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 چكيده

. در واقع در یاشدای و مطرح در زمينه اردازش تصاویر و یينایی اامیيوتر  استخراج نقاط متناظر در دو تصویر مییكی از مساائ  اایه

  ه محيطاما یه دلي  تغيير موقعيت دوریين نسبت ی استشود اه در هر دو تصویر قای  ثبت گفته مینقاط متناظر دید استریو  یه نقاطی 

اشد. یاند. هدف از اساتخراج نقاط متناظر شاناسایی و ایداد ارتباط یين این نقاط میمختلفی در دو تصاویر قرار گرتته ختصاا در م

ش یادگيری هوشمند در ارداز هایاایه و ینياد یسياری از الگوریتم های زیادی در اردازش تصویر دارد واستخراج نقاط متناظر ااریرد

هایی ما  یازسازی سه یعدی  تشخيص یک جسم در تصویر  یازیایی تصاویر و توا  یه الگوریتمیاشاد. یه ننوا  ماا  میمی تصاویر

خراج نقاط تاس درزیادی  تحقيقا اخيرا   آناليز حرات اشااره نمود اه در اولين قد  نياز یه شناسایی نقاط متناظر در دو تصویر دارند.

دارای خطا هستند و یسياری از نقاطی اه یه ننوا  نقاط نظير هم  توسط  هااما یا این وجود این الگوریتممتناظر در تصاویر شده است 

  .اصطالح یه آنها نقاط ار  گفته می شود دراه  اندشوند یه اشتباه شناسایی شدهمی معرتیها این الگوریتم

های یا همه روش یه ننوا  یک ترایند تكميلی توانداه میشود جدید یرای شاناسایی نقاط ار  ارائه میدر این مقاله یک روش 

یدست آمده از های هندسی یر اساس ویژگیموجود اساتخراج نقاط متناظر تراي  شاده و یانا اتزاید دقت آنها شاود. این روش 

 ضری وند اه شمی نقاطی یه ننوا  نقاط متناظر استخراجو  دهدص مییه نقاط متناظر اختصا یک ضری  اطمينا   نقاط اليدی تصویر

ای مرتبط هدر مقایسه یا الگوریتم شده دهد اه روش ارائهايشنهادی نشا  مینتایج یدست آماده از الگوریتم  دارند. اطمينا  یاالتری

 یسيار ااراست.  دیگر

 الما  اليدی

  های هندسی.  ویژگینقاط اليدی تصویر  نقاط ار   ضری  اطمينا  نقاط متناظر 
 

 

 

 مقدمه -1
 های مناسب از آنشنناسنایی نطاک کدیدی در یت تینویر و اسنت راژ وی  ی

با نطاک کدیدی سننایر تینناویر  (Interest Point) جهت تطبیق نططه کدیدی

ردازش تیننویر و بینایی ماشننیت اسننت  نطاک ی اسنناسننی در  هاچالشیکی از 
ید که صننرن نظر از زاویه دکدیدی باید نطاطی تکرار  ذیر در تیننویر باشننند و 

ابل قدر تیننویر دوربیت، تغییر مطیاس تیننویر، چر ش و یا تغییر شنندر نور 
عالوه بر  ،همچنیت برای تطبیق دو نططه کدیدی در دو تیویر  شناسایی باشند
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باید به صننورر هز زمان  (Corresponding Points) طایت که نطاک مرتب
بیت نطاک کدیدی انت اب شنده در هر دو تیویر باشند باید به  ونه از ایت نطاک 
وی  ی اسنت راژ شود تا دو نططه کدیدی مرتبط با توجه به وی  ی هایشان به 

 است راژ نطاک متناظر در بسیاری از زمینه های  ردازش هز انتساب داده شوند 
 های اسنننتریوتینننویر از جمده بازسنننازی سنننه ببدی، کالیبراسنننیون دوربیت

(Camera Calibration)رجیسنننتر کردن یت تینننویر در تینننویر دیگر ، 
(Image Registration) ،عمق و تشنن یا اشننیا در تیننویر مورد  ت میت

اسنتااده قرار می  یرد و به همیت سبب ا یرا توجه بسیار زیادی به  ود جدب 
گوریتز های کارایی برای است راژ نطاک متناظر در تیاویر ارائه شده کرده و ال
ارائه  Lowe [1]مشننهور تریت الگوریتز در ایت زمینه در توسننط آقای اسننت  

 Scale Invariant Feature Transformationشنده اسنت که به روش 
(SIFT مبرون اسنننت  ایت روش به عدت اینکه نسنننبت به تغییرار مطیاس )

در ایت نام  زاری شننده اسننت   SIFT[ 2اسننت ] (Invariant) مطاومکامال 
روش ابتدا اکسنترمز ها در فاای مطیاس به عنوان نطاک کدیدی است راژ می 

برای از  سپس که ایت باعث می شود نطاک نسبت به مطیاس مطاوم باشند  شوند
 11×11بیت بردن وابسنننتگی به چر ش، فراوانی  رادیان ها در همسنننایگی 

ه است راژ شده محاسبه می شود و مطدار بیشینه آن به عنوان جهت نططه نطط
ه تا نسننبت ب کدیدی مبرفی شننده و همسننایگی نسننبت به آن نرماو می شننود

 سپس از  رادیان همسایگی نرماو شده وی  ی هایی   چر ش نیز مطاوم شنود
ا ر هاز ایت توصیف  جهت توصیف نططه است راژ می شود تا نطاک با استااده 

 وروش مذکور با اینکه از دقت مناسبی بر  وردار است   [3] دنوتطبیق داده شن
دارای چندیت نططه ضبف است که می توان  ،نططه قور آن محسوب می شود

و  یچید ی محاسننباتی آن اشنناره کرد   Affineوابسننتگی آن به تبدیل به 
ر صور SIFTم تدای در جهت برطرن نمودن  یچید ی محاسباتی  مطالبار

Speed Up Robust Features (SURF ) ذیرفته که می توان به روش 
و تیاویر انتگراو چندیت برابر  Haar waveletاز  با استااده با اشاره نمود که

نیز روشننی [ 5]و همکارانش  Yuآقای   [4]عمل می کند SIFTسننریت تر از 
ماهومی به را با استااده از  affineمشنکل وابستگی به تبدیل  ارائه کردند که

  نام شیب انتطاو برطرن کردند 
 رهای تیننویر صننورر توصننیفبا وجود اینکه تحطیطار زیادی برروی 

 ذیرفته و روش های بسنیار کارایی برای ایت منظور  یشنهاد شده اما هنوز در 
 شکاهکه باعث وجود دارد که   طانتیجه نهایی ایت الگوریتز ها موارد زیادی 

ز با ه غیر مرتبط که با اشننتباههایی به جات نططه  ت در آنها شننده اسننتدق
 [ روش هایی7[ و ]1]  شننود اته می (Outliers) اند نطاک  ررمرتبط شننده
ای هها و اکثر روششناسایی نطاک  رر ارائه شده است  ایت روش محدی برای 

در  سبی است راژ شده در همسایگی یت نططهمشنابه، براسناس نطاک مرتبط 
در روشننهای کامال متااور  ر کرده اند  ر هایجات نططهحذن  و شننناسننایی

استااده شده است  epipolarاطالعار هندسه از  ،نسنبت به روش های فوق
کنه بنناعننث افزایش دقننت شنننده اننند  در ایت زمینننه می توان بننه الگوریتز 

RANSAC [8 ] تکراری نطاک  رر را شناسایی و اشناره کرد که به صنورر
به عدت  RANSACالبتنه ززم به ککر اسنننت که الگوریتز  کنند حنذن می

 برد  همچنیت برایماهیت تکراری  ود از  یچید ی زمانی بسننیار زیاد رنم می
استااده نمود باید اجسام دا ل  epipolarاینکه بتوان از  ینوصنیار هندسه 

ر اتیننویر نسننبت به هز جابجا نشننوند در غیر ایت صننورر الگوریتز فوق دچ
 شود مشکل می

الگوریتز های بسننیار متنوو و کارآمدی برای تشنن یا و ایجاد هرچند 
ارتباک بیت نطاک کدیدی ارائه شده است اما مسئده نطاک متناظر کماکان یکی از 

وش در ایت مطاله یت رباشد  مسنئده های چالش برانگیز در بینایی ماشیت می
های نطاک مرتبط ارائه شنننده نویت جهت حذن نطاک  رر حاصنننل از الگوریتز

ای هاسننت که با  یچید ی محاسننباتی بسننیار کز باعث افزایش دقت الگوریتز
تواند با همه  یشنننهادی می الگوریتزشننود  ززم به ککر اسننت که موجود می

که نسبت به مطیاس و چر ش مطاوم  روش های است راژ نطاک مرتبط موجود
روش  یشنننهادی با آنها شننود   ترکیب شننده و باعث افزایش کارایی هسننتند

ر جات به ه ،استااده از   یوصیار هندسی نطاک کدیدی در جات نطاک مرتبط
دهد و در نهایت با توجه ایت ت یننیا می امتیاز یت ارتباک داده شننده،نططه 
ایت  یننوصننیار هندسننی شننامل میزان نطاک  رر را حذن می کند   ،امتیاز

ززم به ککر است که باشد  ایی میچر ش نطاک، نسنبت مطیاس و میزان جایج
زاویه نطاک کدیدی هندسی به صنورر  یدی جزئی از وی  ی  [11[]9] در ا یرا

ه بشده که البته بسیاری از نطاک  برای حذن درصندی از نطاک مرتبط استااده 
هدن رجیستر نمودن یت تیویر در ایت روش  ،در واقت  اشتباه حذن شده است

در تیننویر دیگر اسننت و به ازای کل تیننویر یت زاویه کدی چر ش و میزان 
جابجایی ثابت اسننت و هدن آن ت میت ایت  ارامتر هاسننت و ابتدا تطاطی که 

سننپس بر میزان انحران زاویه آنها از میانگیت زیاد می باشنند حذن می شننود 
  گر ت میت زده می شوند اساس نطاک باقی مانده  ارامتر های دی

 

 روش ايشنهادی -2

ای ههای تیویر که وی  یادی ایت مطاله هر یت از توصیف  ردر روش  یشنه
تواند مورد اسننتااده قرار بگیرد  به هندسننی نطاک کدیدی را اسننت راژ کند می

که در مطدمه  ASIFTو یا  SIFT ،SURFعنوان مثناو روش هنایی مثنل 
های بررسننی همه روش  اند به کار  رفته شننودتومورد بررسننی قرار  رفت می
 رر از  یننوصننیار محدی نطاک مرتبط اسننتااده شننده برای شننناسننایی نطاک 

کنند در حالی که  ینننوصنننیار هندسنننی نطاک کدیدی یکی از مهمتریت می
سی  یوصیار هندبیت دو نططه است   ایجاد ارتباک در  طاها در تبییت متر ارا

قرار  رفته اسننت به سننه دسننته زاویه چر ش،  مطاله مورد بررسننی که در ایت
ی شوند  از ایت سه دسته  نم وی  اس و میزان جابجایی تطسیز مینسنبت مطی

اسنننت راژ شنننده و کوواریانس و میانگیت ایت  نم وی  ی به ازای همه نطاک 
آید و بر اساس ایت میانگیت و کوواریانس به مرتبط شنناسنایی شده بدست می

شود و نطاک بر اساس ایت امتیاز  رر بودن انتساب داده میهر نططه یت امتیاز 
مراحل الگوریتز  یشنهادی در ادامه  مرتب شنده و نطاک  رر حذن می شنوند 

   یرد مورد بررسی قرار می

  مرتبط استخراج نقاط اليدی -2-1

به ازای هر دو تیویر مرتبط ورودی، ابتدا همه نطاک کدیدی تیویر با استااده 
 شود  به ازای هر نططه کدیدی چهارهای موجود، است راژ میاز یکی از روش

 ارامتر هندسننی آن که شننامل میزان چر ش نططه نسننبت به محور افطی، 
مطیناس نططنه، مکنان روی محور افطی و مکان روی محور عمودی اسنننت 

اسنتااده می شود  SIFTاسنت راژ می شنود  به عنوان مثاو ا ر از الگوریتز 
ست با  رادیانی که بیشتریت فراوانی را دارد و مطیاس آن میزان چر ش برابر ا

رمز هایش اکستنیز مطیاس فانایی هسنت که نططه در آن نسبت به همسایه
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 د و بدستنشنوهای موجود محاسنبه میایت  ارامتر ها توسنط الگوریتزبوده  
زای هر نطاک به ا سپس کند آوردن آنها بار محاسنباتی به سیستز تحمیل نمی

ر تینننویر اوو نزدیننت تریت نططننه از تینننویر دوم بننا توجننه بننه نططننه د
نمودار  ردشی الگوریتز  1شکل   شود رهای نططه انتسناب داده میتوصنیف

 دهد  یشنهادی را نشان می

 استخراج ویژگی های هندسی نقاط مرتبط -2-2

وژ نططه مشنن یننار زنطاک مرتبط باید به ازای هر ببد از مشنن ا شنندن 
شنود  اولیت مش یه ا تالن میزان چر ش دو نططه هندسنی آنها اسنت راژ 

نطاک مرتبط به یت  زوژرود ا تالن چر ش همنه مرتبط اسنننت  انتظنار می
میزان باشنند  بنابرایت نطاطی که ا تالن چر ش آنها با بطیه متااور اسننت به 

اند  البته استااده از زاویه  یشنهاد  وبی نیست و عدت اشتباه با هز مرتبط شده
یکی  ینکها با ،درجه -181درجه و  181اسنننت کنه زاویه هایی مثل آن ایت 

بنابرایت از دو مطدار سنننیونس و  درجه اسنننت  311هسنننتند اما ا تالن آنها 
ایت  کنیز در ارامتر های چر ش استااده میکسینوس زاویه ا تالن به عنوان 

ر طداکه با توجه به دایره مثدثاتی یت م -181+ و 181صورر به ازای دوزاویه 
 هستند، مطدار سینوس و کسینوس ایت دو زاویه برابر می باشد 

نططه مرتبط است  در واقت  زوژدسته دوم  ارامتر های هندسی نسبت مطیاس  
چون زاویه دید دوربیت نسبت به همه نطاک به یت اندازه تغییر می کند بنابرایت 
باید نسبت مطیاس همه نطاک به یت نسبت تغییر نماید  بنابرایت سومیت وی  ی 
هندسنی نسبت مطیاس دو نططه مرتبط است  سومیت و آ ریت دسته از وی  ی 

 و ت  نطاک مبموز به یت اندازه جابجا می شوندها، وی  ی های جابجایی اسن
 میزان جابجایی در راستای کنند از یت توزیت نرماو  یروی می هاایت جابجایی

نططه  زوژها دو وی  ی دیگر برای yها و جابجایی در راسنننتای محور xمحور 
 مرتبط است 

 یود  و حذف نقاط ار  مرتبطمحاسبه امتياز  -2-3

های هندسی  ارامتررود که نیز ککر شد انتظار می همانگونه که در قسمت قبل
وزیت از یت تاست راژ شده برای همه نطاک ثابت باشد  بنابرایت ایت  ارامتر ها 

 کنند  به همیت منظور برای سنناد ی کار از توزیت  وسننیمی یکسننان تببیت

𝒩(𝝁, 𝚺)   برای ت میت  راکند ی آنها استااده می کنیز 

𝜇 = [𝐸[𝑥1], 𝐸[𝑥2], 𝐸[𝑥3], 𝐸[𝑥4], 𝐸[𝑥5]] 

(1) 
به ترتیب وی  ی های بدسنننت آمده از قسنننمت قبل  𝑥5تا  𝑥1در ایت رابطه  

کسننینوس ا تالن زاویه  هسننتند که شننامل سننینوس ا تالن زاویه چر ش،
چر ش، نسنننبت مطیاس، انتطاو در جهت محور افطی و انتطاو در جهت محور 

 بردار میانگیت مطادیر فوق می باشد  𝜇عمودی می باشند و 

Σ = [𝑐𝑜𝑣[𝑥𝑖, 𝑥𝑗 ]]  , 𝑖 , 𝑗 𝜖 {1, 2, 3, 4, 5} 

(2) 

 

به ازای هر نططه  باشننند ها میماتریس کوواریانس وی  ی Σکه در ایت رابطه 
( هر نططه نسبت Mahalanobis distanceمبکوس فاصنده ماهازنوبیس )

 داده شده به نططه می باشد   برابر با امتیاز نسبت 𝜇به نططه میانگیت 

 
 نمودار  ردشی روش  یشنهادی:  1شکل 

 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑋) = (𝑋 − 𝜇 )Σ
−1

(𝑋 − 𝜇 )𝑇 

(3) 

توان اطمینان بیشننتری به درسننتی تطبیق میباشنند  بیشننترهر چه ایت امتیاز 
ای ه)که بر اساس روشبنابرایت با انت اب یت حد آستانه قابل قبوو   داشنت

( ودشبه صورر  ودکار محاسبه می های عینبیم تدف یاد یری مثل شنبکه
نمودار  ردشی الگوریتز  1شکل  توان همه نطاک  رر را فیدتر و حذن نمود می

 دهد  یشنهادی را نشان می

 روش ايشنهادیارزیایی  -3

های نسننبت به سننایر الگوریتز SIFTدر ایت مطاله با توجه به اینکه الگوریتز 
بهتری بر وردار اسنننت به عنوان الگوریتز اسنننت راژ نطاک  عمدکردموجود از 

 ،مرتبط استااده شده است  ززم به ککر است که در نتیجه نهایی ایت الگوریتز
 ASIFT و SURFالگوریتز ها مثل تبداد نطاک  رر کمتری نسنبت به سایر 

وجود دارد و در نتیجه شنناسنایی نطاک  رر در نتایم ایت الگوریتز کاری بسیار 
دشننوارتر اسننت هرچند که الگوریتز  یشنننهادی با ایت حاو نیز از نتایم بسننیار 

نطاک  جات  یشنننهاد شننده الگوریتزبا توجه به اینکه  بهتری بر  وردار اسننت 
ند، ک یشنهادی را برحسب امتیازی که با آنها انتساب می دهد اولویت بندی می

را بر  SIFTه از الگوریتز برای مطایسنه بهتر با و عادزنه تر نطاک است راژ شد
م کنیز  ززاساس میزان شباهت دو نططه موجود در زوژ نططه متناظر مرتب می

به ککر اسنت که الگوریتز های است راژ نطاک م تدف  ودشان بر حسب یت 
 کنند و مبموزحد آسنتانه در میزان شنباهت نطاک، نطاک مرتبط را است راژ می

رن نظر میزان شننباهت به عنوان نططه همه زوژ نطاک اسننت راژ شننده را صنن
 یرننند  امننا برای متنناظر در نظر می  یرننند و اولویتی برای آنهنا در نظر نمی

 شویز  همچنیته برای آنها اولویت قائل میما در ایت مطال ،مطایسه ای عادزنه
از فاای مطیاس در چهار مطیاس محاسبه شده و  SIFTبرای اجرای الگوریتز 

  یچید ی به ازای هر مطیاس نیز سننه اکتاو مورد بررسننی قرار  رفته اسننت 
محاسننباتی الگوریتز  یشنننهادی برابر اسننت با  یچید ی محاسننبار ماتریس 

تبداد نطاک مرتبط  nکه در آن  𝑂(𝑛𝑑2)کوواریانس توزیت  وسی که برابر با 
هاسنت  با توجه به اینکه تبداد وی  ی ها همیشننه  نم است  تبداد وی  ی dو 

اسننت که نسننبت به  یچید ی  𝑂(𝑛)بنابرایت  یچید ی محاسننباتی واقبی  
 بسننیار ناچیز محاسننباتی بدسننت آوردن نطاک در هر تیننویر و مرتبط کرد آنها

 باشد می
  برای بررسنننی الگوریتز  یشننننهنادی از مجموعه داده های اسنننتاندارد

Graffiti   وLeuven  که مربوک به دانشنگاه آکساورد اسنتااده شنده اسنت
 SIFTتیاویر مربوک به مطایسه روش  یشنهادی و روش  2شکل ند  باشنمی

نشان  Leuvenبرروی مجموعه داده  نططه اوو هر دو الگوریتز 21را به ازای 
 دهد  می
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  یشنهادی به ازای بیست نططه اووالف( نتیجه الگوریتز 

 
 به ازای بیست نططه اوو SIFTنتیجه روش  ب(

 leuvenبر روی مجموعه داده  SIFTمطایسه روش  یشهادی و :  2شکل 

 
 

 
نططه اوو  11الف( نتیجه الگوریتز  یشنهادی به ازای   

 

 نططه اوو  11به ازای  SIFTب( نتیجه روش 
  Graffitiبرروی مجموعه داده  SIFTمطایسه روش  یشنهادی و :  3شکل
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   Leuvenمدمونه داده جزئيا  یيشتر اجرا یرروی ( :  1جدو  )

 SIFTالگوریتز  الگوریتز  یشنهادی مبیار ردیف

 114 114 تبداد نطاک کدیدی تیویر اوو 1
 115 115 واوتبداد نطاک کدیدی تیویر  2
 11 11 تبداد نطاک مرتبط است راجی 3
 45 45 تبداد زوژ نطاک صحیح 4
 2  1 در ده نططه اوو تبداد نطاک  رر 5
 3 1 نططه اوو 21تبداد نطاک  رر در  1
 5 2 نططه اوو 41تبداد نطاک  رر در  7

 

 1در جدوو   Leuvenجزئیار بیشتر اجرای الگوریتز برروی مجموعه داده 
نشان داده شده است  همانگونه که در نتایم برروی ایت مجموعه داده مشاهده 

 SIFTشود، هنگامی که تغییرار شدر نور در دو تیویر وجود دارد الگوریتز می
شود اما روش  یشنهادی با استااده از  ارامترهای هندسی امتیاز دچار  طا می

توان ده از یت حد آستانه قابل قبوو میدهد و با استااکمتری به نطاک  رر می
 ایت نطاک را به طور کامل حذن نمود 

 
  3شکل  ،SIFTبرای بررسی و مطایسه بهتر الگوریتز  یشنهادی با روش 

مجموعه نططه اوو  11را به ازای  SIFTنتیجه اجرای الگوریتز  یشنهادی و 
مجموعه داده  دهد  ززم به ککر است که درنمایش می  Graffitiهای داده

Graffiti  اوو و سوم استااده شده که عالوه بر تااور مطیاسهای تیویر از،  
  .(affineنسبت افزایش مطیاس در راستای افطی و عمودی برابر نیست )تبدیل 

 

 2در جدوو شماره  SIFTجزئیار بیشتر در مورد مطایسه روش  یشنهادی و 
نططه ابتدایی و  52نططه مرتبط را بیت  42آمده است  الگوریتز  یشنهادی همه 

  دهد نططه ابتدایی قرار می 85بیت  SIFTالگوریتز 
 

  گيرینتيده -4
مسنئده است راژ نطاک مرتبط در تیویر یکی از مسائل چالش برانگیز در زمینه 

ری از دانشمندان را مبطون  ود باشند که هنوز توجه بسنیابینایی ماشنیت می
کرده  در ایت مطنالنه روشنننی جدید برای حذن نطاک  رر از بیت نطاک مرتبط 

های موجود  ردا ته شد  روش  یشنهادی قابدیت توسط الگوریتز شده است راژ
 ار هایی که وابستگی به چر ش و مطیاس ندارنداسنتااده برروی همه الگوریتز

 همچنیتشود  هی باعث ارتطای عمدکرد آنها میبه صورر قابل توجو  داراست
ای هروش باعث شده که بتوان در کاربرد یچید ی محاسنباتی بسنیار کز ایت 

  ط نیز از آن استااده نمود بر
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