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 چکیده
هاي اخیر در سال شود.ترین مرحله شناخته میعنوان مهمبعدي انجام عملیات تناظریابی بهدر تهیه مدل سه

در فتوگرامتري بردکوتاه با توجه به  هاي گوناگونی به منظور خودکارسازي این فرآیند ارائه شده است.روش

هاي تناظریابی عارضه مبنا اعوجاجات شدید بین تصاویر از قبیل اختالف مقیاس و نقطه دید؛ استفاده از روش

، ي تناظریابی ارائه شدههاروش به منظور انتخاب هر کدام از. اولویت قرار دارد هاي ناحیه مبنا درنسبت به روش

یق، برخی از رسد. در این تحقها امري ضروري به نظر مینقاط ضعف و قوت هرکدام از آنها و شناخت ویژگی

بعدي اشیاء مورد بررسی قرار ها در تولید مدل سههاي عارضه مبنا جهت استفاده از آنترین الگوریتمبنیادي

را به منظور استخراج  توان یک الگوریتم خاصهاي مطرح شده در این تحقیق نمیاز بین الگوریتماند. گرفته

هاي خاص ها مزایا و کاربردها انتخاب نمود؛ بلکه هر یک از این روشعوارض موضعی در تمامی مجموعه داده

 توانند در استخراج عوارض موضعی مفید باشند.خود را داشته و با توجه به ساختارهاي موجود در تصویر می

بعدي، تناظریابی سازي سهعوارض موضعی، تناظریابی، مدلبینایی، فتوگرامتري، ماشین: هاي کلیديواژه
 متراکم

 
 مقدمه -1

یابی به اطالعات هندسی، رادیومتریکی و معنایی عوارض در دنیاي یکی از اهداف مهم علم فتوگرامتري دست
-طریق مدلحال در مورد یک کاربرد خاص مانند بررسی آثار میراث فرهنگی، این اطالعات از . ]12[بعدي استسه

هاي متنوع دیگري نظیر توریسم، بعدي در کاربردسازي سهآید. مدلبعدي شئ مورد نظر بدست میسازي سه
 هاي اطالعات مکانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.کارتوگرافی، کنترل کیفیت، سیستم

ن تصاویر و در نهایت رسیدن به ابر بعدي، اخذ تصاویر از شئ مورد نظر، ایجاد ارتباط بیروند کلی ایجاد مدل سه
باشد. ترین مرحله، تناظریابی و ایجاد ارتباط بین تصاویر میباشد. در این بین مهماي از شئ مذکور مینقطه
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عنوان یک وظیفه شوند، بهدار، شناسایی میتناظریابی، فرآیندي که طی آن نقاط و یا عوارض مشترك تصاویر پوشش
 .]13[بینایی مطرح شده استامتري و ماشینمهم و دشوار در فتوگر

-هاي عارضه مبنا. روشهاي ناحیه مبنا و روشتوان به دو دسته تقسیم نمود: روشروش هاي تناظریابی را می
هایی با ابعاد یکسان، با استفاده از معیارهاي هاي ناحیه مبنا مستقیماً توزیع درجات خاکستري تصویر را درون پنجره

عنوان متناظر تفاوت) مختلف، به طور آماري مقایسه و موقعیت بیشینه شباهت (یا کمینه اختالف) را بهمشابهت (یا 
هاي عارضه مبنا به موجب پایداري باالتر نسبت به تغییراتی همچون اختالف از طرفی دیگر روش .]8[کنندتعیین می

اند. این اه به مقدار زیاد وجود دارند)، مطرح شدهکوتمقیاس، نقطه دید و دوران بین تصاویر (که در فتوگرامتري برد
-ها را با استفاده از خصوصیاتشان برقرار میها، عوارض مکانی تصویر را استخراج کرده و سپس مطابقت میان آنروش

کنند. یک عارضه مناسب براي فرآیند تناظریابی باید نسبت به همسایگی خود متمایز بوده و در میان دیگر عوارض 
صر به فرد باشد؛ همچنین دقت تعیین موقعیت باالیی داشته و مستقل از اعوجاجات هندسی، رادیومتریکی و منح

هاي عارضه مبنا، سه نوع عوارض پایدار در برابر نویز بوده و بطور کارآمدي نیز استخراج گردد. به طور کلی الگوریتم
ها و نقاط ضعف و ها مستلزم شناخت ویژگیاز این الگوریتمکنند. استفاده اي را استخراج میاي، حبابی و ناحیهنقطه

منظور انجام عملیات هاي مورد استفاده، الگوریتم بهینه را بهباشد تا بتوان با توجه به دادهها میقوت هر یک از آن
ض موضعی به هاي استخراج عوارترین الگوریتمتناظریابی انتخاب نمود. بنابراین در این تحقیقبررسی برخی از مهم

 است. شده عنوان هدف اصلی در نظر گرفتهبعدي اشیاء بهها در تولید مدل سهمنظور استفاده از آن
هاي الگوریتم تریناصلی 2د. در بخش گیربعدي مورد بررسی قرار میسازي سهمراحل مختلف مدل ،در ادامه

ي بعد ایجاد توصیفگر براي هر یک از این مرحلهشوند. پس از استخراج عوارض، معرفی می یاستخراج عوارض موضع
به عنوان  SIFT1توصیفگر  3بدین منظور در بخش  ها در فرآیند تناظریابی است.عوارض به منظور استفاده از آن

هاي بعدي به کمک روشسازي سازي سهمدل 4گیرد. در بخش پرکاربردترین توصیفگر مورد بررسی قرار می
گیري در مورد استفاده از عوارض موضعی در شامل بحث و نتیجه 5رفی شده و در نهایت بخش مع 2تناظریابی متراکم

 باشد.تولید ابر نقطه از اشیاء می
 

 3هاي استخراج عوارض موضعیالگوریتم-2
ي به سه دستهتوان میي عوارض موضعی را بر اساس نوع عارضه شناسایی شده کنندههاي استخراجالگوریتم

 6هاي استخراج کننده نواحی تصویريو الگوریتم 5هاي تصویري، آشکارسازهاي حباب4هاي کشف گوشهالگوریتم
 شوند.ها معرفی و بررسی میهاي بنیادي هر یک از این روشبندي نمود. در این بخش الگوریتمتقسیم

بعدي در فضاي سههاي شئ مورد نظر صرفاً گوشه "گوشه"هاي تصویر، منظور از هاي استخراج گوشهدر روش
توانند باشد؛ حال این نقاط میها مینیست؛ بلکه شناسایی نقاط بارز در فضاي دو بعدي تصویر، هدف این الگوریتم

ترین روش کشف گوشه توان بنیاديرا می ]Harris]3ي الگوریتم کشف گوشههاي واقعی باشند و یا نباشند. گوشه
دوم که اغلب براي شناسایی عوارض و توصیف ساختارهاي محلی تصویر مورد دانست. این الگوریتم از ماتریس مومنت 

1-Scale Invariant Feature Transform 
2-Dense matching 

3 -Local feature detectors 
4- Corner detectors 
5- Blob detectors 
6- Region detectors 
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کند. فرم برد. این ماتریس، توزیع گرادیان را در همسایگی محلی یک نقطه توصیف میگیرد، بهره میاستفاده قرار می
 شود.) تعریف می1کلی این ماتریس طبق رابطه (

 

𝑀 1رابطه  = 𝜎𝐷2𝑔(𝜎𝐼) ∗ �
𝐼𝑥2(𝑥,𝜎𝐷) 𝐼𝑥𝐼𝑦
𝐼𝑥𝐼𝑦 𝐼𝑦2(𝑦,𝜎𝐷)

� 

 

 برابرند با: 𝑔(𝜎)و  𝐼𝑥(𝑥,𝜎𝐷)که در این رابطه 

𝐼𝑥(𝑥,𝜎𝐷) 2رابطه  =
𝛿
𝛿𝑥

𝑔(𝜎𝐷) ∗ 𝐼(𝑥) 
 

𝑔(𝜎) 3رابطه  =
1

2𝜋𝜎2
𝑒
−𝑥2+𝑦2

2𝜎2  
 

آید. سپس بر روي تصویر مورد نظر بدست می 𝜎𝐷مشتقات تصویري از طریق اعمال یک فیلتر گوسی با مقیاس 
توان به ماهیت می Mي ماتریس شوند. از طریق بررسی مقادیر ویژهنرم می 𝜎𝐼این مشتقات با اعمال پنجره گوسی با 

ي گوشه بودن نقطه مورد برد؛ به این صورت که بزرگ بودن هر دو مقدار ویژه، نشان دهنده نقطه مورد بررسی پی
) براي معیار گوشه بودن نقاط تصویري استفاده نمود. در این 4از رابطه ( Harrisباشد. در عمل، نظر می

-و مجموع عناصر قطر اصلی این ماتریس می Mي دترمینان ماتریس به ترتیب بیان کننده trace(M)وdet(M)رابطه
) 4( مقدار رابطهشود. واضح است که بزرگ بودن در نظر گرفته می 0,04نیز معموالً برابر Kباشند. مقدار ضریب ثابت 

بزرگ بوده و نقطه مورد نظر معیار الزم براي گوشه بودن را  Mحاکی از آن است که هر دو مقدار ویژه ماتریس 
 داراست.

 

𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 4رابطه  = det(𝑀) − 𝐾 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑀) 
 

است. در این شکل، تصویر  نشان داده شدهHarrisهاي تصویر توسط الگوریتم )، فرآیند کشف گوشه1در شکل (
باشد (شکل پایین ) میIyو Ixباال سمت چپ، تصویر اصلی است. اولین مرحله محاسبه مشتقات درجه اول تصویر (

شوند (پایین ي بعد این مشتقات تصویري در هم ضرب شده و توسط یک کرنل گوسی نرم میسمت چپ). در مرحله
شوند (باال سمت ها مشخص میي نقاط تصویري محاسبه شده و گوشهسمت راست). در نهایت معیار گوشه بودن برا

 راست).
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 ]Harris]11نحوه عملکرد الگوریتم کشف گوشه). 1شکل (

 

ي معیار گوشه بودن براي تمامی نقاط تصویر، نقاطی که معیار ، پس از محاسبهHarrisدر الگوریتم کشف گوشه 
شوند. این نقاط شناسایی هاي تصویر شناسایی میهمسایگی بیشینه باشد به عنوان گوشه ها در یکگوشه بودن آن

هاي متفاوت استخراج نقاط بارز تصویري، شده نسبت به دوران و انتقال تصاویر پایدار هستند. در میان الگوریتم
ر این، دقت این الگوریتم در ب . عالوه]10و9[باشد داراي بیشترین تکرارپذیري و پایداري می Harrisالگوریتم 

 تواند در حد زیر پیکسل نیز باشد.شناسایی عوارض می
در دو تصویر که نسبت به هم دوران داده Harrisي نقاط استخراج شده توسط الگوریتم ) نشان دهنده2شکل (

شکل و Tکه در اتصاالت  هاي واقعی، نقاطیتوان دریافت که عالوه بر گوشهباشد. با توجه به این شکل میاند، میشده
هاي مورد بررسی در این بخش شوند. این موضوع براي تمامی الگوریتمهاي قوي قرار دارند نیز شناسایی میمنحنی

شود، بسیاري از نقاط استخراج شده در تصویر سمت چپ، در ) مشاهده می2کند. همانطور که در شکل(صدق می
بر این،  دهد. عالوهین موضوع قابلیت تکرارپذیري این الگوریتم را نشان میاند. اتصویر سمت راست نیز شناسایی شده

شود که عوارض استخراج شده در نواحی از تصویر قرار دارند که از لحاظ اطالعاتی غنی هستند؛ این امر موجب می
 استفاده از این عوارض در عملیات تناظریابی آسان گردد.

 

 
 ]11[درجه90بر روي دو تصویر با اختالف دوران  Harris). نقاط استخراج شده توسط الگوریتم 2شکل (
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-هاي استخراج حبابآیند. اساس اکثر روشترین عوارض تصویري به شمار میها از مهمها، حبابپس از گوشه
 Ixگردد. در این رابطه  ) تعریف می5صورت رابطه ( این ماتریس بهاست.  Hessianهاي تصویري استفاده از ماتریس 

 باشد.می yمعرف مشتق مرتبه دوم در جهت محور  Iyو  xي مشتق مرتبه دوم تصویر در جهت محور دهنده  نشان
 

𝐻 5رابطه  = �
𝐼𝑥𝑥(𝑥,𝜎𝐷) 𝐼𝑥𝑦(𝑥,𝜎𝐷)
𝐼𝑥𝑦(𝑥,𝜎𝐷) 𝐼𝑦𝑦(𝑥,𝜎𝐷)� 

 

شده است. پس از ورود تصویر اصلی  ) نشان داده 3در شکل ( Hessianفرآیند شناسایی عوارض توسط ماتریس 
، عوارض موضعی تصویر شناسایی Hشده و سپس با محاسبه دترمینان ماتریس  مشتقات مرتبه دوم تصویري محاسبه 

 90ا در دو تصویر با اختالف دوران ر Hessian) عوارض استخراج شده توسط الگوریتم 4شوند. همچنین شکل ( می
 دهد.درجه را نشان می

 

 
 ]Hessian]11). نحوه عملکرد الگوریتم3شکل (

 

 
 ]11[درجه 90بر روي تصاویري با اختالف دوران  Hessian). اعمال الگوریتم 4شکل (

 

هاي کشف گوشه  هاي کشف حباب نسبت به الگوریتم الگوریتمدر حالت کلی دقت تعیین موقعیت عوارض در 
ي ها بیشتر است. در واقع موقعیت یک گوشه هاي تصویري در آن کمتر بوده ولی دقت تعیین مقیاس و شکل ناحیه
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هاي تصویري تنها توسط مرزهایشان تعیین موقعیت  که حبابشود؛ درحالی تصویري توسط یک نقطه تعیین می
هاي تصویر حتی اگر نامنظم باشند  اکثر مواقع این مرزها نامنظم هستند. از سوي دیگر، مرزهاي حبابشوندکه در  می

دهند؛بنابراین در کاربردهایی که دقت مکانی باال موردنظر  ها در اختیار قرار میتخمین خوبی از اندازه و مقیاس حباب
هاي کشف گوشه کاربرد بیشتري داشته و در  روشبعدي،  است، همچون کالیبراسیون دوربین و بازسازي مدل سه

که دقت مکانی باال موردنظر نیست، بلکه اندازه و مقیاس عوارض از اهمیت بیشتري  1کاربردهایی نظیر تشخیص اشیاء
 هاي تصویر پرکاربردتر هستند.  هاي استخراج حباب برخوردارند، الگوریتم

هاي استخراج نواحی تصویري هستند. نواحی عی، الگوریتمهاي استخراج عوارض موضي سوم از الگوریتمدسته
ها با یکدیگر  ها ویژگی پیکسل ها، ساختارهاي تصویري هستند که در هر یک از آن شده در این الگوریتم استخراج 

ن ها مبتنی بر درجات خاکستري و یا هماباشد. اکثر این روشهاي خارج از ناحیه متفاوت می مشابه بوده و با پیکسل
 هستند.  IBR2روش 

صورت مستقل از افاین، درجات خاکستري تصویر مورد بررسی  براي استخراج نواحی تصویر به  IBRدر روش 
عنوان نواحی تصویري استخراج  ها به هاي تصویري، شکلی نامنظم در اطراف آنقرار گرفته و پس از شناسایی اکسترمم

شود، پس  مشاهده می) 5( طور که در شکل گردد. همانی جایگزین میشود. در انتها این شکل نامنظم با یک بیض می
هاي اطراف  ، تابع درجات خاکستري براي شعاعI0از شناسایی یک اکسترمم محلی در تصویر با مقدار درجه خاکستري 

گردد.  ی) محاسبه م6(یک نقطه دلخواه در طول شعاع) طبق رابطه (tاین اکسترمم و به ازاي پارامترهاي مختلفی از 
یک عدد کوچک است تا از صفر شدن مخرج کسر dبوده و  tمقدار درجه خاکستري در نقطه I(t)در این رابطه 

به مقدار  f(t)کنند،  هایی از تصویر که مقدار درجات خاکستري تغییرات ناگهانی پیدا می جلوگیري نماید. در مکان
اي با شکل نامنظم که مستقل از  ها به هم، ناحیه اتصال آن ها و رسد؛بنابراین با شناسایی این مکان بیشینه خود می

ها تا درجه دوم با  هاي آنشود. معموالً این شکل نامنظم با یک بیضی که مومنت پارامترهاي افاین است، شناسایی می
 گردد. هم برابر است، جایگزین می

 

 
 ]11[درجات خاکستري). روش استخراج نواحی تصویر بر مبناي 5شکل (

 

𝑓(𝑡) 6رابطه  =
𝑎𝑏𝑠(𝐼(𝑡) − 𝐼0)

𝑀𝑎𝑥(∫
𝑎𝑏𝑠(𝐼(𝑡)−𝐼0)𝑑𝑡𝑡

0
𝑡

,𝑑)
 

1- Object recognition 
2- Intensity Based Regions 
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هاي ذکر شده استفاده نمود. همچنین براي توان از هر گروه از الگوریتمهاي تصویري میبا توجه به ساختار
هاي کشف نیز بهره برد. الگوریتم هاي مختلفهاي دستهتوان از ترکیب الگوریتمافزایش تعداد عوارض تصویري می
ها نسبت به توان گفت که آنکنند؛ بنابراین میمانند تصاویر را نیز استخراج مینواحی تصویري، ساختارهاي حباب

 هاي تصویر هستند.هاي حبابتري براي استخراج کنندههاي کشف گوشه، مکمل ضعیفالگوریتم
بعدي براي انجام عملیات تناظریابی ایجاد توصیفگر عوارض است.  يپس از استخراج عوارض در تصاویر، مرحله

ي اطراف هر عارضه نظیر درجات خاکستري، مقادیر اندازه و جهت گرادیان، توصیفگرها با استفاده از خصوصیات ناحیه
استفاده از یک ایجاد شده و سپس فرآیند تناظریابی با 1ها، به صورت یک بردار مشخصهاطالعات شکل، بافت و لبه

در بخش بعد یکی از پرکاربردترین  گیرد.معیار مشابهت، نظیر فاصله اقلیدسی، میان بردارهاي مشخصه انجام می
 گیرد.مورد بررسی قرار می SIFTتوصیفگرها به نام توصیفگر 

 
 به منظور تناظریابیSIFTتوصیفگر  -3

شده، توصیفگر متمایزي با  استخراج  يبراي هر عارضهمنظور انجام فرآیند تناظریابی،  به، ]SIFT]4الگوریتم 
د. فرآیند ایجاد این کن گرادیان در اطراف آن، ایجاد میاستفاده از تخصیص یک بردار از توزیع مقادیر اندازه و جهت 

وران شود تا فرآیند تناظریابی مستقل از مقیاس و د توصیفگر مطابق با پارامترهاي مقیاس و جهت هر عارضه انجام می
شود که در مقابل دیگر تغییرات  اي ایجاد می گونه میان تصاویر قابل انجام باشد. عالوه بر این دو پارامتر، توصیفگر به

نظیر تغییرات روشنایی و تغییرات ناشی از تغییر منظر تصویربرداري تا حد ممکن مستقل باشد. براي ایجاد توصیفگر 
شود.  در اطراف هر عارضه در نظر گرفته می 4×4صورت یک شبکه  ک ناحیه بهدر ابتدا یSIFTدر الگوریتم استاندارد 

صورت مربعی با ضلعی  شود که هر سلول به اي انتخاب می گونه ابعاد این ناحیه متناسب با مقیاس هر عارضه و به
وران داده ي موردنظر، د معادل با سه برابر مقیاس عارضه باشد. سپس مختصات شبکه معادل با جهت اصلی عارضه

شده، محاسبه و جهت  ي دوران داده هاي درون ناحیه ). سپس مقادیر اندازه و جهت گرادیان پیکسل6شود (شکل می
 .ب و ج)-6(شکل شود  ها نیز معادل با جهت اصلی عارضه موردنظر دوران داده می گرادیان

 

 
است. مرکز هر سلول اطراف هر عارضه که مطابق با جهت آن دوران داده شده 4×4. الف) شبکه SIFTفرآیند ایجاد توصیفگر  ).6شکل(

 ]1ها [ها ج) جهت گرادیاناست. ب) مقادیر گرادیانبا استفاده از یک مربع کوچک مشخص شده

 

1 -  Feature vector 
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ها استفاده  دهی مقادیر گرادیانمنظور وزن در ادامه یک تابع گوسی با مقیاس معادل با نصف پهناي شبکه به 
هاي درون آن  ي پیکسل هاي وزن دهی شده شود. سپس براي هر سلول در شبکه، یک هیستوگرام از جهت گرادیان می

منظور اجتناب از اثرات  شود. به اي تقسیم می درجه 45قسمت  8درجه به  360شود. در هیستوگرام محدوده  ایجاد می
براي توزیع  1خطی 3یابی  در هیستوگرام، یک درونهاي زوایا  ها و همچنین مرز میان محدوده مرزهاي میان سلول

بارت دیگر براي هر پیکسل نمونه از هر سلول در ایجاد عگیرد. به  مقادیر گرادیان در ایجاد این هیستوگرام انجام می
ي آن پیکسل  فاصلهdشود که در آن  در نظر گرفته می d-1تمقدار وزنی به صور 3هیستوگرام جهت مربوط به خود، 

 ي) و مرکز محدودهyو xاز مرکز سلول (دو مقدار براي فاصله مکانی پیکسل مربوطه از مرکز سلول در دو جهت 
جهت، (یک مقدار براي اختالف زاویه جهت گرادیان آن پیکسل و زاویه مرکزي محدوده مربوط به آن در هیستوگرام) 

) مؤلفه از اتصال مقدار تمامی 4×4×8=128( 128بردار با صورت یک  بهSIFTباشد. درنهایت توصیفگر می
منظور کاهش اثرات تغییرات  هاي مربوط به هر سلول شبکه، در یک ترتیب مشخص ایجاد شده و به  هیستوگرام

 منظور کاهش اثرات ناشی از تغییر منظر تصویربرداري که شود. بعد از این مرحله، به ي آن نرمالیزه می روشنایی، اندازه
براي مقادیر توصیفگر معرفی شده و  2/0شود، یک آستانه  صورت مقادیر گرادیان باال در توصیفگر ظاهر می به

شود و فرآیند نرمالیزه کردن در نظر گرفته می 2/0باشد برابر با  2/0ها بیشتر از  هایی از توصیفگر که مقدار آن مؤلفه
 .گرددتوصیفگر مجدداً تکرار می
ي تصویري، عملیات تناظریابی با استفاده از یک معیار شباهت صورت فگر براي هر عارضهپس از ایجاد توصی

باشد. در ابتدا ، فاصله اقلیدسی میان توصیفگرهاي عوارض میSIFTگیرد. معیار شباهت مورداستفاده در الگوریتم  می
ده و سپس کاندیداي متناظر هر ش فاصله اقلیدسی میان تمامی توصیفگرهاي عوارض در تصویر مبنا و ورودي محاسبه

ترین همسایه نیز  شود. نزدیک ترین همسایه آن در تصویر ورودي تعیین می عارضه در تصویر مبنا با شناسایی نزدیک
اي که کمترین میزان فاصله اقلیدسی مابین توصیفگر آن در تصویر ورودي با توصیفگر عارضه موردنظر  عنوان عارضه به

منظور اطمینان از صحت فرآیند تناظریابی، نسبت  بهLoweشود. مطابق با پیشنهاد  تعریف میدر تصویر مبنا دارد، 
کمتر ، TED = 0.8میان کمترین فاصله و دومین کمترین فاصله، براي هر جفت تناظر اولیه باید از یک مقدار آستانه، 

 عنوان متناظر انتخاب شوند.باشد تا به
 

 بعديسازي سهمدل-4
اي توسط محققان در دو  ها، تحقیقات گسترده بعدي اشیاء از روي تصاویر اخذشده از آن ي مدل سهتهیهمنظور  به
ها، بعدي در هر کدام از این زمینه بینایی و فتوگرامتري صورت گرفته و با توجه به کاربرد مدل سهي ماشین زمینه
یابی آسان به مدلی است که از لحاظ  بعدي، دستبینایی هدف از تهیه مدل سهاست. در ماشین هایی ارائه شدهروش

موردنظر خود را تهیه  ئشبعدي  گرافیکی کیفیت باالیی داشته باشد تا کاربران غیرمتخصص هم بتوانند مدل سه
هایی همچون ماتریس ، معادالتی خطی بوده شامل ماتریسبدین منظور معادالت استفاده شده در ماشین بیناییکنند.

 باشد.می 3و ماتریس بنیادي 2پروژکتیو
بعدي نقاط نیاز دارند، دو  دقت باال در مختصات سه در فتوگرامتري با توجه به کاربردهایی که بهاز طرفی دیگر 

ها هاي کددار بر روي اشیاء است تا بتوان توسط این تارگتکار اول استفاده از تارگتشود. راه کار استفاده میراه

1-Trilinear interpolation 
2 - Projective matrix 
3 - Fundamental matrix 
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صورت کامل خودکارسازي نشده  یند تناظریابی بهآانجام داد. در واقع در فتوگرامتري هنوز فرعملیات تناظریابی را 
کار دومی که در فتوگرامتري . راهباشدورد نیاز در کاربردهاي فتوگرامتري میاست که این امر ناشی از دقت باالي م

خطی هستند. شود، معادالت مستحکم شرط هم بعدي با دقت باال از آن استفاده می یابی به اطالعات سهمنظور دست به
ي اخذ تصویر را مورد توجه قرار داده و از اینرو دقت باالیی را در تولید ي دوربین در لحظهاین معادالت هندسه

-پس از انجام عملیات تناظریابی، نقاط و یا عوارض مشترك وارد معادالت شرط همدر عمل، کنند. مختصات ایجاد می
استفاده از معادالت  آیند. پس از بدست آوردن این پارامترها، باپارامترهاي توجیه تصاویر بدست میخطی شده و 
آید. در اي از شئ مورد نظر بدست میي پراکندهبعدي نقاط متناظر حاصل شده و ابر نقطهمختصات سه تقاطع فضایی

ها با شود. این روشاظریابی متراکم استفاده میهاي تنبعدي به منظور متراکم نمودن ابر نقاط از روشمدل سازي سه
هاي تناظریابی دهند. یکی از پرکاربردترین  روشاستقاده از اطالعات همسایگی، تعداد نقاط متناظر را افزایش می

 .]2[است  PMVS1متراکم، الگوریتم 
PMVS  اي از نقاط پراکنده و نیز ماتریس پروژکتیو  شده، پارامترهاي توجیه این تصاویر، دسته  تصاویر تصحیحاز

شامل تناظریابی، PMVSکند. روند اجرایی کار در  عنوان خروجی حاصل می استفاده کرده و یک ابرنقطه متراکم را به
و  Harrisاي و حبابی تصویر توسط دو الگوریتم  گوشه ي تناظریابی عوارض. در مرحلهباشدمی گسترش و فیلترینگ

DoG2  شده و عملیات تناظریابی توسط الگوریتم  استخراجNCC3 گیرد. پس از حاصل شدن این عوارض  صورت می
ي گسترش، عوارض متناظر به شوند. در مرحله متناظر اولیه، عملیات گسترش و فیلترینگ سه مرتبه تکرار می

ي فیلترینگ متناظرهاي گسترده شده تا تعداد نقاط متناظر افزایش یابد و در مرحلههاي همسایگی خود  پیکسل
 گردند.  شده و حذف می شناسایی 4اشتباه با استفاده از قیود میزان دید

 
 گیرينتیجه -5

ي عوارض موضعی مورد بررسی قرار گرفت. کننده  هاي استخراج ترین الگوریتم در این تحقیق برخی از مهم
توانند براي شناسایی عوارض مورد استفاده قرار  ها با توجه به ساختارهاي موجود در تصویر، می هرکدام از این الگوریتم

اي،  کنند (عوارض نقطه ها عوارض متفاوتی را استخراج می گیرند. همچنین با توجه به اینکه هر دسته از این الگوریتم
یابی به تعداد بیشتري از عوارض تصویري استفاده  ها براي دست الگوریتم توان از ترکیب این اي)، می حبابی و ناحیه

-شده  ي بعدي ایجاد توصیفگر براي برقراري مطابقت میان عوارض شناسایی نمود. پس از استخراج عوارض، مرحله
 PMVS، مانند هاي تناظریابی متراکم یابی به ابرنقطه متراکم، روش است. پس از ایجاد تناظرهاي اولیه، براي دست

 هاي اطراف است. ها گسترش عوارض متناظر به پیکسل اند. هدف این روش شده ارائه 
که اهداف هر دو  بعديیابی به مدل سهبینایی به منظور دستهاي فتوگرامتري و ماشیندر نهایت ترکیب روش

خراج عوارض موضعی در کنار معادالت هاي استشود. در واقع استفاده از الگوریتمدهند، مطرح میزمینه را پوشش می
مناسب مطرح گردد.  5یابی به مدلی با دقت و تمامیتعنوان پیشنهادي براي دستتواند بهخطی میریاضی شرط هم

باشد؛ کوتاه اعوجاجاتی مانند اختالف مقیاس، دوران و نقطه دید بین تصاویر زیاد میاز آنجاییکه در فتوگرامتري برد

1 -Patch-based Multi View Stereo 
2 - Difference Of Gaussian 

3 - Normalize Cross Correlation  
4-Visibility constraints 
5-Completeness 
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هاي شناسایی عوارض ، از ارجحیت نسبت به سایر الگوریتمIBRهاي مستقل از افاین مانند ریتماستفاده از الگو
 موضعی برخوردارند.
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