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  چکیده

ایـن فرآینـد بـه صـورت     . باشـد برانگیزترین مسائل در سنجش از دور و فتوگرامتري مـی تناظریابی یکی از چالش
سنجش از دور به منظور طبقه بندي چند منبعی، مانیتورینگ محیط، بازرسی تغییرات، موزائیک گسترده اي در 

هـا تناظریـابی   اند، یکـی از ایـن روش  هاي زیادي براي تناظریابی ارائه شده روش. کاربرد دارد... نمودن تصاویر و 
سازي روش تناظریابی بـر پایـۀ    هدف اصلی این تحقیق، پیاده. باشدمی عصبی سراسري با استفاده از شبکه هاي

اسـتفاده   4به این منظور از شبکه عصبی  آشوبی مرتبه . باشدتبدیل افاین و با استفاده از شبکه عصبی آشوبی می
   .باشدک جفت تصویر ماهواره اي بیانگر کارایی باالي این روش مییشده است و نتایج عملی بر روي 

  
  تابع انرژي –شبکه عصبی آشوبی  - تناظریابی سراسري: هاي کلیديواژه

  

    مقدمه -1
هـا در بانـدهاي طیفـی مختلـف و قـدرت      امروزه در فتوگرامتري و سنجش از دور انواع مختلـف سـنجنده  

استفاده از اطالعات حاصل از این . شوند  هاي مکانی متفاوت براي اخذ تصاویر از سطح زمین استفاده می تفکیک
. باشـد   ها مـی ها با یکدیگر و برقراري ارتباط مکانی میان آننیازمند ترکیب آنهاي تصویري  حجم عظیم از داده

هـاي  دو یـا چنـد تصـویر بدسـت آمـده در زمـان      تصویر روند تعیین بهترین تطبیق مکانی بـین   1ثبت هندسی
باشـد کـه دو تصـویر مبنـا و ورودي را بـه صـورت       مختلف، از منظرهاي متفاوت و یا با سنسورهاي مختلف می

این فعالیت به صورت گسترده اي در سـنجش از دور بـه منظـور طبقـه     . ]20[ نمایدهندسی بر هم منطبق می
ثبـت   .]17[ کاربرد دارد... محیط، بازرسی تغییرات، موزائیک نمودن تصاویر و  2بندي چند منبعی، مانیتورینگ

 یل و نمونـه بـرداري و تبـدیل   ي تـابع تبـد  هندسی تصویر شامل استخراج عوارض، تناظریابی عوارض، محاسبه
در مرحله استخراج عوارض، بر اساس ماهیـت تصـاویر و اهـداف تناظریـابی عوارضـی از تصـویر       . ]20[باشد   می

مرحلۀ بعد تناظریابی عوارض مـرتبط مـی  . گرددانتخاب و اطالعات هندسی این عوارض از تصویر استخراج می
هاي زیادي بـراي   است و روش... اشین بینائی، سنجش از دور و برانگیزترین مسائل در مباشد که یکی از چالش

هاي کالسیک ثبت هندسی، یک مجموعه از نقاط کنترل متناظر در تصـاویر   روش. اندحل این مسئله ارائه شده

                                                             
1 Registration 
2 Monitoring 
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را به صورت دستی انتخاب کرده و سپس از این نقاط براي برآورد تابع تبدیل میان دو تصویر و نمونـه بـرداري   
ها نیاز به یک اپراتور ماهر داشـته، انجـام آن خسـته کننـده،      این روش. نمایند  ویر ورودي استفاده میمجدد تص

هـاي   بنـابراین وجـود روش  . ]2[ باشـند   تکراري و بسیار زمان بر بوده و همچنین با محدودیت دقت مواجه مـی 
بسیاري در ایـن زمینـه انجـام    اتوماتیک تناظریابی در ثبت هندسی، مسئله اي اساسی و مهم است و تحقیقات 

  . شده است
این روش تناظریـابی  . باشدهاي اتوماتیک تناظریابی میتناظریابی با استفاده از شبکه هاي عصبی از روش

هاي سراسري، تناظریابی تمامی جفت در روش. گیردهاي تناظریابی سراسري و یا گراف قرار میدر دسته روش
هاي تناظریابی گراف بر مبنـاي شـبکه   روش. شودچهارچوب همزمان انجام مینقاط و یا عوارض مشابه در یک 

انـد، بـراي اولـین بـار نصـر آبـادي و       هاي عصبی به صورت گسترده اي در تحقیقات مورد بررسی قـرار گرفتـه  
بـه منظـور بدسـت آوردن     1را براي انجام هم ریختی زیـر گـراف   2شبکۀ عصبی هاپفیلد مرتبه  ]13[ همکاران

مطـرح   ]18[ همچنین روشـی در . ، استفاده نمودند2اي بهینه بین دو گراف با کاربرد در شناسایی هدفتناظره
روش  ]8[ و همکـارش  Hu .باشـد   ي هاپفیلـد مـی   چنـد الیـه   2ي عصـبی مرتبـه    شده است که شـامل شـبکه  

انـد  شده 3تصحیح در این روش تصاویر. اندي عصبی هاپفیلد معرفی نموده تناظریابی جدیدي را بر مبناي شبکه
بـه   ]12[ و همکـاران  Mirzaei. و تابع انرژي بر مبناي قیدهاي یگانگی، مطابقت و شباهت طراحی شـده اسـت  

هـدف از تحقیقـات   . انـد از شبکه عصبی آشوبی استفاده نمـوده  4منظور تناظریابی دو رشته از بردارهاي ویژگی
باشد که فقط شامل پارامترهـاي دوران، انتقـال و   می 5انجام شده، پیدا نمودن نقاط متناظر تحت تبدیل متشابه

  .باشدمقیاس می
هاي شبکۀ عصبی آموزش پذیر جهت یادگیري پارامترهاي افـاین وجـود   کارهاي زیادي در ارتباط با مدل 
تناظریابی بر پایه تبدیل افاین و با استفاده از شبکۀ عصـبی حافظـۀ انجمنـی هاپفیلـد      مسئلۀ. ]9[و  ]1[دارند 

در . با کاربرد در شناسایی هدف مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت      و] 10[همکارش و  Liبراي اولین بار توسط 
و ورودي  روش تناظریابی بر پایه تبدیل افاین فرض بر این اسـت کـه تبـدیل موجـود در بـین دو تصـویر مبنـا       

باشد و روشی که بتواند تناظریابی را بین این دو تصویر انجـام دهـد روش تناظریـابی بـر پایـه      تبدیل افاین می
در این روش صرفاً اطالعات هندسی عـوارض نقطـه اي اسـتخراج شـده از هـر دو      . شودتبدیل افاین نامیده می

هاي تناظریابی که از اطالعات باز تابنـدگی  با روشدر مقایسه . گیرندتصویر مبنا و ورودي مورد بررسی قرار می
هایی که از اطالعـات هندسـی جهـت تناظریـابی     نمایند، روشتناظریابی استفاده می يو درجات خاکستري برا

نمایند بـه تغییـرات درجـات خاکسـتري ناشـی از نـویز، تغییـرات روشـنایی و تصـاویر مربـوط بـه            استفاده می
مختلف و حتی  يهاسنجندهتوانند براي تناظریابی تصاویر اشته به راحتی میسنسورهاي مختلف حساسیتی ند

  .  تناظریابی بین نقشه و تصویر استفاده گردند
جهت تناظریـابی سراسـري و بـر پایـه تبـدیل افـاین از       ] 10[و همکارش  Liدر تحقیق انجام شده توسط 

هـاي محلـی تـابع    هاپفیلد اغلب در مینیمم از آنجائیکه شبکه عصبی. شبکه عصبی هاپفیلد استفاده شده است
به منظور غلبه بر این مشکالت، شبکه عصبی آشوبی معرفـی  . باشدافتد، با مشکالتی مواجه میانرژي به دام می

تاکنون تناظریابی گراف یا سراسري بر پایه تبدیل افاین و با استفاده از شبکه عصـبی آشـوبی بـر    . ]3[گردد می
بنـابراین ایـن   . و کارایی این روش تناظریابی مورد بررسی قرار نگرفته است نشده استروي تصاویر پیاده سازي 

                                                             
1 Subgraph isomorphism 
2 Object recognition 
3 Rectification 
4 Sequences of feature vectors 
5 Similarity 
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فاین و با استفاده از شبکۀ عصـبی  تحقیق، به بررسی و تجزیه و تحلیل روش تناظریابی سراسري بر پایه تبدیل ا
 Liآشوبی پرداخته است و با پیاده سازي این روش و بررسی مزایا و معایب آن، و مقایسۀ آن با روش تناظریابی 

  . کارایی آن را مورد ارزیابی قرار خواهد داد] 10[و همکارش 
  
  شبکۀ عصبی آشوبی در تناظریابی تصاویر -2

تصـویر ورودي کـه شـامل     همچنـین  شود، مجموعه اي از نقاط نمایش داده میکنیم تصویر مبنا با  فرض 
تواند به صورت مجموعه اي دیگر از نقاط نمایش داده شـود کـه  ایـن     باشد، می یک یا چندین نقطه متناظر می

اگر هر کدام از این مجموعه نقاط را به صورت یـک گـراف در   . باشند نقاط با تبدیل افاین با هم دیگر مرتبط می
تواند به صورت مسئلۀ تناظریابی گـراف و یـا سراسـري در     ل افاین مینظر بگیریم، تناظریابی نقاط بر پایه تبدی

  .نظر گرفته شود که قرار است مجموعه اي از قیود در آن برآورده گردند
  
  شبکه عصبی آشوبی -2-1

شبکه عصبی هاپفیلد براي . باشدشبکه عصبی آشوبی همان شبکه عصبی هاپفیلد با مدل نرون جدید می
ي هاپفیلد شبکه اي  شبکه. پیشنهاد شد TSP1به منظور حل مسئله  ]7[ لد و همکارشاولین بار توسط هاپفی

. باشدهاي موجود در شبکه متصل میباشد که در آن خروجی هر نرون به ورودي تمام نرونکامالً بازگشتی می
ه آموزش شبکبه منظور ، ]6[و  ]15[توان به دو نوع گسسته و پیوسته تقسیم نمود   ي هاپفیلد را می شبکه

جهت . شونداین الگوها در تابع انرژي مربوط به شبکه ذخیره می ،شودالگوهایی به این شبکه داده می هاپفیلد
در صورت . ذخیره سازي یک الگو الزم است تا مقدار تابع انرژي در نقطه متناظر با بردار الگو حداقل باشد

به عبارت دیگر تابع انرژي کمیتی . رسدایدار خود میهمگرایی شبکه به این مقدار مینیمم، شبکه به حالت پ
  :گرددتعریف می) 1(باشد، و با رابطه براي توصیف وضعیت شبکه می

	퐸 = − ∑ ∑ 푇 푉 푉 − ∑ 푉 퐼  )1(                                                                                 
푉  و푉  به ترتیب خروجیj  امین وi  امین نرون و푇 هاي   وزن ارتباطی بین نرون푉  و푉 باشد می  .퐼 

. شوند بیان می Tهاي شبکه با ماتریس  هاي ارتباطی بین نرون وزن. امین نرون استi مقدار ورودي خارجی 
 iورودي . ]4[ بازگشتی همگرا خواهد شدمتقارن باشد و عناصر قطري آن صفر باشند شبکه  Tاگر ماتریس 

  :]19[آید بدست می 2امین نرون در هر مرحله از تکرار، به صورت رابطه 
푢( ) = 푢( ) + ∆푢 )2   (                                                                                                   

∆푢 = − +∑ 푇 푉 + 퐼 	
( )
	∆푡									 )3 (                                                                    

  :بیان نمود 4به صورت رابطه  توان یرا م 3و  2روابط 
푢( ) = 푘	푢( ) + 훼 ∑ 푇 	푉( ) + 퐼  )4 (                                                                         

ورودي نـرون در شـبکه   . باشـد تفاوت شبکه عصبی آشوبی با شبکه عصبی هاپفیلد در مقدار ورودي نـرون مـی  
  . ]12[باشد در جمله سوم می 4شود و اختالف آن با رابطه بیان می 5عصبی آشوبی به صورت رابطه 

  

푢( ) = 푘	푢( ) + 훼 ∑ 푇 	푉( ) + 퐼 − 푧( ) 푉( ) − 퐼  )5  (                                               

  که
푧( ) = (1− β)푧( ) 

                                                             
1 Traveling salesman problem 
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퐼بین نرون ها و  3شدت اتصال  훼و  푧ضریب میرایی   β، 2پوسته عصبی 1ضریب میرایی kدر این رابطه  	 
به منظور به دست . باشند یمباشد، تمام پارامترها داراي مقادیري از بازه بسته صفر و یک  یپارامتري مثبت م

  .شود در شبکه عصبی هاپفیلد گسسته از آستانه گذاري استفاده می ها یآوردن خروج
   

푓(푢 ) = 1 푢 ≥ 0
0 푢 < 0														 )6         (                                                                                  

امین نرون با استفاده از تابع فعالیت  iدر حالت استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد پیوسته، خروجی 
  .باشد مقدار ثابت می u0آید،  سیگموئید به دست می

푓(푢 ) =
( )

 )7    (                                                                                                 
  
  هاي تبدیل افاینویژگی - 2-2

همچـون   هـایی  یلگردند، امکان وجود تبـد  از آنجائیکه تصاویر مبنا و ورودي از منظرهاي مختلفی اخذ می
بنـابراین در تناظریـابی ایـن گونـه از     . در بین دو تصـویر مبنـا و ورودي باالسـت   ... تبدیل افاین و پروجکتیو و 

در ایـن تحقیـق قبـل از    . باشد باشد، حائز اهمیت می ها یلتصاویر، استفاده از معیار شباهتی که بر پایه این تبد
گردد که مسـتقل از تبـدیل    اهتی از تصاویر استخراج میمعیار شب بع انرژي براي شبکۀ عصبی آشوبی،تعریف تا

هـا نسـبت    ماننـد، یکـی از ایـن ویژگـی     هایی وجود دارند که در تبدیل افاین ثابت باقی مـی  ویژگی. افاین باشد
,푎}طبـق ایـن ویژگـی دو مجموعـه از نقـاط      . گردد هاست که در این تبدیل حفظ می مساحت مثلث 푏, 푐,푑}  و

{푎 ,푏 , 푐 ,푑 هاي تشکیل شـده از ایـن نقـاط یکسـان باشـد، تبـدیل        اگر نسبت مساحت مثلث. اند ه شدهداد {
بیـان گـر تسـاوي نسـبت      8رابطـه  . نمایـد  افاین یکه اي وجود دارد که یک مجموعه را به دیگري نگاشـت مـی  

بطـه  هاي موجود در را مثلث 2شکل . باشد هاي این دو مجموعه در صورت وجود تبدیل افاین می مثلث  مساحت
توانـد بـه   هاي مربوط به چهار جفت نقطۀ متنـاظر مـی  هاي مثلثبنابراین، نسبت مساحت .دهد را نمایش می 9

این پایۀ تئوري معیار شباهت اضافه شـده در  . صورت منحصر به فرد یک تبدیل افاین را تعیین نماید و بالعکس
   .]10[تابع انرژي بر پایه تبدیل افاین خواهد بود 

∆푎푏푐
∆

= 	 ∆
∆

)8        (                                                                                                      
  

 9هاي استفاده شده در رابطه نمایش مثلث. 1شکل 
  

  براي تناظریابی بر پایه تبدیل افاین  4شبکه عصبی آشوبی مرتبه  -2-3

                                                             
1 Damping factor 
2 Nerve membrane 
3 Coupling strength 
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همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد، معیار شباهت استفاده شده براي تناظریابی بر پایـه تبـدیل   
 4بـه همـین دلیـل    . باشـد هاي ایجاد شده در دو تصویر مبنا و ورودي مـی افاین اختالف نسبت مساحت مثلث

با استفاده از هر مجموعـه چهارتـایی از نقـاط    . گردندورودي انتخاب مینقطه از تصویر  4نقطه از تصویر مبنا و 
مثلث دیگـر   3ها را به مساحت در صورتی که نسبت مساحت هر کدام از مثلث. شوندمثلث ایجاد می 4حداکثر 

  . )2شکل ( براي محاسبه این نسبت وجود دارد حالت ممکن 12در نظر بگیریم، حداکثر 
  

  
مربوط به تصویر مبنا  i , j, x, kهاي سفید، رئوس هاي رنگ شده به مثلثحالت ممکن براي محاسبه نسبت مساحت مثلث 12. 2شکل 

 باشندمربوط به تصویر ورودي می l, m, y, nو رئوس 
  

حالت ممکن و میانگین گیـري از آن  12هاي مربوط به تصویر مبنا و ورودي در پس از محاسبه اختالف نسبت
  :را خواهیم داشت 9ها رابطه 

	휖 =
∆
∆

−
∆
∆

+
∆
∆

−
∆
∆

		+
∆
∆

−
∆
∆

+
∆
∆

− ∆
∆

+
∆
∆

− ∆
∆

+
∆
∆

− ∆
∆

+ ∆
∆

−
∆
∆

+ ∆
∆

−
∆
∆

+ ∆
∆

−
∆
∆

+
∆
∆

−
∆
∆

+
∆
∆

−
∆
∆

+
∆
∆

−
∆
∆

 )9(                                                                                                         

عـدد   εدر غیر این صورت . مقداري نزدیک به صفر خواهد داشت εدر صورتی که این نقاط متناظر باشند، 
تـابع  . گیردانجام می θاز حد آستانه  تر با استفادهاز مقادیر بزرگ εجداسازي مقادیر کوچک . بزرگی خواهد شد

نشـان   Ciljmknxyگردد، این تابع شباهت با عبـارت  بیان می f(ε,θ)شباهت مربوط به این معیار شباهت به صورت 
. باشـند می (x,y) ,(k,n) ,(j,m) ,(i ,l)بر مبناي چهار نرون   Ciljmknxyهاي مربوط به عبارت اندیس، شودداده می
  .گرددانتخاب می 10، تابع شباهت به صورت رابطه بنابراین

푐 = ( ) − 1 )10    (                                                                                        
پس از تعیین تابع شباهت، تابع انرژي مربوط به تناظریابی بر پایه تبدیل افاین براي شبکه عصبی آشـوبی  

اگـر  . بعدي بررسی گردد 2تواند به صورت آرایه اي براي تناظریابی سراسري، شبکۀ آشوبی می. گرددتعریف می
 يهـا  نقطه داشته باشـد، تعـداد نـرون    Sنقطه داشته باشد و گراف تصویر مبنا به تعداد  Mگراف تصویر ورودي 

وضعیت نهایی هر نرون بیانگر اینست که آیا نقاط در هر دو گراف با هم دیگـر متنـاظر   . خواهد بود M*Sشبکه 
نقطـه در تصـویر    4حـداقل بـه    εبراي تعیین  .نمایش داده شده است 3اختار شبکه در شکل س. باشند یا نهمی

هر کدام از این جفت نقاط نشانگر یک نـرون  . باشندباشد، که این نقاط لزوماً متناظر نمیمبنا و ورودي نیاز می
مرتبه شـبکه عصـبی    .نرون نیاز خواهیم داشت 4به  يدر نتیجه در تعریف تابع انرژ. باشنددر شبکه عصبی می
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گردد بنابراین در این تحقیق از شبکه عصبی آشوبی پیوسـته  موجود در تابع انرژي تعریف می يها با تعداد نرون
  .استفاده شده است 4مرتبه 

 
 شبکۀ آشوبی استفاده شده براي تناظریابی سراسري. 3شکل 

  

و بر پایه تبدیل افاین مشابه با تابع انرژي اسـتفاده شـده در    4آشوبی مرتبه تابع انرژي براي شبکه عصبی 
  . گرددتعریف می 11و به صورت رابطه ] 10[و همکارش  Liتحقیق 

퐸 =
∑ ∑ ∑ 푉 푉 + ∑ ∑ ∑ 푉 푉 −

∑ ∑ 푉 − ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 푐 	푉 푉 푉 푉    
 )11   (                                

 iدر صورتی کـه  . باشدمی (i,l)وضعیت نهایی نرون  Vilباشند، مقادیر ثابتی می A, B, R, Dدر این رابطه 
ک خواهد بـود؛ در غیـر   ی Vilامین نقطه از گراف تصویر مبنا متناظر باشد، lامین نقطه از گراف تصویر ورودي با 

توانند بر حسـب تجربـه و یـا بـه صـورت تـوافقی       می A,B,R,D ثوابت .این صورت، مقدار صفر را خواهد داشت
 شوند در نهایـت یـک  باشند که موجب میجمله اول و دوم از تابع باال قیدهاي یگانگی می.  ]16[ تعیین گردند

هـاي  جمله سوم سبب جلـوگیري از بـه دام افتـادن در مینـیمم     .نرون در هر سطر و ستون از شبکه فعال باشد
را براي اندازه گیري انـدازة تشـابه بـین نقـاط تصـویر ورودي و       Ciljmknxyترم آخر تابع شباهت . گرددمحلی می

بـه صـورت رابطـۀ زیـر      4آشوبی مرتبـه   شکل استاندارد تابع انرژي شبکه عصبی .نمایدتصویر مبنا استفاده می
  :]14[شود تعریف می

E = − ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ T ∗ V V V V − ∑ ∑ ∑ ∑ T V V −
∑ ∑ I V                                           )12 (                                                           

 4به شـکل اسـتاندارد تـابع انـرژي شـبکه عصـبی آشـوبی مرتبـه         ) 11(مرتب نمودن تابع انرژي رابطۀ با 
تابع فعالیت بـه صـورت زیـر در     در نهایت .آیند بدست می  Iilو بایاس ورودي  Tiljmو  Tiljmknxy هاي ارتباطی وزن

  شود نظر گرفته می
푉 =

( ⁄ )
 )13   (                                                                                                 

uil  مقدار ورودي نرون(i ,l)  وu0 هاي شبکه هاپفیلـد در هـر مرحلـه از تکـرار      نرون .باشد مقداري ثابت می
هـا مقـداردهی اولیـه     هـاي نـرون   وجـی هـا و خر  در اولین مرحله ورودي. هاي جدیدي دارند ها و خروجی ورودي

  . گردند ، محاسبه میه در زیرشوند، سپس در سایر مراحل با استفاده از روابطی بدست آمد می
∑ ∑ 푉 = 푁  )14   (                                                                                                 
푢 = − ln(푁 − 1)  )15 (                                                                                     
 

푢 = 푢 + 훿  )16 (                                                                                               
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푉 = 푔(푢 )  )17   (                                                                                                
N باشد که کمترین مقدار را دارد اندازة سطر یا ستونی می ،δ باشد که به صورت یکنواخت بـین   مقدار رندم می

-0.1uinit   0.1+وuinit  هـاي نـرون هـا،     هـا و خروجـی   پس از بدست آوردن مقادیر اولیه ورودي .پخش شده است
  . آیند مقادیر ورودي در هر مرحله از تکرار از رابطه زیر بدست می

푢 = 푘	푢 + 훼 (푘 + 2푘 + 2푘 + 푘 ) − 푧 푉 − 퐼 )18(                                           
باشند  کوتا می -ضرایب رنگ k1, k2, k3, k4. با مرتبه چهار استفاده شده است 1کوتا -در این رابطه از روش رنگ

  :آیند که به صورت زیر بدست می
푘 = ℎ푓(푢 ),			푘 = ℎ푓(푢 + 푘 ),			푘 = ℎ푓 푢 + 푘 ,  		푘 = ℎ푓 푢 + 푘  

 

نیز بـه صـورت رابطـۀ زیـر تعریـف       (.)fتابع . باشد می 0.0001، 2کوتا -براي محاسبۀ رنگ hدر این روابط ثابت 
  .گردد می

)19( 푓(푢 ) = = − + ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 푇 	푉 푉 푉 + ∑ ∑ 푇 	푉 + 퐼 		  
  

푢در این رابطه    .  ]11[شود  در نظر گرفته می 1باشد که مساوي با  ثابت زمانی می τمقدار ورودي نرون و  	
  

  پیاده سازي و ارزیابی نتایج -3
مدل شبکۀ عصبی آشوبی پیشنهاد شده جهت تناظریابی بر پایه تبدیل افاین هر مجموعۀ نقاط جدا از هم 

هـا بـا اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره اي جهـت بررسـی روش        بر این مبنا، تعـدادي از آزمـایش  . باشدمناسب می
ده در بخـش قبـل   توضـیح داده شـ   ]11[پیشنهاد شده انجام شده است و الگـوریتم تناظریـابی غیـر همزمـان     

به منظور مقایسه الگوریتم تناظریابی پیشنهاد شده از روش تناظریابی بر پایه تبدیل افـاین  . استفاده شده است
این روش و نحوه پیـاده سـازي آن مشـابه روش    . استفاده شده است] 10[بکه عصبی هاپفیلد و با استفاده از ش

  .باشدتناظریابی بر پایه تبدیل افاین و با استفاده از شبکه عصبی آشوبی توضیح داده شده در این تحقیق می
  
  داده هاي مورد استفاده  -3-1

این تصاویر مربـوط  . به منظور ارزیابی روش پیشنهادي، از یک جفت تصویر ماهواره اي استفاده شده است
 4در شـکل  . انـد باشند و از منظرهاي مختلفـی اخـذ شـده   می 430×400و داراي ابعاد  IKONOSبه سنجنده 

   .تصاویر مورد استفاده نمایش داده شده است
  
  نتایج عملی -3-2

استفاده شد و تمامی مراحل روش  Matlabازي الگوریتم تناظریابی از محیط نرم افزاري به منظور پیاده س
بـه منظـور پرهیـز از تـأثیر     . پیشنهادي مطابق با جزئیاتی که در بخش پیشین بیان گردید، برنامه نویسی شـد 

الگوریتم به صورت ثابـت  ها تمامی پارامترهاي انتخاب مقادیر آستانه بر روي نتایج تناظریابی، در انجام آزمایش
به منظور همگرایی شبکه انتخـاب   =1A=B=D=Rثوابت . گردد، انتخاب شدندو به ترتیبی که در ادامه ذکر می

بـر اسـاس نتـایج     θمقـدار  . انتخاب شدند β= 0.01و 0.75اولیه  zو  퐼= 0.55و  푘 =훼= 1مقادیر .  ]10[ شدند
  .مناسبی از تناظرهاي صحیح انتخاب شدها به منظور برآورده نمودن تعداد  آزمایش

                                                             
1 Runge -Kutta 
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  و با استفاده از شبکه عصبی آشوبی IKONOSدر تناظریابی تصاویر ماهواره اي  θتأثیر پارامتر . 1جدول 

نقاط   شماره
 مستخرج

تعداد 
تناظرهاي 

 موجود
Θ  S  T F  

1  
18 
  
13  

  
9  

  

0.04  7  5  2  
2  0.07  6  6  0  
3  0.11  7  6  1  
4  0.12  8  8  0  
5  0.13  9  7  2  
6  0.15  10  6  4  

  

تعـداد   T، کـل تناظرهـاي بدسـت آمـده بـا اسـتفاده از الگـوریتم تناظریـابی         بیانگر تعداد S، 1در جدول 
تعـداد   Fانـد،  تناظرهایی که صحیح بوده و با استفاده از الگوریتم بـه عنـوان تناظرهـاي درسـت انتخـاب شـده      

  . باشداند، میاز الگوریتم به عنوان تناظرهاي درست انتخاب شدهتناظرهایی که اشتباه بوده ولی با استفاده 
، همان طور کـه در  IKONOSمناسب براي تناظریابی تصاویر ماهواره اي  θبه طور مثال، به منظور تعیین 

نقطـه از تصـویر    18تعـداد   ]Harris ]5نمایش داده شده است، با اسـتفاده از اپراتـور اسـتخراج نقـاط      7شکل 
هـاي   θگردند، سپس تعداد تناظرهاي صـحیح بدسـت آمـده بـا     نقطه از تصویر مبنا استخراج می 13ورودي و 

 θبـراي   0.15باشـد، بـا انتخـاب مقـدار     قابل مشاهده مـی  1همان طور که در جدول . شوندمختلف بررسی می
ـ       ه صـورت  تعداد نقاط متناظر کمی بدست آمده است که دلیـل آن ورود اطالعـات تشـابه درسـت و نادرسـت ب

باشـد، همچنـین ایـن اتفـاق بـا      همزمان به داخل شبکۀ عصبی و همگرایی شبکه به الگویی کامالً نادرست مـی 
باشـد کـه   مـی  θبه وجود آمده است و دلیل آن کوچک بودن بیش از حد مقدار  θنیز براي  0.04انتخاب مقدار 

کـارایی خـود را جهـت همگرایـی بـه       گردد تا اطالعات تشابه درست کافی وارد شبکه نشوند و شبکهسبب می
هاي مابین این دو مقدار تناظرهاي صحیحی بـه وسـیلۀ شـبکه    ولی در حالت. دهدالگوهاي درست از دست می

  .باشدجهت تناظریابی این تصاویر می θبهترین مقدار براي  0.12گردند که عصبی جستجو می
  

 )ب( )الف(

  

تصویر مربوط به ) و ب IKONOSتصویر مربوط به سنجندة   ) الف:  Harrisنقاط استخراج شده با و تصاویر استفاده شده . 4شکل 
 IKONOSسنجندة 

  

گردد که یکی از نرون به مقداري برابـر و یـا   در نظر گرفته شده و شبکه تا زمانی تکرار می=θ1 0.5مقدار 
که به صورت همزمان در هر سطر و ستون مـاکزیمم   یهای همگرا گردد، پس از توقف تکرار نرون 0.9تر از بزرگ
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باشند، مقدار یک را خواهند داشت، در غیر ایـن صـورت مسـاوي بـا      θ1تر از مقدار را داشته و مساوي یا بزرگ
داراي نقـاط   يهـا  سـایر نـرون   0.9تر از بزرگ ها به مقداري برابر و یا با همگرایی یکی از نرون. صفر خواهند بود

فاقد تناظر مقادیر نزدیک به صفر دارند، در نتیجه با انتخـاب   يها متناظر نیز مقادیر نزدیک به عدد یک و نرون
با انتخاب این مقادیر نتـایج   .در انتخاب نقاط متناظر صحیح دچار اشتباه نخواهیم شد 0.5مساوي با  θ1مقدار 

انـد، بـه منظـور مقایسـۀ روش تناظریـابی      نمایش داده شـده  1براي هر دو جفت تصویر در جدول بدست آمده 
تـایج عصـبی هاپفیلـد ن  بـدیل افـاین و بـا اسـتفاده از شـبکه      شبکۀ عصبی آشوبی با روش تناظریابی بر پایـه ت 
  . است آورده شده 2بدست آمده با استفاده از این روش نیز در جدول 

  

  و با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد IKONOSدر تناظریابی تصاویر ماهواره اي  θتأثیر پارامتر . 2جدول 

نقاط   شماره
 مستخرج

تعداد 
تناظرهاي 

 موجود
Θ  S  T F  

1  
18 
  
13  

  
9  

  

0.04  8  4  4  
2  0.07  7  6  1  
3  0.11  8  6  2  
4  0.12  10  8  2  
5  0.13  10  7  3  
6  0.15  8  6  2  

  

براي مقایسۀ دو روش تناظریابی با استفاده از شبکه آشوبی و شبکه هاپفیلد، نتایج بدست آمـده از هـر دو   
با توجه به این نتایج تعداد تناظرهاي صحیح بدست آمده بـا روش تناظریـابی    .اندآورده شده 3روش در جدول 

با شبکه عصبی هاپفیلد در مقایسه با روش تناظریابی با شبکه عصـبی آشـوبی بسـیار کـم بـوده و در مـواردي       
ه نکته حائز اهمیت دیگر در تناظرهاي صحیح بدست آمد. اندآمده آن بدستتناظرهاي اشتباه زیادي به وسیله 

باشـد، اگـر تبـدیل موجـود در بـین تصـاویر تبـدیل افـاین نباشـد تعـداد           تبدیل موجود در بین این تصاویر می
ــی       ــت نمــ ــاویر بدســ ــاظري از تصــ ــۀ متنــ ــیچ نقطــ ــا هــ ــم یــ ــحیح کــ ــاي صــ ــدتناظرهــ . آینــ

  

  با نتایج روش تناظریابی با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلدمقایسه نتایج روش تناظریابی با استفاده از شبکه عصبی آشوبی . 3جدول 

  سنجنده  شماره
نقاط 

  مستخرج

تعداد 
تناظرهاي 
  موجود 

با استفاده از شبکه روش تناظریابی 
 عصبی آشوبی

با استفاده از شبکه روش تناظریابی 
 عصبی هاپفیلد

تناظرهاي 
  صحیح

تناظرهاي 
  Θ  اشتباه

تناظرهاي 
  صحیح

تناظرهاي 
  Θ  اشتباه

1  IKONOS  
IKONOS 

18 

13  
9  8  0  0.12  8  2  0.12  

  
  نتیجه گیري -4

هـایی کـه از    عصبی آشوبی استفاده شد، روش  در این تحقیق به منظور انجام تناظریابی سراسري از شبکه
و تـوان   1تناظریـابی بـا اسـتفاده از مـوازات    ي  منـد بـه حـل مسـئله    نمایند عالقه  هاي عصبی استفاده می شبکه

هـا در پـی    در مطالعات انجام شده، ایـن روش . باشند  هاي عصبی می ي شبکهمحاسباتی پیشنهاد شده به وسیله
هـاي عصـبی    در شـبکه . باشند که مجموعه اي از قیود مربوط به تناظریـابی را بـرآورده نمایـد     یافتن جوابی می

                                                             
1 parallelism 
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هـا  ها در یک لوپ برگشتی با هم دیگر ارتباط دارند و خروجی یکـی از آن  ي نرون مهبازگشتی، به دلیل اینکه ه
اگرچه هر نرون بـه  . گردد  ها تأثیر گذار است، تناظریابی کلی، به صورت اتوماتیک انجام می در ورودي سایر نرون

ا در شـبکه بـه صـورت    ه باشد، ولی شبکه در کل قدرتمند خواهد بود، دلیل آن اینست که نرون  تنهایی کند می
نماید، مانند اینکـه    هاي کلی را بر روي جواب اعمال می از آنجایی که شبکه عصبی قید. کنند  هم زمان عمل می

دهد فقط یک تناظر یک به یک بین عوارض وجود داشـته باشـد، شـانس داشـتن تناظریـابی اشـتباه         اجازه می
توانـد میـزان     نماید کـه مـی    ناظریابی را براي ما فراهم میي عصبی روش ت بعالوه موازات شبکه. یابد  کاهش می

  .    را تحمل نماید و همچنان عملکرد خوبی داشته باشد... زیادي از نویز، اعوجاج و 
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