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توصيي م متمایز و راردمد عوارت تيييویری ،یک فردیند اسيياسييی به منظور تناظریابی تييياویر در فتوگرامتری و سيين ازدور اسييتب ب شييتر
توص فگرهای موجود از یک پارامتر جهت ،بهمنظور ای اد توص فگر مستقل از دوران استفاده میرنندب فردیند تع ن جهت ،فردیندی توأم با خطا
بوده و از قابل ت توصي فگرها میراهدب در این پژوه یک توص فگر جدید بر مبنای الگوی باینری محلی ره به طور ذاتی مستقل از دوران است
با نام توصي فگر الگوی باینری مسيتقل از دوران  )RILBPارائه شيده استب بهمنظور ای اد توص فگر الگوی باینری مستقل از دوران ،پ کسلهای
درون ناح ۀ تييویری براسيا فاصيله از مررز و مقدار درجه خارسيتری ،به تعدادی زیر ناح ه تقسي شيده و س ب با استفاده از یک س ست
مختييا قطبی یک هسي توگرام الگوی باینری محلی مسيتقل از دوران برای هر زیر ناح ه ای اد میشود ره با اتيال دنها به یکدیگر ،توص فگر
نهایی ای اد میشييودب بهمنظور افزای پایداری توصيي فگر در برابر تي را هندسييی ،فردیند وزندهی با اسييتفاده از دو پارارمتر وزن مبتنی بر
فاصيله و تاب گوسيی ان ام میشيودب توصي فگر پ شنهادی بر روی ش جفت تيویر ماهوارهای از سن ندههای مختلم پ ادهسازی شده و نتایج
دن با چهار توصيي فگر دیگر شييامل الگوی باینری محلی مررز متقارن  ،)CS-LBPخودشييباهتی محلی  ،)LSSتبدیل ویژگی مسييتقل از مق ا
 )SIFTو ه سيتوگرام گرادیان رتبه مبنای چند ناح های  )MROGHمقایسيه شده استب بر اسا نتایج دزمای ها عملکرد توص فگر پ شنهادی
برای سييه مع ار قابل ت تناظریابی ،دقت تناظریابی و تعداد تناظرهای صييح  ،بهتر از دیگر توصيي فگرها بوده و به طور متوسييد در مقایسييه با
توص فگر استاندارد الگوی باینری محلی برای سه مع ار فوق به ترت ب به م زان  12درصد 14 ،درصد و  94درصد بهبود را نشان میدهدب
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0

 -1مقدمه
توص فگرهای عوارت تيویری ،نق بس ار مهمی در
عملکرد بس اری از فردیندها در فتوگرامتری و
سن ازدور نظ ر ه مرج سازی تياویر 1[ 1و ]1
مدلسازی سه بعدی [ 9و  ]0و تشخ ص الگو [ 2و ]6
ایفا میرنندب توص فگر یک عارضه نمایشی ویژه از تاب
درجا خارستری تيویر درون یک ناح ۀ تيویری بوده
و عموماً به صور یک بردار با  dمولفه ره نشاندهندۀ
بعد توص فگر است ،ای اد میشودب روشهای بس ار
زیادی بهمنظور توص م عوارت و نواحی تيویری ارائه
شده است [ 1 ،0 ،1و ]14ب امروزه ب شتر توص فگرهای
موجود ه ستوگرامهای مختلفی را برای توص م توزی
درجا خارستری ناح ۀ اطراف عوارت ای اد میرنند
ره تحت عنوان توص فگرهای توزی مبن ا 1شناخته
میشوند [ ]11و به عنوان نمونه میتوان به توص فگرهای
بافت شکل ،]11[ 9تبدیل ویژگی مستقل از مق ا 0
 ]19[ )SIFTو خودشباهتی محلی ]10[ )LSS 2اشاره
رردب
توص فگر بافت شکل ،از توزی لبهها در یک ساختار
مکانی حاصل از دایرههای ه مررز برای ای اد توص فگر
استفاده میرندب توص فگر  SIFTبا استفاده از ه ستوگرام
جهت حاصل از عملگر گرادیان در یک ساختار شبکهای
 0×0ای اد میشودب توص فگر  LSSبر مبنای اندازهگ ری
شباهت ناح ۀ تيویری با خودش است ره با استفاده از
مقایسۀ پن رههای تيویری درون دن و مع ار مشابهت
ضریب همبستگی در یک ساختار دایرهای محاسبه
میشودب بعضی دیگر از توص فگرهای توزی مبنا نظ ر
ویژگیهای اساسی مستقل مستحک باینری)BRIEF 6
مستحک باینری1
[ ،]12نقاط رل دی مستقل از مق ا
1

9

2

10

Image Registration
Distribution-Based Descriptors
3 Shape Context
4 Scale Invariant Feature Transform
5 Local Self-Similarity
6 Binary Robust Independent Elementary Features
7 Binary Robust Invariant Scalable Keypoints
8 Fast Retina Keypoint
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Local intensity order pattern
Multisupport Region Order-Based Gradient
Histogram
11 Resistant to Affine Transformation and Monotonic
Intensity Change
12 Mixed Intensity Order Pattern
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 ]16[ )BRISKو نقاط رل دی شبک ۀ چش سری
 ]11[ )FREAKبه صور باینری بوده و برمبنای
مقایسۀ درجا خارستری پ کسلهای واق در ناح ۀ
تيویری ای اد میشوندب اگرچه عملکرد این توص فگرها
در مقایسه با دیگر توص فگرهای غ ر باینری خيوصا در
تياویر ماهوارهای ضع متر است؛ اما به دل ل باینری
بودن سرعت محاسبه و تناظریابی بس ار باالتری دارند
[]14ب
ب شتر توص فگرهای توزی مبنا نظ ر توص فگرهایی ره در
باال ب ان شدند ،مستقل از دوران نبوده و به منظور ان ام
تناظریابی مستقل از دوران ن از به یک مرحلۀ تع ن
جهت قبل از ای اد توص فگر دارندب در این مرحله
بااستفاده از توزی مقادیر اندازه و جهت گرادیان در ناح ۀ
تيویری یک پارامتر جهت برای هر عارضه تع ن شده و
س ب ناح ۀ تيویری متناسب با این جهت دوران داده
شده و توص فگر عارضه ای اد میشودب بدیهی است
فردیند تع ن جهت به دالیل مختلم نظ ر اختالفا
هندسی و رادیومتریکی و یا خطا در تع ن موقع ت و
شکل عوارت با خطا همراه استب خطا در تع ن جهت
عوارت باعث راه قابل ت توص فگر شده و تعداد و
دقت تناظرهای نهایی را راه میدهد [ 10و ]11ب
به منظور غلبه بر این مشکل توص فگرهای توزی مبنایی
ارائه شدهاند ره محاسبا دنها به طور رلی مستقل از
دوران بوده و ن از به فردیند تع ن جهت ندارندب بهعنوان
مثال میتوان به توص فگرهای الگوی ترت ب شد
محلی ،]14[ )LIOP 1ه ستوگرام گرادیان رتبه مبنای
چند ناح های ،]10[ )MROGH 14پایدار در برابر تبدیل
افاین و تي ر شد یکنواخت ]11[ )RATMIC 11و
الگوی ترت ب شد مخلوط ]11[ )MIOP 11اشاره ررد
ره در دنها به جای تقس بندی مکانی توص فگر از
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رتبهبندی درجا خارستری استفاده شده استب پایداری
و تمایز این توص فگرها به طور رلی بهتر از دیگر
توص فگرهایی است ره ن از به پارامتر جهت دارند امام
همچنان نسبت به اختالفا مختلم هندسی و روشنایی
حسا هستند []11ب
یکی از عملگرهای اساسی در پردازش تيویر ره پایداری
باالیی در برابر اختالفا هندسی و روشنایی دارد ،عملگر
الگوی باینری محلی ،)LBP 1است []19ب ه ک ال 1و
همکاران [ ]10با سادهسازی این عملگر و الهام از ساختار
توص فگر  ،SIFTتوص فگر متمایزی با عنوان الگوی
باینری محلی مررز متقارن )CS-LBP 9را ارائه رردهاندب
اگرچه این توص فگر پایداری باالیی در برابر تي را
هندسی و روشنایی دارد اما همچون بعضی دیگر از
توص فگرهای توزی مبنا ،مستقل از دوران نبوده و ن از
به تع ن پارامتر جهت دارد ره باعث راه قابل ت دن
میشودب
در این تحق ق با بهرهگ ری از عملگر الگوی باینری
محلی ،توص فگر ویژهای با عنوان توص فگر الگوی باینری
محلی مستقل از دوران )RILBP 0ره به طور ذاتی
مستقل از دوران بوده و ن از به فردیند تع ن جهت ندارد،
ارائه شده استب توص فگر پ شنهادی از مزایای پایداری
باالی عملگر الگوی باینری محلی در برابر تي را
هندسی و روشنایی استفاده میرندب عالوه بر این تمامی
بخ های دن با بکارگ ری روشهایی ره از اسا
مستقل از دوران هستند ای اد شده استب همچن ن
بهمنظور پایداری در برابر تي را هندسی و
رادیومتریکی یک ساختار وزندهی جدید ن ز در دن
استفاده شده استب
دوم توص فگر استاندارد CS-LBP
در ادامه در بخ
مبتنی بر الگوی باینری محلی ب ان شده و س ب در
بخ سوم جزئ ا توص فگر پ شنهادی  RILBPتشری
خواهد شدب بعد از دن در بخ چهارم نتایج پ ادهسازی

 -2توصیفگر مبتنی بر الگوی باینری محلی
عملگر  ،LBPیک عملگر اساسی برای ان ام دنال زهای
بافت است ره به منظور ان ام فردیند تشخ ص الگو و
طبقهبندی در پردازش تيویر ارائه شده است []19ب این
عملگر هر پ کسل از تيویر را در مقایسه با پ کسلهای
همسایۀ خود توص م ررده و پایداری مناسبی در برابر
تي را هندسی و روشنایی داردب مطابق با شکل ،)1
برای محاسبۀ عملگر  LBPبرای پ کسل مررزی  ncبا
تعداد  Nپ کسل همسایه ره در دایرهای به شعاع  rدر
اطراف دن قرار دارند از رابطۀ  )1بهصور زیر استفاده
میشود:
N 1

LBPr , N ( x, y )   S (ni  nc )2

i

رابطه )1

i 0

x 0
Otherwise

1
S ( x)  
0

1

Center-symmetric local binary patterns
Rotation Invariant Local Binary Pattern

2
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ره در دن  ncب انگر درجه خارستری پ کسل مررزی،
 niدرجه خارستری پ کسل iام و  Sن ز تاب عالمت
استب
عملگر  LBPسرعت محاسباتی بس ار باالیی داشته و
نسبت به تي را روشنایی ن ز پایدار است؛ اما ابعاد
باالیی ه دارد ره استفاده از دن در ای اد توص فگر را
دشوار میرندب به عنوان مثال با در نظر گرفتن همسایگی
 9×9برای هر پ کسل ،دامنۀ مقدار عملگر  LBPب ن صفر
تا  10-1بوده ره استفاده از دن باعث افزای ابعاد
توص فگر خواهد شدب

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.223

Local Binary Pattern
Heikkila

و ارزیابی دن ارائه شده و در نهایت در بخ
نت هگ ری و پ شنهادا تحق ق ب ان خواهد شدب

پن
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n6
n5

n7

n4

nc

n0

n3

n1
n2

LBP=S(n0-nc)20+
S(n1-nc)21+
S(n2-nc)22+
S(n3-nc)23+
S(n4-nc)24+
S(n5-nc)25+
S(n6-nc)26+
S(n7-nc)27

( )

(ال )
CS-LBP=S(n0-n4)20+
S(n1-n5)21+
S(n2-n6)22+
S(n3-n7)23

3 36

5

8 12 25
1 15 10
LBP=20+22+27
=133
CS-LBP=20+21+22
=7

(د)

( )

شكل  :1محاسبه عملگر الگوی باینری محلی( ،ال ) همسایگی به شعاع  ) ( ،rعملگر  ) ( ،LBPعملگر  ،CS-LBPیک مثال از
محاسبه هر دو عملگر برای یک پنجره  3×3به شعاع یک پیكسل

ه ک ال و همکاران [ ]10مطابق شکل  -1ج) عملگر
ساده شدۀ  CS-LBPره دارای ابعاد رمتری ب ن صفر تا

S ( ni  ni  ( N / 2) )2

i

رابطه )1

( N / 2) 1


i 0

CS- LBPr , N ,T ( x, y ) 

x T
Otherwise

1
S ( x)  
0

ره در دن تمامی پارامترها مشابه رابطۀ  )1بوده و  Tن ز
ب انگر یک دستانۀ بس ار روچک استب همانطور ره
مالحظه میشود در عملگر  CS-LBPبه جای مقایسۀ
پ کسلها با پ کسل مررزی ،پ کسلهای مقابل ه با
یکدیگر مقایسه میشوندب در شکل  -)1د) یک مثال از
محاسبۀ مع ار  LBPو  CS-LBPبرای یک دایره به شعاع
یک پ کسل پن رۀ  )9×9نشان داده شده استب
مطابق شکل  )1روند ای اد توص فگر  CS-LBPبهترت ب
زیر است [:]10
 در ابتدا مقدار عملگر  CS-LBPبرای هر پ کسل از
ناح ۀ موردنظر محاسبه میشود شکل  -)1ب))ب
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 س ب ناح ۀ موردنظر به صور یک شبکۀ 0×0
تقس بندی شده و برای هر سلول از شبکه یک
ه ستوگرام  16تایی از مقادیر عملگر CS-LBP
پ کسلها ای اد میشود شکل  -)1ج))ب برای این
منظور پ کسلهایی ره مقدار عملگر  CS-LBPبرای
دنها یکسان است به ستون مربوط به خود در این
ه ستوگرام اختياص داده میشوند شکل  -)1د))ب
 ه ستوگرامهای مربوط به هر سلول در یک ترت ب
مشخص به یکدیگر متيل شده و توص فگر نهایی به
صور یک بردار با  16  4  4  256مولفه ای اد
میشودب
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 )10-1است را بهمنظور ای اد توص فگر ارائه رردهاند ره
توسد رابطه  )1محاسبه میشودب
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امین صداقت ،نازیال محمدی

میرند ،اما فردیند تع ن دن برای عوارت با خطای نسبتا
زیادی همراه استب در واق به دل ل خطا در تع ن جهت
عوارت همواره تعدادی از عوارت ره واقعا متناظر
یکدیگر هستند به درستی در فردیند تناظریابی شناسایی
نمیشوندب در این تحق ق به منظور حذف اثر این خطا و
افزای ر ف ت فردیند تناظریابی روشی جدید برای ای اد
توص فگر الگوی باینری محلی مستقل از دوران ارائه شده
استب روش پ شنهادی ن از به فردیند تع ن جهت نداشته
و به طور ذاتی مستقل از دوران است ره جزئ ا دن در
بخ بعدی ب ان میشودب

توص فگر  CS-LBPنظ ر بس اری از دیگر توص فگرهای
توزی مبنا مستقل از دوران ن ستب بر این اسا برای
ان ام تناظریابی در برابر تي را دوران ،در ابتدا یک
پارامتر جهت برای هر ناح ه تع ن شده و س ب ناح ۀ
موردنظر متناسب با این جهت دوران داده شده و بعد از
دن توص فگر ای اد میشود []10ب روش متداول برای
تع ن جهت در ب شتر توص فگرها استفاده از یک
ه ستوگرام ویژه با عنوان ه ستوگرام جهت است ره با
استفاده از مقادیر اندازه و جهت گرادیان پ کسلها
محاسبه میشود []19ب
هرچند استفاده از پارامتر جهت در ای اد توص فگرهای
عوارت امکان تناظریابی مستقل از دوران را فراه

( )

(ال )

عملگر  CS-LBPسلول

درجا خارستری سلول
99 102 82 100 89

8

1

13 12 10

107 103 86 98 92

14

3

4

8

15

100 99 87 97 89

7

12 11

8

6

107 98 99 92 94

5

10

4

10

5

107 93 107 91 109

5

5

0

9

3

3
2

1
15

12

8

4

تعداد پ کسلها

4
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( )

0

مقدار مع ارCS-LBP

(د)

شكل  :2ایجاد توصیفگر ( ،CS-LBPال ) ناحیه موردنظر در یک ساختار  ) ( ،4×4تبدیل  CS-LBPدر یک ساختار ) ( ،4×4
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 -3توصیفگر الگوی باینری محلی مستقل از
دوران
برای ای اد توص فگر در ابتدا الزم است تا عوارت در
تياویر استخراج شوندب در ب شتر روشهای تناظریابی از
الگوریت های مستقل از مق ا نظ ر  SIFTو هس ن
الپال  ]12[ 1برای استخراج عوارت استفاده شده است
[]16ب پ چ دگی محاسباتی این الگوریت ها نسبتا باال
بوده و با توجه به ابعاد بزرگ تياویر ماهوارهای زمان
محاسباتی به م زان بس ار زیادی افزای مییابدب در این
تحق ق به منظور افزای سرعت محاسبا از یک
الگوریت مستقل از مق ا بس ار سری با عنوان
ارسترم های احاطه مررز ]11[ )CenSurE 1استفاده
شده استب بعد از استخراج عوارت  CenSurEتوص فگر
پ شنهادی الگوی باینری محلی مستقل از دوران ای اد
میشودب در ادامۀ این بخ جزئ ا این دو فردیند
تشری میشودب
 -1-3استخرا

عوارض CenSurE

دگاروا ل 9و همکاران [ ]11الگوریت  CenSurEرا به
منظور افزای دقت و سرعت در استخراج عوارت
مستقل از مق ا ارائه رردهاندب در این روش به جای

n

m

n

شكل  :3فیلتر هشت ضلعی در الگوریتم  CenSurEكه با استفاده از دو پارامتر  mو  nتعری

میشود.

2

5

Center-Surround Filters
Octagons
6 Laplacian of Gaussian

Hessian-Laplace
Center-Surround Extremas
3 Agrawal
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ای اد فضای مق ا مشابه الگوریت  ،SIFTعوارت
مستق ماً در تيویر اصلی و با استفاده از ارسترم های
یک م وعه از ف لترهای ویژه با عنوان ف لترهای احاطه
مررز 0استخراج میشوندب این ف لترها به صور هشت
ضلع ی 2و تقریبی از تاب الپالس ن گوس ی،)LoG 6
هستندب مزیت اصلی این ف لترها این است ره با سرعت
بس ار باال با استفاده از انتگرال تيویر و مستقل از ابعاد
ف لتر اعمال میشوندب همانطور ره در شکل  )9مالحظه
میشود ،یک ف لتر احاطه مررز متشکل از دو هشت
ضلعی داخلی و خارجی است ره با استفاده از دو پارامتر
 mو  nتوص م میشوندب
برای استخراج عوارت در مق ا های مختلم با ابعاد
متفاو ) از ف لترهای هشت ضلعی با ابعاد متفاو
استفاده میشودب در جدول  )1مقادیر پ شنهادی  mو n
برای هشت ضلعیهای داخلی و خارجی در هفت مق ا
مختلم نشان داده شده استب بعد از اعمال این هفت
ف لتر بر روی تيویر اصلی ،تعداد هفت الیه در
مق ا های مختلم از تيویر ای اد شده و ارسترم های
دن با در نظر گرفتن همسایگیهای  9×9×9به عنوان
عوارت نهایی استخراج میشوندب

توصیفگر الگوی باینری محلی مستقل از دوران ...
امین صداقت ،نازیال محمدی

جدول  :1مقادیر  mو  nبرای ساخت فیلترهای هشتضلعی داخلی و خارجی در مقیاسهای مختل

از  1تا  7در الگوریتم

]27[ CenSurE

هشتضلعی

1

3

2

5

4

7

6

m

n

m

n

m

n

m

n

m

n

m

n

m

n

داخلی

9

4

9

1

9

1

2

1

2

9

2

0

2

2

خارجی

2

1

2

9

1

9

1

0

1

14 12 1 19 1

 ،Rبه تعداد  nحلقۀ دایرهای بدون اشتراک بهصور
رابطه  )9تقس بندی میشود:
R(1), , R(i ), , R(n); i  1, , n
رابطه )9
ره در دن  nب انگر تعداد حلقهها استب همانطور ره در
شکل  )1-0مشخص است حلقۀ اول ) ، R(1به صور
یک دایرۀ رامل بوده و دیگر بخ ها به صور نوارهای
دایرهای هستندب واض است ره ناح ۀ  ،Rهر زاویۀ دورانی
ن ز داشته باشد ،تي ری در پ کسلهایی ره متعلق به هر
حلقه )  R(iهستند ای اد نمیشودب

 -2-3روند ایجاد توصیفگر پیشنهادی RILBP

در قدم بعدی پ کسلهای درون هر حلقه بر اسا م زان
درجه خارستری خود در یک ترت ب نزولی مرتب شده و
به قسمتهای مساوی مطابق با شکل )9 -)0
تقس بندی میشوندب در شکل  )9 -)0هر زیر ناح ه با
یک رنگ متفاو نشان داده شده استب تعداد زیر نواحی
در هر حلقه وابسته به مساحت دن استب در صورتی ره
تعداد زیر نواحی مربوط به دایرۀ اول برابر  m1در نظر
گرفته شود دنگاه مساحت مربوط به هر زیر ناح ۀ ای اد
شده در دن ، a1 ،به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و تعداد
زیر نواحی مربوط به حلقههای بعدی با استفاده از دن به
صور رابطه  )0تع ن میشود:
رابطه )0

توص فگر استاندارد  CS-LBPاز یک ساختار شبکهای
 0×0برای بخ بندی مکانی استفاده میرند ره مستقل
از دوران نبوده و با تي ر جهت عوارت موقع ت
سلولهای شبکه تي ر خواهد رردب در توص فگر
پ شنهادی  RILBPبه جای شبکۀ  ،0×0ناح ۀ ورودی،

i  2, , n
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بعد از استخراج عوارت  CenSurEبه منظور پایداری در
برای تي را هندسی ،هر عارضه به صور یک ناح ۀ
دایرهای با شعاع ثابت نرمال زه میشودب س ب برای هر
عارضه توص فگر پ شنهادی با استفاده از الگوی باینری
محلی مستقل از دوران با عنوان  RILBPای اد میشودب
در شکل  )0مراحل ای اد توص فگر پ شنهادی نشان
داده شده استب در ابتدا ناح ۀ مورد نظر با عنوان  Rبه
حلقههای دایرهای تقس بندی میشودب س ب
پ کسلهای درون هر حلقه با استفاده از رتبهبندی
درجا خارستری به زیر نواحی مختلم تقس بندی
میشودب در مرحلۀ بعد برای هر پ کسل مع ار الگوی
باینری محلی با استفاده از یک س ست مختيا قطبی
مستقل از دوران محاسبه میشودب در مرحلۀ بعد فردیند
وزندهی پ کسلها به منظور پایداری در برابر اعوجاجا
هندسی با استفاده از دو پارامتر وزنی ویژه مبتنی بر تاب
گوسی و فاصله ان ام میشودب بعد از وزندهی ،برای هر
زیر ناح ه یک ه ستوگرام با استفاده از الگوی باینری
محلی مستقل از دوران ای اد شده و از اتيال دنها به
یکدیگر توص فگر نهایی ای اد میشودب تمامی مراحل
توص فگر پ شنهادی مستقل از دوران هستند ره جزئ ا
دنها در ادامه ب ان میشودب

A 
; mi  round  i 
 a1 

ره در دن  Aiب انگر مساحت مربوط به حلقۀ iام،
مساحت مربوط به هر زیر ناح ه در دایرۀ اول n ،ب انگر
تعداد حلقهها و  roundن ز ب انگر تاب گرد رردن استب
a1
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بدینترت ب هر حلقۀ )  R(iبه تعداد  miزیر ناح ههای
یکسان )  R(i, jبهصور رابطه  )2تقس بندی میشود:
رابطه )2

تعداد زیر نواحی حلقۀ اول ، m1 ،تع ن شودب واض است
ره تقس بندی پ کسلها در ناح ۀ  Rبر اسا م زان
درجا خارستری ،مستقل از دوران ناح ه بوده و با تي ر
زاویه دوران ناح ۀ  ،Rتي ری در نتایج ای اد نخواهد شدب

R  R(i, j ),

, mi 

, n and  i, j  1,

i  1,

با توجه به توض حا ب ان شده ،برای تقس بندی ناح ۀ
ورودی  ،Rتنها رافی است دو پارامتر تعداد حلقهها n ،و
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شكل  :4مراحل ایجاد توصیفگر پیشنهادی  )1( ،RILBPناحیه ورودی  )2( ،Rتقسیمبندی ناحیۀ  Rبه صورت حلقههای دایرهای)3( ،
تقسیمبندی هر حلقه به صورت زیر نواحی بر اساس رتبهبندی درجات خاكستری )4( ،محاسبه معیار الگوی باینری محلی مستقل از
دوران )5( ،پارامتر وزن بر اساس تابع گوسی )6( ،پارامتر وزن بر اساس تابع حلقهای )7( ،حاصلضر دو پارامتر وزن گوسی و حلقهای،
( ) 8ایجاد هیستوگرام الگوی باینری محلی مستقل از دوران برای هر زیر ناحیه )9( ،اتصال هیستوگرام مربوط به زیر نواحی و ایجاد

232

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.223

هیستوگرام نهایی

توصیفگر الگوی باینری محلی مستقل از دوران ...
امین صداقت ،نازیال محمدی

استفاده میشود ره در دن درجا خارستری هشت
پ کسل همسایۀ پ کسل مررزی به صور مستقل از
دوران ،از طریق بازنمونهبرداری تع ن میشوندب در این
س ست امتداد ب ن مررز ناح ۀ  Rو پ کسل موردنظر به
عنوان محور  yو امتداد عمود بر دن به عنوان محور  xدر
نظر گرفته شده و درجا خارستری هشت پ کسل
همسایه با استفاده از روش درونیابی دوخطی 1تع ن
میشودب این س ست مختيا قطبی مستقل از زاویۀ
دوران بوده و با تي ر دوران ناح ۀ  Rتي ری در درجا
خارستری و ترت ب پ کسلهای همسایه ای اد نخواهد
شدب

در این مرحله برای پ کسلهای درون ناح ۀ  Rعملگر
 CS-LBPمستقل از دوران محاسبه میشود شکل -0
))0ب عملگر استاندارد  CS-LBPمستقل از دوران ن ست
چراره مطابق شکل  ،)1هشت پ کسل همسایهی پ کسل
مررزی یعنی  n0تا  n7با تي ر زاویۀ دوران تيویر،
تي ر خواهند ررد و در نت ه مقدار عملگر CS-LBP
برای هر پ کسل تيویر ،با تي ر زاویۀ دوران ناح ۀ ،R
تي ر خواهد رردب
در این تحق ق به منظور محاسبۀ مع ار  CS-LBPمستقل
از دوران از یک س ست مختيا قطبی مطابق شکل )2

y
n6
n7

n4 n5
nc
n1 n0

n3
n2

x

رابطه )6

در توص فگر پ شنهادی به منظور راه اثر اعوجاجا
هندسی از دو پارامتر وزنی برای هر پ کسل بهترت ب زیر
استفاده میشود:

2

2

ره در دن  σب انگر مق ا تاب گوسی بوده و برابر شعاع
ناح ۀ  Rدر نظر گرفته میشودب
وزندهی حلقهای :به دل ل اعوجاجا هندسی ممکن

وزندهی متناسب با فاصله از مركز :م زان اعوجاجا

است پ کسلهای مرزی ب ن حلقهها در نواحی مختلم
جابهجا شده و به حلقههای م اور منتقل شوندب لذا به
منظور اجتناب از اثر خطای مکانی پ کسلهای واق در
مرز م ان حلقهها از یک تاب ویژه مطابق شکل )6-0
استفاده میشودب بر اسا این تاب م زان وزن هر پ کسل

1

231
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هندسی با فاصله گرفتن از مررز عارضه افزای مییابدب
لذا به منظور راه اثر پ کسلهای دورتر در مقایسه با
پ کسلهای مررزی از یک تاب گوسی مطابق شکل -0
 )2با عنوان پارامتر وزن استفاده میشودب برای این منظور
م زان وزن پ کسل )  p( x p , y pدرون ناح ۀ  ،Rبهصور
رابطه  )6محاسبه میشود:
Bilinear

 ( x p2  y p2 )/ 2 2

e

1

wG ( p) 
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ه ستوگرام مربوط به زیر ناح ۀ )  R(i, jاستب با توجه
به اینکه هر ه ستوگرام  CS-LBPدارای  16مولفه است
بنابراین تعداد مؤلفههای توص فگر ،d ،با استفاده از
حاصلضرب تعداد زیرنواحی در  16بهصور رابطه )14
محاسبه میشود:

در هر حلقه با استفاده از فاصلۀ شعاعی دن از وسد حلقه
مطابق با شکل  )6بهصور رابطه  )1محاسبه میشود:
2

 dp 
wr ( p)  1   
رابطه )1
 h 
ره در  d pفاصلۀ پ کسل  pاز وسد حلقه و  hن ز پهنای

n

حلقه است ره با استفاده از تفاضل شعاع دایرۀ ب رونی و
درونی حلقه محاسبه میشودب ذرر این نکته ضروری است
ره برای پ کسلهای درون دایرۀ داخلی فاصلۀ  d pاز
مررز دایره محاسبه میشودب در نهایت وزن هر پ کسل
مطابق با شکل  )1 -)0با استفاده از حاصلضرب این دو
مقدار وزنی توسد رابطه  )0بردورد میشود:
رابطه )0
)w( p)  wG ( p)  wr ( p

رابطه )14

16m

i

d 

i 1

در مثال نشان داده شده در شکل  )0مقدار پارامتر
برابر  9و پارامتر  m1برابر  1انتخاب شده است ره بر
اسا دن پارامترهای  m2و  m3هر دو برابر  9حاصل
شده است؛ در نت ه تعداد مولفههای توص فگر برابر 110
استب
n

در این بخ نتایج ارزیابی توص فگر پ شنهادی
ب ان میشودب به منظور ارزیابی رامل روش پ شنهادی،
نتایج تناظریابی حاصل از دن عالوه بر توص فگر استاندارد
مبتنی بر الگوی باینری محلی ،]10[ CS-LBP ،با سه
توص فگر مطرح دیگر شامل  ]10[ LSS ،]19[ SIFTو
 ]10[ MROGHن ز مورد مقایسه قرار میگ ردب دل ل
استفاده از این توص فگرها برای ارزیابی ن ز به این ترت ب
است ره توص فگرهای  SIFTو  LSSدو توص فگر بس ار
راردمد هستند ره به طور گستردهای برای تناظریابی در
تياویر ماهوارهای استفاده شدهاند [1و ]10ب توص فگر
 MROGHن ز نسخهای از توص فگر  SIFTاست ره مشابه
روش پ شنهادی به صور ذاتی مستقل از دوران استب
عملکرد روش پ شنهادی در مقایسه با این توص فگرها
قابل ت دن را در تناظریابی تياویر ماهوارهای بهخوبی
نشان خواهد دادب برای پ ادهسازی روشها از مح د
برنامهنویسی متلب  1411و یک رام وتر با سرعت
پردازشی  1/20گ گا هرتز و حافظۀ  0گ گا بایت ،استفاده
شده استب برای ارزیابی توص فگرها از ش جفت تيویر
ماهوارهای از سن ندههای دیکنو  ،1اس ا ،12
لندست ،90سنت نل ،01رارتوست 2و زییوان)ZY3 69
RILBP

h

dp

RILBP

در این مرحله مطابق با شکل  )0 -)0برای پ کسلهای
مربوط به هر زیر ناح ۀ )  R(i, jیک ه ستوگرام با
استفاده از عملگر  CS-LBPمستقل از دوران پ شنهادی
با عنوان )  ، H (i, jای اد میشودب در نهایت توص فگر
نهایی ناح ۀ  ،Rبه صور بردار  ،Dبا ترر ب تمامی
ه ستوگرامهای مربوط به تمام زیر نواحی درون دن
بهصور زیر ای اد میشود شکل :))1 -)0
رابطه )1

}) , H (n, mn
} , mi

, H (i, j ),

D  { H (1,1),

, n}; and  i, j  {1,

i  {1,

1

4

2

5

Sentinel 2
Cartosat
6 Zi-Yuan 3

IKONOS
SPOT 5
3 Landsat 8
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شکل  :6محاسبۀ پارامتر وزن حلقهای
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تحق قا دیگر شعاع این ناح ه برابر  14یک پن ره با
ابعاد  )01×01در نظر گرفته میشود [ 1و ]11ب
الزم به ذرر است ره توص فگر  MROGHمشابه توص فگر
پ شنهادی به طور ذاتی مستقل از دوران است اما
توص فگرهای  SIFT ،CS-LBPو  LSSمستقل از دوران
نبوده لذا بهمنظور ای اد توص فگر مستقل از دوران برای
دنها یک پارامتر جهت بر اسا مقادیر اندازه و جهت
گرادیان ،مشابه الگوریت  SIFTتع ن میشودب در نهایت
ناح ۀ نرمال زه شدۀ هر عارضه متناسب با این جهت
دوران داده شده و از دن برای ای اد توص فگر استفاده
میشودب
توص فگر پ شنهادی دارای دو پارامتر تعداد حلقهها  nو
تعداد زیر نواحی مربوط به حلقۀ اول  m1است ره بر
اسا نتایج دزمایشا بهترت ب برابر  9و  1انتخاب شده
استب در ادامه مع ارهای ارزیابی و نتایج ب ان میشودب

استفاده شده استب مشخيا تياویر مورد استفاده در
جدول  )1نشان داده شده استب تياویر مربوط به انواع
مختلم از سن ندههای ماهوارهای با خيوص ا متفاو
بوده و عالوه بر اختالفا هندسی مق ا و تي ر منظر،
همه دنها دارای اختالفا دورانی نسبتا زیادی ن ز هستندب
در شکل  )1جفت تياویر مورد استفاده نشان داده شده
استب
به منظور استخراج عوارت برای ای اد توص فگر همانطور
ره پ شتر ب ان شد از عوارت دایرهای حاصل از الگوریت
 CenSurEاستفاده میشودب پارامترهای اصلی در نظر
گرفته شده برای استخراج عوارت در این الگوریت مطابق
با پارامترهای پ شنهادی توسد نویسندگان دنها بوده
است []11ب با استفاده از این الگوریت بر روی هر تيویر
تعداد  1244عارضه به صور ثابت استخراج شده استب
به منظور ای اد توص فگر مستقل از تي را هندسی،
عوارت مستخرج به صور یک دایره با شعاع ثابت
نرمال زه میشوندب در این تحق ق مشابه بس اری از

جدول  :2مشخصات تصاویر مورد استفاده (شكل ( )7مالحظه شود)

جفت

624×644

1/2

0

لندست 624×644 0

14

0

سنت نل 624×644 1

14

0

دیکنو

144×644

1

11

رارتوست

144×644

1/2

11

زییوان 144×644 9

1/2

11

اس ا 2

1414
1444
1446
1410
1410
1449
1449
1441
1441
1410
1410

سنت  -فرانسه
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تصویر

ابعاد تصویر  GSDبیت در هر تاریخ
اخذ
(پیكسل) (متر) پیكسل

مكان
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شكل  :7تصاویر مورد ارزیابی )1( ،جفت تصویر  )2( ،SPOT 5جفت تصویر  )3( ،ETM+جفت تصویر  )4( ،Sentinelجفت تصویر
 )5( ،IKONOSجفت تصویر  )6( ،IRS-P5جفت تصویر ZY3

عملکرد توص فگرهای مختلم در این تحق ق با استفاده
از چهار مع ار زیر ارزیابی میشود:

عارضۀ نظ ر را در جفت تيویر توص م میرند و با
استفاده از مع ار ریشه م انگ ن مربعا
 )RMSEنقاط نظ ر محاسبه میشودب

صح مستخرج به عنوان یک قابل ت مه یک
توص فگر است ره به عنوان مع ار ارزیابی استفاده
میشودب

 سرعت :مد زمان موردن از در ان ام محاسبا مع ار

خطا ی9

 تعداد تناظرهای درست ( :)Nتعداد تناظرهای

 قابلیت تناظریابی :1این مع ار به صور نسبت تعداد
تناظرهای درست انتخاب شده توسد الگوریت  ،به
تعداد رل تناظرهایی درست موجود تعریم میشودب
 دقت تناظریابی :2این مع ار به صور نسبت تعداد
تناظرهای اشتباه به تعداد رل تناظرهای انتخاب شده
توسد الگوریت تعریم میشودب
Recall
Precision

1

Root Mean Square Error

2
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متداولی برای ارزیابی م زان راردیی و سرعت روشهای
مختلم در مقایسه با یکدیگر است ره در این تحق ق
مورد استفاده قرار میگ ردب
مع ارهای قابل ت تناظریابی و دقت تناظریابی دو مع ار
متداول برای ارزیابی عملکرد توص فگرها هستند []1ب
هرچه م زان قابل ت تناظریابی یک الگوریت باالتر باشد
ب انگر این است ره قابل ت دن در شناسایی عوارت نظ ر
ب شتر استب در مقابل هرچه م زان دقت تناظریابی در

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

 دقت مكانی :این مع ار جابهجایی موقع ت مکانی دو
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امین صداقت ،نازیال محمدی

یک الگوریت ب شتر باشد ب انگر این است ره الگوریت
اشتباههای رمتری در انتخاب عوارت نظ ر داردب به
منظور مقایسۀ توص فگرها در هر جفت تيویر از مع ار
فاصله اقل دسی ره متداولترین مع ار مورد استفاده برای
مقایسۀ توص فگرها است ،استفاده میشودب شایان ذرر
است ره برای ارزیابی ر ف ت تناظریابی و محاسبۀ خطای
نقاط متناظر از یک تبدیل پروژرت و مبتنی بر انتخاب
دستی یک م موعه از نقاط متناظر در هر یک از جفت
تياویر استفاده میشودب
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م زان مع ارهای  ،Nقابل ت تناظریابی ،دقت تناظریابی و
 RMSEبرای هر ش جفت تيویر مورد ارزیابی و برای
الگوریت پ شنهادی  RILBPو همچن ن چهار توص فگر
دیگر  SIFT ،LSS ،CS-LBPو  MROGHدر شکل )0
نشان داده شده استب همانطور ره مالحظه میشود در
تمامی تياویر و برای تمامی مع ارها توص فگر RILBP
بهترین عملکرد را داردب
عملکرد توص فگر پ شنهادی در مقایسه با توص فگر
استاندارد الگوی باینری محلی  CS-LBPبس ار بهتر
استب به طوری ره روش پ شنهادی  RILBPدر مقایسه
با روش استاندارد  CS-LBPبرای مع ارهای قابل ت
تناظریابی ،دقت تناظریابی و  Nبه ترت ب به طور متوسد
در حدود  12درصد 14 ،درصد و  94درصد بهبود را
نشان میدهدب دل ل اصلی این موضوع استفاده از یک
ساختار مستقل از دوران برای توص فگر  RILBPاست ره
باعث عدم تاث ر خطای تع ن جهت عوارت شده استب
عالوه بر این ساختار وزندهی مورد استفاده در توص فگر
پ شنهادی پایداری دن را به م زان زیادی در برابر
اعوجاجا هندسی افزای دادهاستب
در م ان روشهای مورد مقایسه توص فگر  MROGHن ز
به طور ذاتی مستقل از دوران استب لذا خطای تع ن
جهت عوارت بر روی دن تاث رگذار نبوده و عملکرد دن از
دیگر توص فگرهای مورد مقایسه به استثنای روش
پ شنهادی بهتر استب نکتۀ قابل توجه در خيوص
الگوریت  LSSاین است ره با وجود اینکه مقدار

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.223

مع ارهای قابل ت تناظریابی و  Nدر دن نسبتا پای ن است؛
اما مقدار مع ار دقت تناظریابی در دن باال بوده و در حدود
روش پ شنهادی است ره ب انگر قابل ت باالی دن در
تشخ ص صح تناظرهای درست استب
توص فگر شاخص  SIFTدر ارزیابی ان ام شده در این
تحق ق در ب شتر تياویر و برای ب شتر مع ارها بعد از
توص فگرهای  RILBPو  MROGHرتبۀ سوم را رسب
ررده استب اگرچه این توص فگر از مقادیر اندازه و جهت
گرادیان استفاده نموده و پایداری باالیی در برابر
اختالفا هندسی و رادیومتریکی دارد؛ اما با توجه به
تاث ر خطای تع ن جهت عوارت عملکرد دن در برابر
توص فگرهای فوق ره به طور ذاتی مستقل از دوران
هستند ،ضع متر استب
براسا نتایج ارائه شده در شکل  -)0د) ،م زان RMSE
عوارت متناظر حاصل از توص فگرهای مختلم به طور
متوسد در حدود یکدیگر بوده و تفاو معناداری م ان
دقت مکانی توص فگرهای مختلم مالحظه نمیشودب با
توجه به اینکه برای استخراج عوارت در تمام توص فگرها
از یک الگوریت یکسان ،CenSurE ،استفاده شده است؛
بدینترت ب میتوان نت هگ ری ررد ره دقت تناظریابی
وابسته به نوع توص فگر نبوده بلکه وابسته به الگوریت
مورد استفاده برای استخراج عوارت استب
الزم به ذرر است ره به منظور اندازهگ ری سرعت
الگوریت ها متوسد مد زمان محاسبۀ توص فگرها برای
عوارت مستخرج در تمام تياویر ورودی اندازهگ ری
میشودب یاددوری میشود ره مد زمان ان ام محاسبا
بهشد وابسته به نوع پ ادهسازی استب در این تحق ق
برای راه اثر این موضوع تمامی الگوریت ها در مح د
یکسان و به صور به نهای پ ادهسازی شدهاندب در
جدول  )9متوسد زمان محاسباتی توص فگرهای مختلم
ارائه شده استب همانطور ره مالحظه میشود رمترین
زمان محاسباتی مربوط به توص فگر  LSSبوده و ب شترین
زمان محاسباتی ن ز مربوط به توص فگر  MROGHاستب
در توص فگر پ شنهادی  RILBPبا وجود زمان مورد ن از
برای محاسبۀ مع ار الگوی باینری محلی مستقل از دوران
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ابعاد رمتر دن است ،به طوریکه تعداد مولفههای توص فگر
 RILBPبرابر  110و تعداد مولفههای توص فگر CS-LBP
برابر  126استب

و همچن ن فردیند وزندهی ،سرعت دن از توص فگر
استاندارد  CS-LBPرمتر استب دل ل این موضوع حذف
فردیند تع ن جهت در توص فگر  RILBPو همچن ن

جدول  :3متوسط زمان محاسبه و تناظریابی توصیفگرها

توصیفگر

CS-LBP

LSS

SIFT

زمان ثان ه)

12/0

14/6

11/1

RILBP MROGH

11/1

90/9

86

100

74

88

38
26

قابل ت تناظریابی )%

50

64
52
40

14

6

5

3

4

2

28

1

6

5

3

4

(ال )

( )

2

1

1450

0.85

700

تعداد تناظرهاي صحيح

950

0.70
0.55
0.40

450

0.25

200

6

5

3

4

2

)پ کسل(RMSE ،دقت مکانی،

1700

1.00

0.10

6

1

شماره جفت تصوير
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3

4

2

1

شماره جفت تصوير
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شماره جفت تصوير

شماره جفت تصوير

1200

دقت تناظریابی )%

62

76

شكل  :8نتایج تناظریابی توصیفگرهای مورد مقایسه( ،ال ) معیار قابلیت تناظریابی ) ( ،معیار دقت تناظریابی ) ( ،معیار تعداد
تناظرهای صحیح( ،د) معیار دقت مكانیRMSE ،

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.223

232

... توصیفگر الگوی باینری محلی مستقل از دوران
 نازیال محمدی،امین صداقت

9 رارتوست و زی یوان،1 سنت نل،0 لندست،2 اس ا
مورد ارزیابی قرار گرفتب بر اسا نتایج ارزیابی توص فگر
 دقت،پ شنهادی برای مع ارهای قابل ت تناظریابی
 تعداد تناظرهای درست و دقت مکانی بهتر از،تناظریابی
CS- دیگر توص فگرها استب در مقایسه با روش استاندارد
 م زان بهبود متوسد عملکرد روش پ شنهادی،LBP
 دقت، برای مع ارهای قابل ت تناظریابی،RILBP
 درصد14 ، درصد12  بهترت ب در حدودN تناظریابی و
،RILBP  درصد بوده استب بعد از توص فگر94 و
CS-LBP  وLSS ،SIFT ،MROGH توص فگرهای
بهترت ب بهترین عملکرد را ارائه رردهاندب پ شنهاد
میشود از روش تقس بندی و وزندهی مستقل از دوران
پ شنهادی در این تحق ق ره بر روی مع ار الگوی باینری
 بر روی دیگر مع ارها نظ ر مع ار،محلی پ ادهسازی شد
خودشباهتی استفاده شده و توص فگرهای جدیدی ارائه
شوندب

در این تحق ق یک توص فگر جدید برای تناظریابی
 بر اسا مع ار الگویRILBP تياویر ماهوارهای با عنوان
باینری محلی ارائه شدب توص فگر پ شنهادی برخالف
CS- ،توص فگر استاندارد مبتنی بر الگوی باینری محلی
 به طور ذاتی مستقل از دوران بوده و ن از به تع ن،LBP
جهت برای تناظریابی نداردب به منظور ای اد توص فگر سه
،ش وۀ مستقل از دوران شامل تقس بندی دایرهای
تقس بندی بر اسا رتبهبندی درجا خارستری و
محاسبۀ الگوی باینری محلی مبتنی بر س ست مختيا
قطبی استفاده شده استب عالوه بر این به منظور افزای
پایداری در برابر اعوجاجا هندسی دو پارامتر وزن
مبتنی بر فاصله در دن به رار برده شده استب
 با چهار توص فگر مطرح دیگرRILBP عملکرد توص فگر
 بر روی شMROGH  وSIFT ،LSS ،CS-LBP شامل
، جفت تيویر ماهوارهای از سن ندههای دیکنو
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Abstract

Distinctive and efficient description of image features is an essential task for image registration in
photogrammetry and remote sensing. The majority of existing descriptors estimate a dominant orientation

parameter for rotation invariant image matching. The dominant orientation assignment is an error-prone
process, and it decreases the capability of the descriptors. In this paper, a novel feature descriptor based on the
local binary pattern operator named RILBP (Rotation Invariant Local Binary Pattern) is proposed that is
inherently rotation invariant. To compute the RILBP descriptor, the pixels in the given image region are divided
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into several sub-regions based on distance and intensity order constraints. Then, a local binary pattern
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histogram is generated for each sub-region based on a rotation invariant coordinate system. To increase the
descriptor robustness against geometric distortions, a special weighting process based on a combined ring and
Gaussian functions is applied. The proposed RILBP descriptor was successfully applied for matching of various
remote sensing images as: SPOT 5, ETM+, Sentinel 2, IKONOS, IRS P6 and ZY3 sensors, and the results

demonstrate its capability compared to common feature descriptors such as CS-LBP, SIFT, LSS, and MROGH.
Compared to the standard CS-LBP descriptor, the RILBP descriptor indicates an average performance
improvement of about 25%, 10% and 30%, in terms of Recall, Precision and number of correct matches,
respectively.
Key words: Image Registration, Descriptor, LBP, Rotation Invariant, Image Matching.
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