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   وزندارمحلی  دودویی الگویارائه یک توصیفگر عمومی مبتنی بر 
   قرمز تصاویرمادون بازیابیمنظور ه ب

  

  ن شکوریمحمدحس
  
  

 یهایژگیدر استخراج و یمحل ییدودو یالگو. باشد یممحلی  دودویی الگویتحت عنوان  یمهم بافت یفگرهایاز توص یکی :دهیچک
عنوان ه ببلکه  ،فگر بافتیعنوان توصه نه ب ارائه شده است که از آنمحلی  دودویی الگویاز  یمقاله نوع نیدر ا. دارد یادیکاربرد ز یبافت
 روش. کند یعمل م) SIFT( ویژگی مقیاستبدیل مستقل از فگر یهمانند توص یعنی. استفاده شده است یفگر عمومیک توصی

پیشنهادی بر اساس میزان اختالف نقطه مرکزی با نقاط همسایگی وزن های الزم را تولید می کند و این مقادیر وزن در مقادیر الگوی 
ضمن اینکه بجای الگوی دودویی محلی برای کاهش تعداد ویژگیها از الگوی دودویی محلی . دودویی ضرب شده و استفاده می شود

بجای نکه یضمن ا. آن است یسرعت باال SIFTنسبت به  یشنهادیت روش پیمز. استفاده شده است CS-LBP رن مرکزیمتقا
هستند تارتر  دارای لبه هایی ر معمولیر نسبت به تصاوین تصاویا. مادون قرمز استفاده شده است ین هایدورب ریتصاوتصاویر عادی از 

نتایج پیاده سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی هم از  .نتایج خوبی تولید نمی کند عمالًبا توصیفگرهای عمومی آنها  بازیابیو 
روش الگوی دودویی بهتر عمل می کند ضمن اینکه از  SIFTفگرهای عمومی مانندیلحاظ سرعت و هم از لحاظ دقت نسبت به توص

  .دارد یدقت باالترهم محلی متقارن مرکزی 

  ها یدواژهکل
  . قرمز تصاویرمادون، تصاویربازیابی ، ویژگی مقیاسالگوی دودویی محلی، تبدیل مستقل از 

 
  مقدمه ۱

یکــی از مهمتــرین قســمتهای مربــوط بــه پــردازش تصــویر و بینــایی 
. ماشین در هر سیستمی قسمت اسـتخراج ویژگـی از تصـاویر اسـت

ــه  توصــیفگرهای مختلفــی بــرای اســتخراج ویژگــی از تصــاویر ارائ
توصیفگر مناسب بـرای هـر تصـویر توصـیفگری اسـت کـه . اند شده

ضمن اینکه غیرحساس بودن . ویژگیهای متمایز کننده استخراج کند

بــه تغییــرات مقیــاس،  نــویز، چــرخش و تغییــرات روشــنایی نیــز بــه 
  . افزایش قدرت توصیفگر کمک زیادی می کند

، هیسـتوگرام لبـه و  ]۱[های مختلفی ماننـد هیسـتوگرام رنـگ  شرو
ــان ــاتریس همرخــدادی ]۲[گرادی ــه توصــیفگرهایی  ]۳[و م از جمل

  .اند شدههستند که به منظور استخراج ویژگی از تصاویر ارائه 
یکی از توصیفگرهای مهم تصویری که نسبت به مقیاس غیرحساس      

 .]۴[می باشد (SIFT) ۱ویژگی مقیاسمستقل از  تبدیلاست روش 
بینـایی  در الگـوریتم یـک (SIFT) ویژگی مقیـاستبدیل مسـتقل از 

هـای مشـخص از تصـاویر،  است کـه بـرای اسـتخراج ویژگی ماشین
هــای کارهــایی چــون تطبیــق نماهــای  بــرای اســتفاده در الگوریتم

                                                 
1 Scale Invariant Features Transform 



 
  ۲  قرمز رمادونیتصاو یابیوزندار به منظور باز یمحل ییدودو یبر الگو یمبتن یعموم فگریتوص کیارائه 

. رود بــه کــار مــی شناســایی اجســام و صــحنه یــا جســم مختلــف یــک
تصـویر و چـرخش و نسـبت  مقیاس های بدست آمده نسبت به ویژگی

نـام . باشدمی نور و تاری تصویر مقاوم  تغییراتو  ۱دید به تغییر زاویه
هـای تصـویر را  نابسته ویژگی از آن سو که الگـوریتم داده تبدیل مقیاس

هــای محلــی تبــدیل  ای نســبت بــه ویژگی نابســته بــه مختصــات مقیاس
این روش با استخراج ویژگیهـای مبتنـی  .ه استکند بر آن نهاده شد می

بـــر گرادیـــان و جهـــت آن از نقـــاط همســـایگی نقطـــه هـــای کلیـــدی 
تصویر استخراج می کند که با تغییر انـدازه تصـویر نیـز مشخصاتی از 

ابت می ماند یعنی نسبت به تغییرات مقیـاس مقـاوم ثاین مشخصات 
اگرچه این روش یکی از پرکاربردترین توصیفگرهای تصـویری . است

است اما بـه  دلیـل سـرعت پـایین آن در بسـیاری از کاربردهـا کـارایی 
 های عمـومیری از ایـن توصـیفگرلذا نمونـه هـای دیگـ. الزم را ندارد

  ]۶[، SURF  ]۵[روشــهای تحــت عنــوان هــای مختلفــی ماننــد
GLOH ،]۷[  BRIEF و ]۸[  ORB  در سـالهای . اند شـدهارائه

اخیر روشهایی مبتنی بر یادگیری عمیق هم ارائـه شـده انـد کـه وظیفـه 
بــرای پــردازش بــه ایــن روشــها بازیــابی تصــاویر را انجــام مــی دهنــد 

 . ]۹- ۱۱[ های قوی نیاز دارندپردازنده 
از انــواع مهــم توصــیفگرهای دیگــر توصــیفگرهای بــافتی یکــی            

از مهمتـرین ایـن نـوع روشـها مـی تـوان بـه الگـوی . تصاویر هسـتند
ن بـار ینخسـتمحلی  دودویی الگویروش  .اشاره کرد ۲یمحل ییدودو

ــاران ــاال و همک ــه شــد] ۱۲[توســط اوج ــو. ارائ ــه الگ ــل از ارائ  یقب
ل یبنـام تبـد یح و همکارانش روش مشـابهیذب] ۱۳[ز در ین ییدودو
ب یـاسـت فقـط ترت یـیدودو یارائه کردنـد کـه مشـابه الگـو ۳یآمار

 یشـتر از الگـویدر اکثـر مقـاالت ب یآن برعکس است ول یتیدنباله ب
دارد  یمختلفـ یایـن روش مزایا. استفاده شده است محلی ییدودو

نکـه یضـمن ا. باشـد یت آن مـمحاسـبا یتهـا، سـادگین مزیـاز ا یکی
را بـا دقـت بـاال دارد و چـون از  یت اسـتخراج اطالعـات محلـیقابل

رات ییــکنــد، نســبت بــه تغ یاســتفاده مــ یتفاضــل ســطوح خاکســتر
رحسـاس یغیـا تغییـر روشـنایی تصـویر  یسـطوح خاکسـتر یکنوای

. نـدن روش نسبت به چرخش حسـاس بودیانمونه های اولیه . است
بـه ایـن روشـها نسـبت  شـان،عملکرد بـودن به دلیل محلی همچنین

اوجاال و همکـارانش در ادامـه  یول. دننویز نیز حساسیت زیادی دار
را  ]۱۵،۱۴[ و مقـاوم بـه نـویز رحسـاس بـه چـرخش یغ ینمونه ها

بــا دقــت بــاال و  یبــافت یهـا یژگــیت اســتخراج ویــقابل. ارائـه کردنــد
باعـث ر روش هـا، یب شدن بـا سـایت ترکیمحاسبات و قابل یسادگ

 ین روش هـایاز پرکـاربردتر یکـین روش یـر، ایـشد که در دهـه اخ
 بلکـه در سـایر تصـاویر یبـافت نـه تنهـا در تصـاویر یژگـیاستخراج و

  .ارائه شودمحلی  دودویی الگویاز  یادیار زیبس یگردد و نمونه ها
روشهای بسیار زیادی از این نوع توصـیفگر تـاکنون ارائـه شـده             

نها هدفش تولید ویژگیهای تصاویر بافتی بـه منظـور است که اغلب آ
ــــوده اســــت ــــدی ب ــــام . طبقــــه بن ــــائو و همکــــاران روشــــی بن لی

                                                 
1 Affine 
2 Local binary Pattern 
3 Census Transform 

که در آن بـه ] ۱۶[ارائه کردند  DLBP ٤غالبمحلی  دودویی الگوی
درصـد از کـل  ۸۰فراوانی الگوها توجه شده اسـت و الگوهـایی کـه 

ی طبقه تصویر را بخود اختصاص می دهند و در اکثریت هستند برا
. هدف اصلی این روش مقاوم شدن به نـویز بـود. بندی استفاده شد

مهمترین توصیفگر خانواده الگوی محلی دودویی را می تـوان روش 
دقت بسیار بـاالیی  CLBPیعنی ] ۱۷[این روش . کامل آن دانست

را برای طبقه بندی فراهم می کند که برخالف سایر روشها کـه فقـط 
دودویـی اسـتفاده مـی کننـد در آن هـم از از عالمت تفاضـل الگـوی 

) CLBP_M(این تفاضـل ٦و هم از اندازه) CLBP_S( ٥عالمت
) CLBP_C( ۷استفاده میشود ضمن اینکه اطالعات نقطه مرکـزی

ژیـو و همکـارنش در ادامـه روش دیگـری بنـام . هم اسـتفاده میشـود
کـه در ] ۱۸[را ارائه کردنـد  LBPVوارایانسی محلی  دودویی الگوی

واریــانس هــر همســایگی را بعنــوان وزن هــر کــدام از ویژگیهــای آن 
البته این روش مشـکل حسـاس بـودن . استخراج شده لحاظ می کرد

" جهت اصلی بافت"به چرخش دارد که با ارائه یک نوع تکنیک بنام 
ژائو و همکاران روش دودویـی محلـی ] ۱۹[در . برطرف شده است
ــل  ــ CLBCشمارشــی کام ــه ک ــد ک ــه کردن ــن و را ارائ ــه همگ اری ب

ــر اســاس تعــداد  ــودن الگوهــا نداشــت و فقــط ب ــاهمگن ب هــای  ۱ن
. استخراج شده از کد دودویی محلی ویژگیها را اسـتخراج مـی کـرد

 ]LBP/VAR ]۲۰روش محلــی  دودویی  الگوهــایاز جملــه دیگــر 
است که از ترکیـب هیسـتوگرام رقمـی شـده واریـانس بـا هیسـتوگرام 

ــاالیی  ــه درصــد ب ــی ب ــی محل ــدی رســیده اســتدودوی ــه بن .  از طبق
ارائـه شـده  LTPهمچنین روش دیگری بنام الگوی سه تایی محلـی

ایـن روش . است که بیشتر کاربرد مقاوم سازی نسبت بـه نـویز دارد
وی محلــی دو ارائــه شــد و از هــر الگــ ]۲۱[بوســیله تــن و همکــاران 

 .پیوند می دهدیکدیگرآنها را به سپس  کند میهیستوگرام استخراج 
هـم ارائـه شـده کـه بیشـتر بـه محلی  دودویی الگویه های جدید نسخ

  . ]۲۲،۲۳[ روشهای مقاوم به نویز می توان اشاره کرد
ــور محلی  دودویی الگــوی       ــه منظ ــه اشــاره شــده ب ــه ک ــان گون هم

استخراج ویژگی از تصاویر خصوصا تصاویر بافتی بـه منظـور طبقـه 
انواده بـه همـین بندی آنها ارائه شده است و اغلب روشـهای ایـن خـ

ــــور  ــــود می استفادهمنظ ــــر . ش ــــی ب ــــی مبتن ــــه روش ــــن مقال در ای
ارائه شده است که از آن بعنوان یـک توصـیفگر محلی  دودویی الگوی

روشـهای بسـیار . شـود می استفادهتصـاویر  بازیابیعمومی به منظور 
به عنوان توصیفگر محلی  دودویی الگویاندکی ارائه شده است که از 

از مهمتـرین تعداد این روشها زیاد نیسـت . کرده اند عمومی استفاده
و  ]CS-LBP ]۲۴ ۸الگوی دودویی متقارناین روشها می توان به 
مقـاالت  .اشـاره کـرد ]OC-LBP ]۲۵ ۹الگـوی دودویـی متعامـد

دیگری اخیـرا ارائـه شـده انـد کـه بـا اسـتفاده از روشـهای مبتنـی بـر 
                                                 
4 Dominant LBP  
5 Complete LBP Sign 
6 Complete LBP Magnitude 
7 Complete LBP Center 
8 Center Symmetric LBP  
9 Orthogonal Combination LBP  



 

 

شکورمحمدحسین   ۳

ابی تصـاویر گرفتـه توصیفگرهای الگوی دودویی محلـی بـه منظـور بازیـ
  . اند استفاده شده  ]۲۷[و تصاویر پزشکی  ]۲۶[شده از راه دور

ــن  ــهدر ای ــوعی  مقال ــرخالف همیشــه ن ــه محلی  دودویی الگــویب ارائ
که هدف آن استخراج ویژگـی از تصـاویر جهـت شناسـایی، شود  می

ـــابق ـــابی ۱تط ـــت ۲و بازی ـــاویر اس ـــه . تص ـــاری ک ـــان ک ـــی هم یعن
ایـن روش در . یفت انجـام مـی دهنـدتوصیفگرهای عمومی مانند س

واقع نوعی روش الگوی دودویـی متقـارن مرکـزی وزنـدار اسـت کـه 
اســـتفاده از . عملکـــرد مناســـبی بـــرای تصـــاویر مـــادون قرمـــز دارد

ه و گرادیـان مانند سیفت که کامال وابسته به لبتوصیفگرهای معمول 
لـی هستند برای تصاویر مادون قرمز نتایج مناسبی تولید نمـی کنـد و

روش پیشنهادی تا حد زیادی این مشکل را مرتفع کرده است و هـم 
قابلیـت کـار روی تصـاویر بـا شـفافیت کـم، هـم ت و از لحاظ سرع

 .برتری محسوسی نسبت به سیفت دارد

  
  روشهای پایه  ۲
  

متقارن و محلی  دودویی الگویدر این قسمت الگوی دودویی محلی، 
  .س را تشریح می کنیمتوصیفگر عمومی تبدیل غیرحساس به مقیا

 الگوی دودویی محلی ۲-۱
مبتنی بر پردازش محلی ، روشی ]۱۱[محلیودویید الگوی  شرو

در آن مقدار هر کد الگوی دودویی در یک باشد که میتصاویر
. شود میهمسایگی با شعاع و تعداد نقاط معین همسایه مشخص 

 Rو شعاع همسایگی Pباید تعداد نقاط همسایگی در این روش 
را محلی  دودویی الگویمثالی از نحوه محاسبه  ۱شکل . تعیین شود

را محلی  دودویی الگویهم محاسبه  ۲و۱روابط . نشان می دهد
تعداد نقاط موجود  شعاع همسایگی،  که در آن  نشان می دهد

نیز شدت  gشدت روشنایی نقطه مرکزی و   gدر همسایگی، 
با توجه به شکل . باشدروشنایی نقاط موجود در همسایگی می

الگوهای دودویی محلی، خروجی این عملگر برای هر همسایگی از 
مقدار  2Pبیتی است که دارای   تصویر، یک عدد دودویی 

حساس به چرخش است و ویژگیهای  شاین رو. باشدمختلف می
بصورت  Pاستخراج می کند که تعداد آن ها برحسب زیادی را 

  . شود مینمایی زیاد 
0 2 0 1 2 4  0 1 0  0 25 3

8 16 8 16  1  1  15 15 31

0 0 0 32 64 128  0 0 0  3 2 4

   تصویر          کد دودویی            وزن         کد دودویی محلی       
، سبه الگوی دودویی محلیو محا ۳×۳انتخاب همسایگی ) ۱شکل

  26=8+16+2مقدار کد 

  

LBPP،R ، ∑ s g gP 2P                            )۱(  ]۱۱[  

                                                 
1 Image Retrieval  
2 Recall 

s g g 1     g   g
0      g  )۲        (                                 

 یفگر برایک توصیقت یدر حق (LBP)محلی  دودویی الگوی
تواند در  ین الگو میا. ر استیاز تصو ۳یاستخراج اطالعات بافت

ف یتعر ۳×۳ یگیه در همسایاول LBP .عمل کند یه محلیک ناحی
ن یا. را هم استفاده کرد یبزرگتر یها یگیتوان همسا یم یشد ول

 یگیب شعاع همسایکه به ترت. است Pو  Rدو پارامتر  یالگو دارا
ر مختلف یمقاد یبرخ ۲در شکل . است یگیو تعداد نقاط همسا

هر چه تعداد نقاط  .ش داده شده استینما ن دو پارامتریا
همسایگی بیشتر شود تعداد بیشتری ویژگی از تصویر استخراج 

 . شود می

  ]۱۲[ ییدودو یمحل یگیچند نمونه همسا) ۲شکل 

  
ک یقرار داد و در  ۱توان آنرا  یمتفاوت است مثال م Rمقدار 

اط هم تعداد نق  Pمقدار. ر را محاسبه کردیمقدار اخ ۳×۳ه یناح
. است  P=8مقدار  R=1 یاست که برا یه هر نقطه مرکزیهمسا
چون  .کندد می یتول ویژگی 2Pدر مجموع محلی  دودویی الگوی

P=8  تا مقدار  ۲۵۶ا یحالت  2است لذاLBP که از شود  مید یتول
 یاستفاده م یطبقه بند یبرا یبافت یها یژگیر به عنوان وین مقادیا

این مقادیر به عنوان بازه های هیستوگرام استفاده شده و . دگرد
برای مقایسه دو بافت بجای استفاده از روش های طبقه بندی رایج 

  .شود میمستقیما دو هیستوگرام با هم مقایسه 
ارائه محلی  دودویی الگویدیگری از  نمونه هایاگرچه           
ولی در این  ]۱۵،۱۴[که غیرحساس به چرخش هستند اند شده

 یروش برااین ز در اینجا ا  زیرا .شود مینها نمقاله استفاده ای از آ
استخراج  یدینقاط کل یژگیوباید ر استفاده شود و یتطابق تصاو

د یر مهم است و بایز تصاویشود لذا اطالعات چرخش هم در تما
 ییه دودویاول یهمان الگومشابه ا یحساس به چرخش  روشیاز 

  .میاستفاده کن
  
  ٤متقارنمحلی  دودویی الگوی ۲-۲
به عنوان یکی از روشهای  CS-LBPاز روشی  تحقیقدر این         

در این روش برای کاهش تعداد . مورد مقایسه استفاده شده است
هر نقطه همسایگی با مرکز، آن نقطه با نقطه مقایسه ویژگیها بجای 

ی کاهش می گیها بصورت نماییژو تعداد وشود  میمقابلش مقایسه 
نقطه  P=8نحوه محاسبه این روش برای  ۳در شکل . یابد

                                                 
3 Texture 
4 Center Symmetric Local Binary Pattern 



 
  ۴  قرمز رمادونیتصاو یابیوزندار به منظور باز یمحل ییدودو یبر الگو یمبتن یعموم فگریتوص کیارائه 

نقطه  ۸مطابق با این شکل برای  .همسایگی نمایش داده شده است
عادی تولید محلی  دودویی الگویویژگی توسط  ۲۵۶همسایگی 

 ۱۶برابر با  CS-LBPدر حالی که این تعداد برای روش شود  می
        .مورد می باشد

  
محلی  دودویی الگویو  LBPمعمولی محلی  دودویی ویالگ) ۳شکل 

  ]CS-LBP   ]۲۴متقارن نسبت به مرکز 

   SIFTتوصیفگر  ۲-۳
  

مهمترین . ارائه شد ]۴[ توصیفگر سیفت نخستین بار توسط الو 
کارایی این روش مقاوم بودن نسبت به تغییرات زاویه دید و 

بافتی  این روش برخالف روشهای. تغییرات اندازه تصویر است
نیاز به نقاط کلیدی دارد و ویژگیها را فقط از نقاط کلیدی تصویر و 

این روش دارای مراحل . نه همه نقاط تصویر استخرج می کند
  :شود میمختلفی است که در ادامه مراحل این توصیفگر  تشریح 

  
این قسمت الگوریتم های مختلفی به عنوان  : یافتن نقاط کلیدی •

مونه این آشکارکننده ها می توان به روش ن. دارد ۱آشکارکننده

که بیشترین کاربرد را در تشخیص نقاط  ]۲۸[اشاره کرد ۲هریس

برای اینکار باید نقاط اکسترمم را . کلیدی و نواحی اطراف آن دارد

در هر ناحیه در همان سطح و نسبت به سطوح مقیاس باالتر یا 

 .پایین تر بدست آورد

توجه به زاویه چرخش و مقیاس  برای یک نقطه کلیدی خاص، با •

مربوط به آن، ناحیه اطراف نقطه کلیدی تغییر مقیاس داده شده و 

تغییر  ۱۶×۱۶سپس ناحیه اطراف آن به اندازه . شود میچرخانده 

 .تشریح شده است ۸این قسمت در شکل  .اندازه می دهد

گرادیان هر وشود  میتقسیم  ۴×۴احیه با اندازه ن ۱۶ها به  پیکسل •

 .شود میل در این همسایگی محاسبه پیکس

بخش  ۸گرادیان، با استفاده از   ، هیستوگرام جهتناحیهبه ازای هر  •

 .شود میمحاسبه 

 ۱۲۸ها برای بدست آورن بردار ویژگی با طول  اتصال هیستوگرام •

یعنی خروجی اپراتور سیفت بازای هر نقطه کلیدی یک   )۱۶×۸(

ن بردار با بردار همه نقاط تایی از ویژگیها است که ای ۱۲۸بردار 

                                                 
1 Detector 
2 Harris  

و به هر کدام نزدیکتر بود در شود  میکلیدی تصویر مقصد مقایسه 

 .شود میحقیقت عمل تطابق نقطه با ان نقطه انجام 

در شکل  SIFTگر  مراحل توصیف یک نقطه کلیدی توسط توصیف

جهت  ۸که در آن . نمایش داده شده استبصورت مختصر  ۴

اندازه . نمایش داده شده استاصلی بصورت یک هیستوگرام 

مقادیر هیستوگرام از مجموع مقادیر گرادیانهای هر کدام از نواحی 

  .گانه بدست می آید ۱۶

  
  ]٤[ SIFTگر  مراحل توصیف یک نقطه کلیدی توسط توصیف) ۴شکل

 

  داده پایگاه  ۲-۴
  

روش پیشنهادی برای اعمال به تصاویر گرفته شده با دوربین های 
این تصاویر به دلیل اینکه دارای لبه . شود می تفادهاسمادون قرمز 

گرادیان کمتری ایجاد  های تارتری نسبت به تصاویر عادی هستند
گیهای متمایز ژاستخراج ویکه شود  میمی کنند و این مساله باعث 

گیهایی که توسط توصیفگرهای ژو ویشود از آنها سخت تر 
خاصیت  از این تصاویر بدست می آید SIFTتصویری مثل 

   . تمایزکنندگی کمتری دارندم
این تصاویر بصورت سفارشی و با دوربین مادون قرمز تهیه       
لذا برای . هستند ۳و فاقد نقاط ارزیابی از پیش تعیین شده اند شده

مقایسه و ارزیابی دقیقتر از یک پایگاه تصویر دیگر که دارای نقاط 
در ادامه این دو  .ده ایمارزیابی از پیش معین هستند هم استفاده کر

  .دسته داده را تشریح می کنیم

 Oxford پایگاه داده .الف
  

برای مقایسه روش پیشنهادی با روشهای متداول نیز از یک پایگاه 
این  .هم استفاده کرده ایم ]۲۹[داده تصویر مشهور بنام آکسفورد

پایگاه داده با داشتن نقاط ارزیابی از پیش معین امکان مقایسه و 
  .ارزیابی دقیقتر روشها را فراهم می کند

تصویر  ۳۶شامل انواع تصاویر مختلف است که ین داده ها ا         
تصویر با تغییر زاویه دید، روشنایی  ۶کالس در هر یک  ۶شامل 

درجات فشرده سازی و  میزان چرخش متفاوت آن تاری، مختلف، 
ط کلیدی و تصاویر از طریق نقا بازیابیهدف از آن  .می باشد

                                                 
3 Ground Truth 



 

 

شکورمحمدحسین   ۵

 Grafو Boat،Bark ،Wallتصاویر. بازیابی تصاویر مربوطه است
دارای تغییرات زاویه دید هستند وبیشترین کاربرد برای تست 

. شود میتوصیفگرهای عمومی توسط همین تغییر بررسی 
و لبه های تار شده در هستند تصاویری مات  Treesو Bikeتصاویر

تغییرات مربوط به  Leuvenر تغییرات تصوی. ایجاد شده است آنها
بخاطر فشرده سازی با درجات  Ubcروشنایی است و تغییرات 

می  چند نمونه از این تصاویر را نمایش ۵شکل  .مختلف می باشد
نیز ویژگیهای تصاویر مورد استفاده و تغییرات  ۱در جدول  .دهد

  .اعمال شده به هر تصویر نمایش داده شده است
  
  

   قرمز مادونتصاویرپایگاه داده  .ب
  

کالس  ۴شامل . اند شدهاین تصاویر که بصورت سفارشی تهیه 
تصویر خاکستری  ۱۰تصویری می باشد که در آنها در هر کالس 

این تصاویر با استفاده از دوربینهای مادون قرمز و از . قرار دارد
از این مجموعه تصاویر جهت . اند شدهزاویه های مختلف گرفته 

 ۶شکل . شود می استفادهبازیابی تصاویر  تطابق نقاط کلیدی و
نوار تیره اطراف این  .نمونه ای از این تصاویر را نشان می دهد

تصاویر به علت تثبیت میدان دید توسط استابالیزر تصویری می 
  . باشد

  
  ]۲۷ [ی از تصاویر پایگاه داده اکسفورددتعدا) ۵شکل 

  
  

  ]۲۷ [به منظور بازیابی  Oxfordتصاویر داده های تغییرات اعمال شده به نوع تصاویر و ) ۱جدول
  تغییرات منظره تصویر تصویر
Grafزاویه دید ساختاری  
Wall زاویه دید بافتی  
Boat مقیاس و چرخش ساختاری  
Bark مقیاس و چرخش بافتی  
Bikes تارشدن ساختاری  
Trees تار شدن بافتی  

Leuven روشنایی ساختاری  
Ubc ده سازیفشر ساختاری  

  
  



 
  ۶  قرمز رمادونیتصاو یابیوزندار به منظور باز یمحل ییدودو یبر الگو یمبتن یعموم فگریتوص کیارائه 

  
  مورد استفاده برای بازیابی  قرمز تصاویرمادونبرخی ) ۶شکل 

  
  

  روش پیشنهادی ۳
  

 باید نقاط کلیدی را با کمکمانند روش توصیفگرهای عمومی ابتدا 
حقیقت باید نواحی کلیدی در. یک آشکارکننده استخراج کنیم

توابع  برای اینکار باید از. اطراف هر نقطه کلیدی را استخراج کنیم
این  ۷در شکل . استفاده کنیم لیدی ک آشکارکننده ناحیه اطراف نقاط

  .نواحی آشکار شده نمایش داده شده است
  

  
  ]۲۶[نمونه ای از نواحی اطراف هر نقطه کلیدی) ۷شکل 

  
، بردار توصیف پیشنهادی در ادامه باید با استفاده از توصیفگر

است که بردار نکته مهم آن . نقاط کلیدی را استخراج کنیم
توصیفگر فقط از یک نقطه یعنی نقطه کلیدی ویژگی را استخراج 
نمی کند بلکه برای کل نقاط ناحیه اطراف نقطه کلیدی اینکار را 

نکته مهم دیگری که باید برای استخراج ویژگی از . انجام می دهد
هر ناحیه به آن توجه کرد، آن است که اغلب نواحی اطراف نقاط 

کل هستند که برای استخراج ویژگی باید ابتدا کلید بیضوی ش
 ۸کار در شکل  این. نرماالیز شوند و به نواحی دایروی تبدیل شوند

یعنی ابتدا عملیات نرمالسازی نواحی انجام . نشان داده شده است

و  می گرددبه هر ناحیه اعمال  SIFT ، سپس توصیفگر شود می
 . شود میتولید ناحیه  فگر آنبردار توصی

 

 
 ج  ب                     الف
 ناحیه اطراف نقطه کلیدی ، : تصاویر الف) ۸شکل

  طراز کردن ناحیه) تبدیل ناحیه به مربع شکل ، ج) ب 
  

یک ناحیه از تصویر و شکل نرماالیز شده آنرا  ۸شکلهای        
الف یک ناحیه اطراف نقطه کلیدی را - ۸شکل . نمایش می دهد
ان ناحیه را پس از نرمال سازی ب هم-۸شکل . نشان می دهد

ج هم در -۸بصورت یک ناحیه دایروی نشان می دهد و شکل 
  را نشان برای استخراج ویژگی نهایت شکل نهایی مورد استفاده 

ج از صفر کردن زاویه جهت غالب تصویر - ۸یعنی شکل . می دهد
ب بدست آمده است تا اثر چرخش تصویر در تطابق حذف - ۸

ر ناحیه تشخیص داده شده آنچه به عنوان یعنی برای ه. شود
ج است و بردار - ۸شکل شود  میورودی به تابع توصیفگر داده 

استخراج شده توصیفگر به عنوان بردار نقطه کلیدی مربوطه 
 .شود می استفاده

در حقیقت ورودی تابع اصلی توصیفگر، فقط مختصات نقطه       
شده اطراف نقطه کلیدی نیست بلکه همین تکه تصویر نرماالیز 

کلیدی است و خروجی تابع توصیفگر، بردار ویژگی استخراج شده 
دو شکل زیر نواحی اطراف . از اطراف این نقطه کلیدی می باشد

  .نقاط کلیدی دو تصویر را نشان می دهد
 



 

 

شکورمحمدحسین   ۷

  
  R=2 ,P=16همسایگی ) ۹شکل 

  

  
 WLBPمحاسبه الگوی دودویی وزن دار ) ۱۰شکل 

  
  ۱WLBPوزندارمحلی  دودویی الگویان تحت عنو روش پیشنهادی

نمایش  ۱۱دیاگرام کلی این روش در شکل  .نامگذاری شده است
  . داده شده است

ابتدا با استفاده از بدین صورت است که عملکرد این روش        
. آشکارکننده نقاط کلیدی، این نقاط تصویر شناسایی می شوند

در سیفت مثل برای اینکار از همان آشکارسازهای متداول 
 ۸در ادامه همان طور که در شکل . استفاده شده است ]۲۸[هریس

. نمایش داده شده نواحی اطراف هر نقطه کلیدی طراز می شود
. در نظر گرفته ایم ۲۰×۲۰برای هر نقطه در اطراف آن یک ناحیه 

. قسمت تقسیم شده است ۳×۳قسمت یعنی  ۹سپس این ناحیه به 
محلی  دودویی الگویمشابه با روش  WLBPمقدار  برای هر ناحیه
به  ۱۰و  ۹شکلهای . شود میمحاسبه ) CS-LBP( ۲متقارن مرکزی

یعنی هر نقطه . اند شدهمنظور تشریح روش پیشنهادی نمایش داده 
منتها . شود میبجای مقایسه با مرکز با نقطه مقابل آن مقایسه 

ا مجزا نقطه ر ۴هر . بجای اینکه همه نقاط را با هم ترکیب کنیم
 ۱۶و تعداد  ۲ضمن اینکه از همسایگی با شعاع  ترکیب می کنیم

یک بردار  n0,n4,n8,n12یعنی از نقاط . نقطه استفاده می کنیم
از نقاط . شود میاستخراج WLBP0ویژگی یا هیستوگرام 

n1,n5,n9,n13 هم بردار WLBP1 از نقاط ،n2,n6,n10,n14 
هم یک بردار  n3,n7,n11,n15و باالخره از  WLBP2 هم بردار

 ۱۶ام از این بردارها شامل هر کد. شود میاستخراج WLBP3بنام 

                                                 
1 Weighted Local Binary Pattern 
2 Center-Symmetric LBP 

در این . شود یم ویژگی استخراج ۶۴هستند و مجموعا  ویژگی
   .صورت تعداد ویژگیها بصورت نمایی باال نمی رود

یعنی وزن هر کدام از بردارها بر اساس  W4تا  W1مقدار        
نقطه همسایگی  ۴دیان بین نقطه وسط و میانگین اندازه مقادیر گرا

نمایش داده شده  ۳این محاسبه در رابطه شماره . شود میتولید 
نقطه اطراف بیشتر باشد وزن  ۴یعنی هرچه تفاوت مرکز با . است

 . شود میبیشتر  LBPبردار حاصل از آن کد 

WK |Mag g K Mag g |/M, k 0,1,2,3
P

  )۳(  
  

به هم متصل  دهشتولیدهای هیستوگرام در پایان بردارها یا         
خواهد  2 باشود  مییعنی تعداد بازه های کل برابر شود  می
تا هیستوگرام داریم که  ۴یعنی  P/4=4باشد  P=16یعنی اگر . شد

 ۶۴بازه های هر ناحیه کل لذا تعداد . تا بازه دارد 16هر هیستوگرام 
ده ناحیه در اینجا در اطراف هر نقطه انتخاب کر ۹چون . شود می

ایم لذا تعداد کل ویژگیهای استخراج شده برای هر نقطه کلیدی 
  .ویژگی ۵۷۶ یعنی  ۹×۶۴برابر است با 

داده شده، روش پیشنهادی نشان  ۱۱شکل همان طور که در        
، یاین قسمتها شامل استخراج نقاط کلید. شامل سه قسمت است

ق تطابق گی از نقاط کلید و بازیابی تصویر از طریژاستخراج وی
در حقیقت روش پیشنهادی در قسمت دوم .  نقاط کلیدی است

  .قرار دارد

  
  دیاگرام روش پیشنهادی) ۱۱      

  



 
  ۸  قرمز رمادونیتصاو یابیوزندار به منظور باز یمحل ییدودو یبر الگو یمبتن یعموم فگریتوص کیارائه 

  ویژگی روش پیشنهادی ۳-۱
  

روشهای روش پیشنهادی نسبت به بطور خالصه می توان مزیت 
  .دیگر می توان بصورت زیر بیان کرد

  
  :مزیت نسبت به توصیفگرهای عمومی ) الف
وابسته به  کامًال SIFTعملکرد توصیفگرهای عمومی مانند       

گرادیان یعنی اختالف پیکسلها یا مقدار لبه ها است این گرادیان در 
تصاویر مادون قرمز ضعیف است لذا ویژگیهای استخراج شده با 

روش پیشنهادی هم اگرچه  . این توصیفگرها عملکرد خوبی ندارند
کند ولی با استفاده از اعمال وزن  براساس اختالف پیکسلها کار می

تا حد زیادی ضعیف بودن لبه ها و گرادیان را جبران می کند و 
البته نتایج نشان . داردمادون قرمز روی تصاویر  یبهترعملکرد 

های تصاویر را بهبود دهیم  لبه دهد اگر با پیش پردازشهای دقیق می
ولی یابد،  یتا حد زیادی بهبود م SIFTدقت توصیفگرهایی مانند 

  .شود زمان پردازش خیلی زیاد تر می
  
  :ه الگوی دودویی محلی متقارن مرکزی مزیت نسبت ب) ب

وزن روش پیشنهادی با توجه به استفاده گرادیان به عنوان       
مقادیر الگوی دودوی می تواند ضعف لبه ها را جبران کند لذا 

البته  .داردنسبت به الگوی دودویی متقارن مرکزی نتایج بهتری 
  .شود میزمان انجام آن کمی بیشتر 

  نتایج پیاده سازی  ۴
  

و روش SIFTنتایج را با   قرمز تصاویرمادونابتدا از لحاظ بازیابی 
CS-LBP این تصاویر به دلیل نداشتن نقاط در . مقایسه می کنیم

 بازیابیدقت صرفا نتیجه خروجی که  ،ارزیابی از پیش معین
برای مقایسه دقیقتر نقاط کلیدی . ستتصاویر محاسبه شده ا

هم  ROC۱بازیابی شده از پایگاه داده آکسفورد و معیار دقیقتر 
   .استفاده شده است

 ۷روی ویندوز  MATLAb 2017پیاده سازی در محیط        
 ۸هسته ای با  ۵کامپیوتر مورد استفاده پردازنده . انجام شده است

  .گیگابایت حافظه می باشد

   قرمز تصاویرمادونسه نتایج برای مقای  ۴-۱
  

مقایسه کل زمان و دقت پردازش و بازیابی تصویرهای مادون قرمز 
نشان داده  ۲آزمایشی از بین کل تصاویر مورد استفاده در جدول 

در شرائط این جدول نشان می دهد که روش پیشنهادی . شده است
 تر ازخیلی بهدارای دقتی یکسان یعنی بدون پیش پردازش تصاویر 

SIFT یعنی سرعت روش  .و سرعتی بسیار بیشتر از آن است
اگر تصاویر را پردازش کنیم و  .برابر سیفت است ۵/۳پیشنهادی 

                                                 
1 Receiver Operating Characteristic 

روش . آنها را بیشتر کنیم ۲با روش معادلسازی هیستوگرام تباین
کل سرعت بهتر از روش پیشنهادی خواهد بود ولی  سیفت کمی

منظور  .شود میش پیشنهادی برابر کمتر از رو ۹در حدود  پردازش
است که  ۳از پیش پردازش در اینجا عملیات معادلسازی هیستوگرام

 .شود میبه منظور افزایش تباین تصویر انجام 
نشان می دهد که  ۲نتایج دقت بازیابی تصاویر در جدول        

یعنی  مرکزی متقارنمحلی  دودویی الگویروش پیشنهادی نسبت به 
CS-LBP البته به دلیل تعداد ویژگیهای . است کردهل هم بهتر عم

ن پردازش آن کمی بیشتر زما WLBPبیشتر روش پیشنهادی یعنی 
نتایج این جدول نشان می دهد که توصیفگر  .است CS-LBPاز 

بدون اعمال پیش پردازش های الزم نمی  SIFTهای عمومی مانند 
این  علت. بی تصاویر داشته باشداتواند عملکرد خوبی در بازای

مساله ان است که تصاویر مادون قرمز کامال مبتنی بر گرادیان یا 
ها هستند و در تصاویر مادون قرمز به دلیل  لیسکتغییر مقادیر پ

شفافیت تصویر و تار بودن لبه ها ویژگیهای استخراج پایین بودن 
لذا باید ابتدا با پیش پردازش لبه ها را . شده عملکرد مناسبی ندارند

انجام عملیات پیش پردازش بسیار زمانبر بوده و تقریبا . بهتر کرد
  .کند زمان پردازش کلی را سه برابر می

محلی این حساسیت به گرادیان  دودویی در مقابل در الگوی     
ضمن اینکه استفاده از اختالف نقطه مرکزی با نقاط . کمتر است

ند لذا همسایگی بعنوان وزن این حساسیت را تا حد زیاد کمتر می ک
  . شود نتایج بهتری روی تصاویر اصلی حاصل می

  
مقایسه دقت و سرعت توصیفگر پیشنهادی و توصیفگر ) ۲جدول 

SIFT و الگوی دودویی متقارن مرکزی  
دقت
(%) 

زمان پردازش
)ثانیه(کل   

پیش 
 پردازش

 

 SIFT[۴] بلی ۵/۷۵۱۱۲۵
۵/۵۲  SIFT[۴] خیر ۴۵۴ 
۰/۷۰  CS-LBP[۲۴] خیر ۹۷ 
۵/۷۲  روش پیشنهادی خیر ۱۲۰ 

  برای پایگاه آکسفورد نتایج پیاده سازیمقایسه  ۴-۲
  

را از تصویر استخراج قاط کلیدی نابتدا با استفاده از روش هریس 
همان طوری که در را کلیدی سپس ناحیه اطراف هر نقطه  .شود می

سپس با توصیفگر . نرماالیز می کنیمنمایش داده شده  ۸شکل 
یعنی یکبار با روش  .شود گی را استخراج میبوطه بردار ویژرم

در . شود میاین کار انجام  CS-LBPو  SIFTپیشنهادی و یکبار با 
علت استفاده از این . استفاده شده است Oxfordپایگاه داده اینجا 

برای . برای ارزیابی است ٤پایگاه داده وجود نقاط از پیش معین

                                                 
2 Contrast 
3 Histogram Equalization 
4 Ground Truth 



 

 

شکورمحمدحسین   ۹

این نمودار . است استفاده شده ROCمقایسه نتایج از نمودار 
  :دارای محور افقی و عمودی بصورت زیر است

  
Recall = Correct Match Points/Correspondences  )۳(       
1-Pricisition= False Match Points/All Matches  )۴  (         

  
مختلف این دو مقدار بدست می آید و ۱به ازای مقادیر آستانه

ر آستانه برای مقایسه دو بردار مقدا. رسم میشود  ROCنمودار 
تصویر مورد (ویژگی اطراف هر نقطه کلیدی از دو تصویر

با تغییر این مقدار است و  )مقایسه و تصویر پایگاه داده
آستانه می توانیم تعداد نقاط تطابق یافته بین دو تصویر را با 

یعنی مقدار . توجه به شباهت دو بردار ویژگی آنها تغییر دهیم
شود که تعداد نقاط تطابق یافته کم یا زیاد  اعث میآستانه ب

پس از مقایسه تصویر با کل تصاویر پایگاه داده، . شود
تصویری از پایگاه که بیشترین نقاطش با تصویر مورد نظر 
تطابق داده شده است به عنوان تصویر بازیابی شده استفاده 

  . میشود
لف انجام عملیات بازیابی برای کالسها یا تصاویر مخت    
برای مقایسه . نتایج رسم شده است ۱۲شود و در شکل  می

دراین نمودار محور . استفاده شده است ROCنتایج از نمودار 
این دو .  است Precisition-1و محور افقی   Recallعمودی 

روابط معنی هر این در .  محاسبه شده است ۴و۳مقدار در روابط 
  :مقدار بصورت زیراست

• Correct Match Points  : تعداد نقاطی که بین دو

 .تصویر به درستی تطبیق داده شده است

•  Correspondences  :تعدادکل نقاط کلیدی موجود در 

Ground Truth تصاویر است که باید تطبیق داده شوند .

 affineکه بعد از  ۱یعنی تعداد کل نقاط کلیدی از تصویر 

آن نقطه،  ) یعنی تبدیل به نقطه ای در تصویر دوم(شدن 

در تصویر دوم جز نقاط کلیدی و متناظر آن در نقاط 

  .کلیدی تصویر دوم وجود داشته باشد

• False Match Points  : تعداد نقاطی است که نادرست

  .تطبیق داده شده است

• All Matches  : درست و نادرست(مجموع کل نقاط (

یعنی نقاط کلیدی که فاصله . تطبیق داده شده است

 .استبردار توصیفگر آنها از مقدار آستانه کمتر اقلیدسی 

همه نقاط به درستی آن است که  ROCنمودار  آل  حالت ایده
برای صفر و محور افقی  مقدار محور عمودیتطابق داده شود یعنی 

                                                 
1 Threshold 

باشد ولی در عمل چنین نیست لذا سطح زیر نمودار  ۱کل نقاط 
  .بیشتر باشد نتیجه حاصل شده بهتر استهر چه 

برای روش  ROCمقایسه نتایج با کمک نمودار        
متقارن و محلی  دودویی الگویپیشنهادی و محلی  دودویی الگوی

   ۱۲ در شکلبرای تصاویر پایگاه داده آکسفورد  SIFTتوصیفگر 
   .نمایش داده شده است

دسته تصویر نشان می دهد که روش  ۶نتایج پیاده سازی روی       
عمل  SIFTبهتر از  Wallصاویر بجز برای پیشنهادی برای همه ت

علت این مطلب آن است که قدرت استخراج ویژگیهای . است کرده
است و تغییرات زاویه دید  LBPبیشتر از  SIFTلبه و گرادیان در 

تصاویری هستند که با   Wallتصاویر. تاثیر کمتری روی آن دارد
به همین  ته اندیا تغییر مقیاس داش اند شدهتغییر زاویه دید ایجاد 

در این نوع  WLBPو  CS-LBPدلیل است که عملکرد روش های 
زیرا . استسیفت  مشابه یا ضعیف تر ازاز تصاویر 

ضمن . محلی به تغییرات مقیاس حساسیت دارد دودویی الگوی
عمل  CS-LBPاینکه در این تصاویر روش پیشنهادی کمی بهتر از 

که دارای  Boatاویر البته روش پیشنهادی برای تص. است کرده
زیرا این . است کردههستند بهتر از سیفت عمل  همچرخش 

و باعث از بین رفتن بسیاری از نقاط تغییرات خیلی زیاد بوده 
و سیفت کارایی خود را از دست داده کلیدی تصویر شده است 

  . است
مثل  در سایر تصاویر که تغییرات ناشی از تارکردن تصویر     

Bikes, Trees مثل  ا تغییرات روشنایییLeuven یا تغییر اطالعات
 عملکرد توصیفگر بوده است، Ubsمانند در اثر فشرده سازی 

 ضمن اینکه در همه این تصاویر. بهتر از سیفت استپیشنهادی 
ل عم CS-LBPبهتر از مشابه یا  WLBP روش پیشنهادی یعنی

 .است کرده
کالس ها مورد مه را برای ه ۱۲میانگین نتایج شکل  ۳جدول      

در  Wallطبق این جدول بجز برای تصاویر . مقایسه قرار داده است
ضمن . همه موارد دیگر روش پیشنهادی بهتر از سیفت بوده است

اینکه روش پیشنهادی در تمام داده ها بهتر از الگوی دودویی 
در مجموع می توان گفت نقطه ضعف  .ن عمل کرده استارمتق

وابستگی زیاد آنها به گرادیان و تغییرات در روش های مانند سیفت 
اگر تصاویری مانند تصاویر مادون قرمز دارای . تصاویر است

گرادیان ضعیف باشد توصیفگرهایعمومی نمی توانند بخوبی 
عملیات تطابق نقاط و بازیابی تصاویر را انجام دهند برای اینکار 

گرادیان  باید حتما ابتدا ا روشهای خاص پیش پردازش لبه ها و
تصویر تقویت شود که لزوما همیشه اینکار امکان پذیر نیست و 

  . خروجی مناسبی ندارد
در ارتباط با توصیفگرهای خانواده الگودودویی محلی این         

مشکل بسیار کمتر است زیرا این روشها نسبت به گرادیان 
حساسیت کمتری دارند و نسبت به تغییرات روشنایی هم کامال 

در مقابل این روشها یعنی الگو دودویی محلی . اس هستندغیرحس



 
  ۱۰  قرمز رمادونیتصاو یابیوزندار به منظور باز یمحل ییدودو یبر الگو یمبتن یعموم فگریتوص کیارائه 

نسبت به تغییر مقیاس حساس است و اگر تصویر بزرگتر یا 
   . کوچکتر شود این روشها دچار افت عملکرد می شوند

  

  
  
  

   

 

   

   
  WLBPو  SIFT ، CS-LBPاویر پایگاه داده اکسفورد برای سه روش تص بازیابیمقایسه نتایج ) ۱۲
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  ۱۱نتایج شکلهای  Recall)(درصد بازیابی  میانگین )۳جدول 
 میانگین کلWallGraffBarkTreesBick Boat Ubc Leuven  روش

SIFT[۴]۴/۴۶  ۴۲٬۸ ۵۸٬۱ ۲۱٬۷ ۴۲٬۸ ۳۹٬۹ ۴۴٬۲ ۴۵٬۶ ۳۶٬۹ 

CS-LBP[۲۴]۲/۴۲  ۴۳٬۲ ۵۹٬۹ ۲۲٬۴ ۴۶٬۵ ۴۲٬۸ ۴۸٬۷ ۵۱٬۱ ۳۹٬۳ 

۱/۴۳  پیشنهادی روش  ۴۳٬۵۶۱٬۷۲۲٬۹۵۰٬۷۴۶٬۳ ۵۲٬۸ ۵۳٬۲ ۴۱٬۳۹ 

  

  

  نتیجه گیری ۵
  

در این مقاله یک توصیفگر عمومی تصویر برای بازیابی و تطابق 
در . محلی است دودویی تصاویر ارائه شد که مبتنی بر الگوی
بسته به شرائط و ابعاد  مقایسه با توصیفگر سیفت این روش

برای تصاویری که . تصویر سرعت بیشتری نسبت به سیفت دارد
دار هستند و تباین پایینی دارند توصیفگر راز شفافیت کمی برخو

بافتی بر خالف توصیفگرهای عمومی، نیازی به بهبود تصاویر با 
روش معادل سازی هیستوگرام ندارد و روی همان تصاویر با 

در حالی که توصیفگر . خوبی عمل می کنده هم ب کنتراست پایین
سیفت با توجه به اینکه به گرادیان یا لبه های تصویر بسیار 
وابسته است، بدون عملیات پیش پردازش و بهبود تصویر، 

اغلب تصاویری با   قرمز تصاویرمادون. خوب کار نمی کند
شفافیت کم هستند که در هنگام استفاده از توصیفگر سیفت 

حتمًا عملیات پیش پردازش مانند معادل سازی هیستوگرام  باید
که عملیاتی بسیار وقت گیر است روی تصاویر انجام شود در 

  .شود غیر این صورت نتایج خوبی حاصل نمی

برخالف توصیفگرهای عمومی مثل سیفت، روشهای مبتنی        
برخی از . محلی وابسته به نقاط کلیدی نیست دودویی بر الگوی

در . تهای تصویری هستند که نقاط کلیدی بسیار کمی دارندباف
حقیقت تصاویری که فاقد لبه های زیاد و گرادیان مناسب باشند 

شود اغلب  می وقتی که توصیفگرهای عمومی برای آنها استفاده
چرا که توصیفگرهایی مانند سیفت . بخوبی توصیف نمی شوند

ند و هرچه تعداد این کامال وابسته به گرادیان و نقاط کلیدی هست
نقاط کلیدی در تصویر بیشتر باشد ، بهتر کار می کنند و البته 

مهم ترین مزیت . شود سرعت عمل آنها هم کمتر می
توصیفگرهای عمومی غیرحساس بودن به مقیاس و تغییر زاویه 

  .محلی وجودندارد دودویی دید است که این ویژگی در الگوی
که توصیفگرهای بافتی برای  در مجموع می توان گفت        

تصاویری که نقاط کلیدی آنها کم است یا تغییرات آنها ناشی از 
تغییر اندازه یا زاویه دید نیست بهتر از روشهای عمومی مثل 

ضمن اینکه برای پردازشهای سریع هم . سیفت عمل می کنند
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 ۱۳۷۷در سال محمدحسین شکور
مدرک کارشناسی خود را در رشته 
مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیراز 

در  ۱۳۸۲سپس در سالهای . اخذ کرد
رشته معماری کامپیوتر از دانشگاه 

در ادامه .  اصفهان فارغ التحصیل شد
مدرک موفق به اخذ  ۱۳۹۵در سال 

هوش مصنوعی در درگرایش دکترا 
 . رشته کامپیوتراز دانشگاه شیراز گردید

تحقیقات . شگاه اراک هستندنایشان هم اکنون استادیار گروه کامپیوتر دا
  .ایشان در زمینه پردازش تصویر، یادگیری عمیق و شناسایی الگو است

 




