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  )1393 اسفند تصويب ،تاريخ1393 خرداد دريافت تاريخ(

  

  :چكيده

 تناظريابياي، از ارتفاع در بين تصاوير ماهوارهمقياس، دوران و شدت روشنايي و تغيير شكل ناشي  همچونبه دليل وجود اختالفاتي 

اي در سنجش از دور به منظور گستردهباشد. اين فعاليت به صورت مينگيزترين مسائل در سنجش از دور برايكي از چالشاين تصاوير 

هاي زيادي براي تناظريابي ، مانيتورينگ محيط، بازرسي تغييرات، موزائيك نمودن تصاوير و ... كاربرد دارد. روشمنبعيبندي چند طبقه

يقات انجام شده در اين روش باشد. عمدة تحقها تناظريابي سراسري با استفاده از شبكه عصبي هاپفيلد مياند، يكي از اين روشارائه شده

. اندنگرفتهمورد آزمون قرار ماهواره اي ر و تا كنون بر روي تصاوي دنباشتناظريابي در حوزة شناسايي هدف و مربوط به تصاوير برد كوتاه مي

در تحقيقات  باشد.اي ميفيلد بر روي تصاوير ماهوارهپياده سازي روش تناظريابي با استفاده از شبكه عصبي هاپ، هدف اصلي اين تحقيق

اين شبكه با . باشديم 5عصبي هاپفيلد مرتبه  ، شبكهپروجكتيوانجام شده، شبكه عصبي مورد استفاده براي تناظريابي بر پايه تبديل 

. از اين رو، در اين تحقيق با كاهش مرتبة شبكه عصبي هاپفيلد دهديماز دست در تناظريابي افزايش تعداد نقاط سرعت و كارايي خود را 

اي تصوير ماهوارهدو جفت نتايج عملي بر روي . يابديم بهبودكارايي و سرعت روش تناظريابي  2به شبكه عصبي هاپفيلد مرتبه  5از مرتبه 

 باشد. بيانگر كارايي اين روش مي

  هاپفيلد شبكه عصبي -تناظريابي سراسري :كليدي واژگان

                                                           

  نويسنده رابط ∗
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  مقدمه -1

امروزه در فتوگرامتري و سنجش از دور انواع مختلف 

هاي ها در باندهاي طيفي مختلف و قدرت تفكيكسنجنده

مكاني متفاوت براي اخذ تصاوير از سطح زمين استفاده 

شوند. استفاده از اطالعات حاصل از اين حجم عظيم از مي

ها با يكديگر و صويري نيازمند تركيب آنهاي تداده

 1سازيباشد. مرتبطها ميكاني ميان آنبرقراري ارتباط م

تصوير روند تعيين بهترين تطبيق مكاني بين دو يا چند 

هاي مختلف، از منظرهاي تصوير بدست آمده در زمان

باشد كه دو تصوير متفاوت و يا با سنسورهاي مختلف مي

 نمايدصورت هندسي بر هم منطبق مي مبنا و ورودي را به

اي در سنجش از . اين فعاليت به صورت گسترده]2[ ] و1[

 2دور به منظور طبقه بندي چند طيفي، مانيتورينگ

محيط، بازرسي تغييرات، موزائيك نمودن تصاوير و ... 

سازي تصوير شامل استخراج مرتبط. ]3[كاربرد دارد

-تابع تبديل و نمونه يرض، محاسبهعوارض، تناظريابي عوا

نقش  . هر يك از اين موارد]1[باشدمي تبديلبرداري و 

نمايند، اما سازي ايفا ميرا در فرآيند مرتبطمهمي 

ن مراحل تريها مهماستخراج عوارض و تناظريابي ميان آن

. در مرحله استخراج عوارض، بر ]1[باشنداز اين فرآيند مي

تناظريابي عوارضي از تصوير  اساس ماهيت تصاوير و اهداف

انتخاب و اطالعات هندسي اين عوارض از تصوير استخراج 

گردد. عوارض انتخاب شده بايد متمايز باشند، در كل مي

شند و به راحتي قابل جستجو تصوير پخش شده با

 . ]1[باشند

باشد كه يكي مرحلة بعد تناظريابي عوارض مرتبط مي

ماشين بينائي، سنجش از  برانگيزترين مسائل دراز چالش

هاي زيادي براي حل اين مسئله ارائه دور و ... است و روش

موجود براي تناظريابي را بر اساس  هايروش. اندشده

تناظريابي، معيار تناظريابي و  هايالمانانتخاب 

 هايروشبه صورت  توانميمربوطه  هاياستراتژي

. ]4[تناظريابي مرسوم و پيشرفته طبقه بندي نمود

 هايروشناحيه مبنا و عارضه مبنا و رابطه اي  هايروش

تناظريابي  ،هاروشكه در اين  باشندميتناظريابي مرسوم 

. شودمينواحي و عوارض محلي به صورت جداگانه انجام 

پيشرفته و يا سراسري تناظريابي  هايروشدر مقابل در 

                                                           

١ Registration 
٢ Monitoring 

تمامي جفت نقاط و يا عوارض مشابه در يك چارچوب 

تناظريابي  هايروشاي از نمونه. شودميهمزمان انجام 

 ]5[ت و همكارانشتحقيق انجام شده توسط صداق ،مرسوم

 اي ازين روش نسخه بهبود داده شده. در اباشدمي

به منظور انجام تناظريابي دقيق،  SIFTالگوريتم استاندارد 

هواره اي شرح و توزيع مناسب، در تصاوير مابا تعداد و 

به  SIFTالگوريتم تناظريابي  .]5[بسط داده شده است

عارضه مبنا جهت انجام  هايروش ترينيقوعنوان يكي از 

در . ]2[شودميفرآيند تناظريابي كامالً اتوماتيك استفاده 

به منظور كاهش  ]6[تحقيق ديگري صداقت و همكارانش

گر استخراج و افزايش كارايي، عمل پيچيدگي محاسباتي

را با عملگر استخراج گوشه  SIFTعارضه در الگوريتم 

Harris  ي كارآمد ساختار هرمي جايگزين نموده و روشدر

با  دور سازي تصاوير اپتيكي سنجش ازبراي مرتبط را

الح يخداني و د. فاننمودهاستفاده از اين الگوريتم طراحي 

را  IRS-P6و  IRS-P5اي هوارهتصاوير مانيز  ]7[همكارش

كيانژاد و  .اندنموده، هم مرجع SIFTبر اساس الگوريتم 

تلفيقي تناظريابي ناحيه اي و عارضه  روش ]8[همكاران

 تاه استفادهمبنا را براي توجيه نسبي تصاوير برد كو

در ي با توجه به موارد ذكر شده، تحقيقات متعدد. اندنموده

  تناظريابي مرسوم انجام شده است. هايروشرابطه با 

تناظريابي پيشرفته يا سراسري  يهاروشنمونه اي از 

در  .باشديم هاي عصبياز شبكهتناظريابي با استفاده 

ت نقاط و يا هاي سراسري، تناظريابي تمامي جفروش

  شود. ارچوب همزمان انجام ميعوارض مشابه در يك چ

اي عصبي به ههاي تناظريابي بر مبناي شبكهروش

اند، اي در تحقيقات مورد بررسي قرار گرفتهصورت گسترده

شبكة عصبي  ]9[ي اولين بار نصرآبادي و همكارانبرا

به  3ريختي زير گرافرا براي انجام هم 2اپفيلد مرتبه ه

منظور بدست آوردن تناظرهاي بهينه بين دو گراف با 

همچنين اند. ، استفاده نموده4كاربرد در شناسايي هدف

ي عصبي مطرح شده است كه شامل شبكه ]10[ر روشي د

باشد. در شبكه عصبي ي هاپفيلد ميچند اليه 2مرتبه 

هاي محلي و هاپفيلد تك اليه امكان همگرايي به مينيمم

ها وجود دارد. براي جلوگيري از اين به دام افتادن در آن

رح شده از شبكه عصبي هاپفيلد مسئله در روش مط

روش  ]11[همكارش و Huيه استفاده شده است. الچند

                                                           

٣ Subgraph isomorphism 
٤ Object recognition 
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ي عصبي هاپفيلد تناظريابي جديدي را بر مبناي شبكه

اند و شده 1اند. در اين روش تصاوير تصحيحمعرفي نموده

ت تابع انرژي بر مبناي قيدهاي يگانگي، مطابقت و شباه

تا اين  شدهذكر  طراحي شده است. هدف از تحقيقات

 2متشابه تبديلمتناظر تحت ، پيدا نمودن نقاط بخش

باشد كه فقط شامل پارامترهاي دوران، انتقال و مقياس مي

  باشد.مي

هاي شبكة تباط با مدلالبته كارهاي زيادي در ار

پذير جهت يادگيري پارامترهاي افاين وجود عصبي آموزش

 افاين تبديلمسئلة تناظريابي بر پاية  .]13[و  ]12[دارند 

انجمني هاپفيلد  يهة عصبي حافظو با استفاده از شبك

  مورد بررسي قرار گرفته است. ]14[و همكارش Liتوسط 

در صورتي كه تصاوير بزرگ مقياس و مربوط به مناطق 

ناشي از اختالف ارتفاع مقدار جايي شهري باشند جابه

داشته باشد، در اين موارد استفاده از  تواندگيري ميچشم

تشابه و افاين مناسب نيست م هاييلتبدتناظريابي بر پاية 

پروجكتيو كه براي اين گونه از  تبديلو بهتر است از 

، استفاده گردد. تر استمناسبتصاوير هوايي و ماهواره اي 

شبكه  با استفاده ازپروجكتيو و  تبديلتناظريابي بر پاية 

 ]15[همكارش و  Liعصبي هاپفيلد براي اولين بار توسط 

گرفته بررسي قرار هدف موردو با كاربرد در شناسايي 

 براي تناظريابي از شبكه ]15[انجام شده قيقدر تحاست. 

 و Liاستفاده شده است.  5عصبي هاپفيلد مرتبه 

 هاييچيدگيپكه به دليل  اندكرده اثبات ]14[همكارش

موجود در ارتباطات با ابعاد باال، زمان بسيار زيادي مورد 

با افزايش تعداد نقاط، انسداد، و  همچنين. باشديمنياز 

محلي جدي  هايينيمممنويز، مسئله به دام افتادن در 

بردي بهترين راه استفاده از . بنابراين در موارد كارشوديم

 با دليل همين به .]14[باشديماي با ابعاد پايين شبكه

 بر موجود نقاط مانند ها داده در موجود ترتيب از استفاده

convex hull عصبي شبكه نقاط، از ايمجموعه به مربوط 

 كاهش 2 مرتبه هاپفيلد عصبي شبكه به را 5مرتبه هاپفيلد

 2 مرتبه هاپفيلد عصبي شبكه با تناظريابي. اندداده مرتبه

 حجم و زمان به 5مرتبه هاپفيلد عصبي شبكه با مقايسه در

 در افتادن دام به احتمال و دارد نياز پاييني محاسبات

  .يابديم كاهش شبكه اين درز ني محلي هايينيممم

                                                           

١ Rectification 
٢ Similarity 

با استفاده ت انجام شده جهت تناظريابي عمدة تحقيقا

متشابه و  هاييلتبدو بر پاية  از شبكه عصبي هاپفيلد

در حوزة شناسايي هدف و مربوط به  ،افاين و پروجكتيو

با استفاده از تاكنون تناظريابي  باشند.تصاوير برد كوتاه مي

پروجكتيو بر روي  تبديلبر پاية  عصبي هاپفيلد وشبكه 

 و كارايي اين روش سازي نشدهاي پيادهماهواره تصاوير

اي مورد بررسي قرار ماهواره تناظريابي بر روي تصاوير

نگرفته است. يكي از تحقيقات مناسب در اين زمينه 

باشد كه در حوزه سنجش مي ]15[همكارش و Liتحقيق 

هاي اجرائي ي واقع نشده و عليرغم انگيزهبررساز دور مورد 

باالي اين روش، تحقيقي در اين زمينه صورت نگرفته 

است. بنابراين اين تحقيق، به بررسي و تجزيه و تحليل 

پروجكتيو و با  تبديلروش تناظريابي سراسري بر پاية 

سازي اين ست و با پيادهاستفاده از شبكة عصبي پرداخته ا

كارايي آن را مورد ارزيابي  و معايب آنروش و بررسي مزايا 

  قرار خواهد داد. 

اي موجود در تصاوير ماهواره هاييچيدگيپبه دليل 

و همكارش به منظور كاهش  Liاستفاده شده توسط  روند

مرتبه شبكه عصبي هاپفيلد در اين نوع از تصاوير كاربرد 

ندارد. از اين رو در تحقيق حاضر، به منظور كاهش مرتبه 

نقطة متناظر كه به صورت  4ه عصبي هاپفيلد از شبك

  . شوديمستفاده ، ااندشدهدستي انتخاب 

 اطالعات صرفاً تناظريابي روش اين دربه طور كلي، 

 تصوير دو هر از شده استخراج اي نقطه عوارض هندسي

 با مقايسه در. گيرديم قرار بررسي مورد ورودي و مبنا

 درجات و بازتابندگي اطالعات از كه تناظريابي يهاروش

 به روش اين نماينديم استفاده تناظريابي براي خاكستري

 تغييرات نويز، از ناشي خاكستري درجات تغييرات

 مختلف سنسورهاي به مربوط تصاوير و روشنايي

 تناظريابي براي دتوانيم راحتي به و نداشته حساسيتي

 نقشه بين تناظريابي حتي و مختلف هاي سنجنده تصاوير

  .  دگرد استفاده تصوير و

شبكة عصبي هاپفيلد در تناظريابي  - 2

  تصاوير

��كنيم تصوير مبنا با مجموعه اي از نقاط فرض  = ���, ��, . . . , �
, … , ��شود، كه نمايش داده مي  �
 ∈ 
، براي �� = �, … , باشد. تصوير ورودي كه مي �
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تواند به باشد، ميمي شامل يك يا چندين نقطه متناظر

��صورت مجموعه اي ديگر از نقاط نمايش داده شود = ���� , ��� , . . . , ��� , . . . , ��� ���كه  � ∈ �، براي  �� = �, … , پروجكتيو با هم  تبديلباشد و اين نقاط با مي �

باشند. هدف از تناظريابي به وجود آوردن ديگر مرتبط مي


���نگاشت � = 
ي تمام ، برا′�� = �, … , باشد. مي �

تواند به صورت پروجكتيو مي تبديلتناظريابي نقاط تحت 

مسئلة تناظريابي سراسري در نظر گرفته شود كه قرار 

مسئله است مجموعه اي از قيود در آن برآورده گردند. اين 

اي نگاشت گردد كه نقاط به تواند به شبكه هاپفيلديمي

و ارتباطات به عنوان قيود در آن  hypothesesعنوان 

گردند. به همين دليل شبكه هاپفيلد براي بررسي مي

كه قيود  hypothesesانتخاب زير مجموعه اي بهينه از 

  . ]14[گردد نمايند، استفاده ميداده شده را برآورد مي

  شبكه عصبي هاپفيلد -2-1

شبكه عصبي هاپفيلد براي اولين بار توسط هاپفيلد و 

پيشنهاد شد.  1TSPبه منظور حل مسئله  ]16[ش همكار

باشد كه در اي كامالً بازگشتي ميي هاپفيلد شبكهشبكه

هاي موجود در آن خروجي هر نرون به ورودي تمام نرون

باشد. عملكرد شبكه هاي بازگشتي به اين شبكه متصل مي

ها ها، آنبار محاسبه خروجيصورت است كه پس از يك

شوند. ورودي به شبكه بازگشت داده مي دوباره به عنوان

يابد كه گردد و تكرار تا زماني ادامه مياين روند تكرار مي

ها تغيير زيادي نداشته و يا ثابت و بدون تغيير خروجي

بمانند و به عبارتي شبكه به حالت ماندگار خود برسد و 

ساختار شبكه عصبي بازگشتي  1همگرا گردد. در شكل 

  ست. نشان داده شده ا

  
  ساختار شبكه عصبي بازگشتي -1شكل 

                                                           

١ Traveling salesman problem 

توان به دو نوع گسسته و هاپفيلد را ميي شبكه

در شبكه عصبي هاپفيلد . ]18[ , ]17[پيوسته تقسيم نمود

بازه بسته صفر و  داراي مقادير خروجي درها پيوسته نرون

, ��يك  ��ها داراي باشند. ولي در حالت گسسته نرونمي 

,��باينري صفر يا يك خروجي مقادير  �هستند. هاپفيلد  

اثبات كرده است كه عملكرد شبكه هاپفيلد پيوسته در 

هاي محلي بهتر از حالت گسسته گريز از مينيمم

. به منظور آموزش شبكه هاپفيلد، الگوهايي ]16[باشدمي

شود. شبكه هاپفيلد قادر به ذخيره به اين شبكه داده مي

عبارتي حافظه دارد. به همين باشد و به اين الگوها مي

دليل اين شبكه اغلب شبكه حافظه انجمني هاپفيلد يا 

شود. اين الگوها در تابع انرژي حافظه هاپفيلد ناميده مي

شوند. جهت ذخيره سازي يك مربوط به شبكه ذخيره مي

الگو الزم است تا مقدار تابع انرژي در نقطه متناظر با بردار 

رت همگرايي شبكه به اين مقدار الگو حداقل باشد. در صو

رسد. به عبارت مينيمم، شبكه به حالت پايدار خود مي

ديگر تابع انرژي كميتي براي توصيف وضعيت شبكه 

  گردد:) تعريف مي1باشد، و با رابطه (مي

)1(  � = − 12 ! ! "#$$%## &#&$ − ! &## '# 

 (*+امين نرون و  iامين و  jبه ترتيب خروجي  *)و  ()

مقدار  *,باشد.  مي *)و  ()هاي  وزن ارتباطي بين نرون

هاي بين وزن ارتباط امين نرون است. iورودي خارجي 

 Tشوند. اگر ماتريس بيان مي Tهاي شبكه با ماتريس نرون

متقارن باشد و عناصر قطري آن صفر باشند شبكه 

 jو  i. بنابراين براي همه ]16[بازگشتي همگرا خواهد شد

باشد. در حالت استفاده از شبكه مي 0ii T=و  ji=Tij Tها 

امين نرون در هر مرحله  iعصبي هاپفيلد پيوسته، ورودي 

  :]19[آيد تكرار از رابطه زير بدست مي از

)2(  -#�./0� = -#�.� + ∆-# 
  :كه

)3(  ∆-# = 3− -#4 + ! "#$$%#
&$ + '#5 

امين نرون در شبكه عصبي هاپفيلد پيوسته  iخروجي 

به دست ) 4رابطه (با استفاده از تابع فعاليت سيگموئيد 

  باشد.مقدار ثابت مي 0uآيد، مي
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)4(  6�-#� = 1
�1 + 789:; :<= � 

  پروجكتيو تبديلمعيار شباهت بر پاية  -2-2

 مختلفي از منظرهاي تصاوير مبنا و ورودي آنجائيكه از

 تبديل همچون هايييلتبد وجود مكان، اگردندمي اخذ

 ورودي و مبنا دو تصوير در بينو ...  پروجكتيو و افاين

گونه از تصاوير،  تناظر يابي ايندر  باالست. بنابراين

باشد،  هايلتبداستفاده از معيار شباهتي كه بر پاية اين 

تحقيق قبل از تعريف تابع  باشد. در اينمي اهميت حائز

عصبي هاپفيلد، معيار شباهتي را از  انرژي براي شبكة

 پروجكتيو تبديلنماييم كه بر پاية تصاوير استخراج مي

 تبديلبه منظور تعيين معيار شباهت بر پاية  باشد.

هاي پروجكتيو مطالعات زيادي انجام شده است و روش

مربوط به چهار نقطة واقع بر روي  cross ratioزيادي مانند 

ه، روش دو خط و دو نقطه، و يك خط، پنج نقطة هم صفح

اينكه عوارض  اند. با توجه بهمورد مطالعه قرارگرفته ]20[...

استخراج شده در اين مقاله نقاط استخراج شده از تصاوير 

نقطه هم  5باشند، روش مربوط به مبنا و ورودي مي

 5صفحه به كار گرفته شده است. در اين روش با داشتن 

مختلفي با انتخاب  3×3هاي مربعي نقطه، ماتريس

شوند. نقطه تعريف مي 5تايي مختلفي از اين  3تركيبات 

*�فرض كنيم  = � >*, ?*, *را داريم كه  +�� = �, … , @ 

 A*)Bماتريس مربعي  i, j, kنقطه  3باشد، با استفاده از مي

ستون اين ماتريس هر . شودتعريف مي) 5( به صورت رابطه

  مي باشد. نقطه 3مربوط به  x,y,zمختصات 

)5(  C#$D = EF# F$ FDG# G$ GDH# H$ HD I 

و دترمينان  3×3هاي مربعي با استفاده از اين ماتريس

) 7) و (6از روابط ( �,و  �,ها، دو نسبت گيري از آن

آيند كه مستقل از هم ديگر بوده و بر پاية بدست مي

  .]20[د باشنپروجكتيو مي تبديل

)6(  '0 = det�CMN0� det � CO90�det�CM90� det � CON0� 

)7(  '9 =  det�CM90� det � CON9�det�CMN9� det � CO90� 

 5نقطه از تصوير مبنا و  5طبق اين ويژگي با داشتن 

براي  �,و  �,هاينقطه از تصوير ورودي و محاسبة نسبت

ها هر كدام از تصاوير معيار شباهت بر اساس اين نسبت

محاسبه خواهد شد. اين پاية تئوري معيار شباهت اضافه 

پروجكتيو خواهد  تبديلشده در تابع انرژي تحت 

  .  ]15[بود

براي  5شبكه عصبي هاپفيلد مرتبه  - 2-3

  پروجكتيو تبديلتناظريابي بر پاية 

شد، در  طور كه در بخش قبل توضيح دادههمان

بين دو تصوير مبنا و در پروجكتيو  تبديلصورت وجود 

را از هر دو تصوير مبنا و  �,و  �,دو نسبت  توانورودي مي

پروجكتيو  تبديلورودي استخراج نمود كه بر پاية 

از تصوير مبنا  i , j, k, x, pنقطة  5اساس باشند. بر اين مي

گردند. از تصوير ورودي انتخاب مي l, m, n, y, qنقطة  5و 

با استفاده از هر مجموعه پنج تايي از نقاط تصوير مبنا 

و از هر مجموعه ) 9) و (8از روابط ( �P,و�P,هاي نسبت

از  ��,و ��,هايپنج تايي از نقاط تصوير ورودي نسبت

  محاسبه مي گردند.) 11) و (10روابط (

)8(  'Q0 = detRCSD#T det � CU$#�detRCS$UT det �CUD#� 

)9(  'Q9 = detRCS$#T det � CUD$�detRCSD$T det �CU$#�  

)10(  'V0 = detRCWXYT det � CZ[Y�detRCW[YT det �CZXY�  

)11(  'V9 = detRCW[YT det � CZX[�detRCWX[T det �CZ[Y�  

هاي محاسبه شده معيار سپس با استفاده از نسبت

  شود:تعريف مي )12(شباهت به صورت رابطه 

)12(  
\ = 14 ^|'Q0 − 'V0| + |'Q9 − 'V9| + ` 1'Q0 − 1'V0`

+ ` 1'Q9 − 1'V9`a 

مقداري  εدر صورتي كه اين نقاط متناظر باشند، 

عدد  εنزديك به صفر خواهد داشت. در غير اين صورت 

از مقادير  εبزرگي خواهد شد. جداسازي مقادير كوچك 

گيرد. تابع انجام مي θتر با استفاده از حد آستانه بزرگ

بيان   f(ε,θ)شباهت مربوط به اين معيار شباهت به صورت

گردد، به دليل اينكه اين تابع شباهت وارد شبكة مي

  هاي زير باشد:شود، بايد داراي ويژگيعصبي مي
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 كاهش يابد.εيكنواخت با افزايش  به صورت •

باشد، يك فرض  θتر از كوچك εدر صورتي كه  •

باشد، صفر يا  θتر از بزرگ εشود، و در صورتي كه مي

 شود.فرض مي -1

 .بايد متقارن باشد •

هاي مطرح شده، تابع شباهت به بنابراين، طبق ويژگي

  گردد.مي انتخاب )13(صورت رابطه 

)13(  f�ε, θ� = 2
1 + 7�e8f� .= − 1 

پس از تعيين تابع شباهت، تابع انرژي مربوط به 

براي شبكه عصبي  پروجكتيو تبديلبر پاية تناظريابي 

براي تناظريابي سراسري، شبكة گردد. هاپفيلد تعريف مي

بعدي بررسي گردد.  2تواند به صورت آرايه اي هاپفيلد مي

نقطه داشته باشد و گراف  Mاگر گراف تصوير ورودي 

هاي نقطه داشته باشد، تعداد نرون Sمبنا به تعداد  تصوير

خواهد بود. وضعيت نهايي هر نرون بيانگر  M*Sشبكه 

اينست كه آيا نقاط در هر دو گراف با هم ديگر متناظر 

نمايش داده  2. ساختار شبكه در شكل خيرباشند يا مي

  شده است.

  
  ]14[ شبكة هاپفيلد استفاده شده براي تناظريابي سراسري -2شكل 

 5حداقل به  εطور كه مشاهده شد براي تعيين همان

باشد، كه اين نقاط نقطه از تصوير مبنا و ورودي نياز مي

باشند. هر كدام از اين جفت نقاط نشانگر متناظر نمي لزوماً

ف باشند. در نتيجه در تعرييك نرون در شبكه عصبي مي

نرون نياز خواهيم داشت. مرتبه شبكه  5تابع انرژي به 

هاي موجود در تابع انرژي تعريف عصبي با تعداد نرون

شبكه عصبي هاپفيلد پيوسته  صورتدر اين كه گردد مي

با توجه به موارد ذكر . گيرد قراراستفاده بايد مورد  5مرتبه 

با  5پفيلد مرتبه شبكه عصبي هامقدمه، شده در بخش 

 تحقيق اين در دليل همين . بهباشديممواجه  يمشكالت

 شبكه از و يافته كاهش نقطه دو به نياز مورد نقاط تعداد

 اينصورت به كاهش روند. شوديم استفاده 2 مرتبه عصبي

 3 معرفي طريق از نياز، مورد نقطه 5 از نقطه 3 كه است

 تعيين دستي صورت به شده انتخاب متناظر نقطه

 استفاده با تناظريابي روند در نيز ديگر نقطه دو و گردنديم

 اين كه گردنديم انتخاب 2 مرتبه هاپفيلد عصبي شبكه از

 . نيستند متناظر لزوماً  نقاط

 نقطه 3موقعيت و پراكندگي ديگر توجه قابل نكته

 آنجائيكه از. باشديم دستي صورت به شده انتخاب متناظر

 را تصاوير توانيم ،باشديم نياز متناظر نقطه 3حداقل به

 متناظر نقطه يك قسمت هر از و نمود تقسيم قسمت 4 به

 نقطه 4 نهايت در پس نمود، انتخاب دستي صورت به را

 براي انرژي تابع .شونديم انتخاب دستي صورت به متناظر

به  بر پاية تبديل پروجكتيو 2 مرتبه هاپفيلد عصبي شبكه

  .]15[گردد تعريف مي)14(صورت رابطه 

)14(  

� = g2 ! ! ! &#Y[%Y
&#[Y#

+ h2 ! ! ! &#Y$%#
&$YY#− i2 ! ! &#YY#− j2 ! ! ! ! k#Y$[[%Y

&#Y&$[$%#Y#
 

 ilVباشند، مقادير ثابتي مي ,B,R,DAدر اين رابطه 

امين  iباشد. در صورتي كهمي (i,l)وضعيت نهايي نرون 

گراف تصوير امين نقطه از  lنقطه از گراف تصوير ورودي با 

يك خواهد بود؛ در غير اين صورت، ilV، مبنا متناظر باشد

وضعيت نهايي  3در شكل مقدار صفر را خواهد داشت. 

ها در تناظريابي نقاط استخراج شده از تصاوير نمايش نرون

توانند بر حسب تجربه مي A,B,R,Dثوابت  داده شده است.

هاي مايش. در آز]21[و يا به صورت توافقي تعيين گردند

بدست  =1A=B=D=Rانجام شده، نتايج رضايت بخش با 

. ترم اول و دوم از تابع باال قيدهاي يگانگي ]14[اندآمده

شوند در نهايت يك نرون در هر باشند كه موجب ميمي

سطر و ستون از شبكه فعال باشد. ترم سوم سبب 

گردد. هاي محلي ميجلوگيري از به دام افتادن در مينيمم

 اندازه براي را f(ε,θ)همان يا iljmCترم آخر تابع شباهت 

 مبنا تصوير و ورودي تصوير نقاط بين هتشاب اندازة گيري

  .نمايدمي استفاده

) به فرم 14با مرتب نمودن تابع انرژي رابطة (

 ]22[2استاندارد تابع انرژي شبكه عصبي هاپفيلد مرتبه 

  :)15در رابطه (
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)15(  E = − 12 ! ! ! ! TnopqVnoqpon
Vpq − ! ! Inoon

Vno 

روابط  هاي ارتباطي و باياس ورودي به صورتوزن

  :آيندبدست مي )17) و (16(

)16(  "#Y$[ = DcnopqR1 − δnpT�1 − δoq� − gw#$�1 − wY[�− hwY[�1 − w#$� 

)17(  '#Y = i2 

    نرون 2بر مبناي  2وزن ارتباطي مرتبه  Y$[Z#"كه 

(i ,l) و (j ,m) باشد. ميw#$  در به صورت تابع كرونكر دلتا

  :گرددتعريف مي) 18رابطه (

)18(  w#$ = x 1,          y = z0,          y ≠ z  

در نظر گرفته  )19(رابطه و تابع فعاليت به صورت 

  :شودمي

)19(  &#Y = 1�1 + 789:;} :<⁄ � 

مقداري ثابت  0uو  (i ,l)مقدار ورودي نرون  iluكه 

  باشد.مي

  
بيانگر وجود تناظر  1هاي شبكه، مقادير وضعيت نهايي نرون - 3شكل 

  .بين نقاط هر سطر و ستون هستند

هاي شبكه هاپفيلد در هر مرحله از تكرار نرون

هاي جديدي دارند. در اولين مرحله ها و خروجيورودي

شوند، ها مقداردهي اوليه ميهاي نرونها و خروجيورودي

ست اده از روابطي كه بدسپس در ساير مراحل با استف

در  )20با توجه به رابطه ( گردند.خواهند آمد، محاسبه مي

مربوط  ikVها، مجموع ها و خروجيمقداردهي اوليه ورودي

ا تعداد ها در مقداردهي اوليه بايد مساوي ببه همه نرون

  .خروجي نهايي مدنظر باشد

)20(  ! ! &#DD# = � 

باشد كه كمترين مقدار اندازة سطر يا ستوني مي Nكه 

از دو معادلة  ikuتوان موقعيت اوليه را براي را دارد، مي

  بدست آورد: )21رابطه ( به صورت )20(و  )19(

)21(  -#X#. = − -�2 ln�� − 1� 
به منظور جلوگيري از به دام افتادن در وضعيت 

باشد، مقدار ميها برابر ناپايداري كه خروجي همة نرون

توان معيني از نويز بايد به اين مقدار اوليه اضافه گردد، مي

  مقادير اوليه را به صورت زير بازنويسي نمود:

)22(  -#D� = -#X#. + w 

  :و 

)23(  &#D� = ��-#D� � 
δ باشد كه به صورت يكنواخت بينمقدار رندم مي 

init0.1u  وinit+0.1u .پس از بدست آوردن  پخش شده است

هاي نرون ها، مقادير ها و خروجيمقادير اوليه ورودي

بدست  )24(ورودي در هر مرحله از تكرار از رابطه 

  آيند.مي

)24(  -#D./0 = -#D. + 16 ��0 + 2�9 + 2�N + �M� 

كوتا با مرتبه چهار استفاده -در اين رابطه از روش رنگ

باشند كه به كوتا مي -ضرايب رنگ k 3,k 2,k 1k,4شده است. 

  آيند:صورت زير بدست مي

)25(  

�0 = ℎ6�-#D. �, 

�9 = ℎ6�-#D. + 09 �0� , 

�N = ℎ6 ^-#D. + 12 �9a, 
�M = ℎ6. �-#D. + �N�, 

كوتا،  -براي محاسبة رنگ hدر اين روابط ثابت 

) تعريف 26نيز به صورت رابطة ( (.)fباشد. تابع مي 0.0001

  گردد.مي
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)26(  6�-#Y� = �-#Y�� = − -#Y4 + ! ! "#Y$[&$[[
+ '#Y          $

 

ثابت زماني  τمقدار ورودي نرون و  �*�در اين رابطه 

. ]16[شود در نظر گرفته مي 1باشد كه مساوي با مي باشند كه با ها و باياس ورودي ميبه ترتيب وزن �*,و �(�*+

معادل سازي تابع انرژي تعريف شده براي تناظريابي با 

تابع انرژي استاندارد مربوط به شبكه هاپفيلد در روابط 

به ترتيب خروجي  �()اند. بدست آمده )17(و  )16(

. پس استدر ارتباط  (i ,l)د كه با نرونباشمي (j, m)نرون

در هر مرحله از تكرار و  �*�ت آوردن مقدار ورودياز بدس

با جايگذاري آن در تابع فعاليت شبكه مقادير خروجي 

  گردند. جديد نيز محاسبه مي

الگوريتم تناظريابي بر مبناي شبكة عصبي پيوستة 

  :]23[هاپفيلد، به اين صورت خالصه شده است 

تعيين  )23(و  )22(. مقادير اوليه با استفاده از روابط 1

  .شوندمي

فرض  n. انديس مساوي با يك و كران مساوي با 2

  .شودمي

 .(i, k)گردد . يك نقطه به صورت رندم انتخاب مي3

محاسبه  ikuجديد  مقدار )24(. با استفاده از رابطه 4

  .شودمي

رابطه به صورت  ،(i ,k). مقدار خروجي جديد نرون 5

  شود:محاسبه مي )27(

)27(  &#D = ��-#D� 
  شود. يك واحد به انديس اضافه مي6

رفته، در غير اين صورت  3، به مرحله n<. اگر انديس7

ها بر مبناي متوقف شده و مقادير نهايي همه نرون

  گردد:تعيين مي )28رابطه(

)28(  &#D = x 1,            y6&#D > �10,              ��ℎ7��y�7 

در . باشديم =0,99θ1و مساوي بامقدار آستانه  θ1كه 

باشد، مي Nتر از كه بزرگ +Nبا يك مقدار  Nپياده سازي، 

  .]23[باشد مي 0.0020u=گردد و جايگزين مي

  پياده سازي و ارزيابي نتايج - 3 

بر مدل شبكة هاپفيلد پيشنهاد شده جهت تناظريابي 

هر مجموعة نقاط جدا از هم مناسب  پروجكتيو تبديلپاية 

ها با استفاده . بر اين مبنا، تعدادي از آزمايش]15[باشد مي

انجام  ياي جهت بررسي روش پيشنهاداز تصاوير ماهواره

توضيح  ]15[شده است و الگوريتم تناظريابي غير همزمان 

به منظور  داده شده در بخش قبل استفاده شده است.

از  پروجكتيو، تبديلناظريابي بر پاية الگوريتم ت يهمقايس

چهار نقطه متناظر انتخاب شده به صورت دستي استفاده 

با فرض وجود تبديل و . با استفاده از اين نقاط شوديم

تبديل ، پارامترهاي مربوط به پروجكتيو در بين تصاوير

. پس از به آينديمبه دست  )29در رابطه ( پروجكتيو

، با استفاده از اين پارامترها نقاط دست آوردن پارامترها

. گردنديمتصوير ورودي به فضاي تصوير مبنا منتقل 

فاصله هر كدام از نقاط منتقل شده از نقاط تصوير ورودي 

و نقطه اي كه كمترين فاصله را داشته  گردديممحاسبه 

پيكسل) كمتر  2ص (مشخ حد آستانهباشد و اين فاصله از 

  .گردديمناظر انتخاب باشد، به عنوان نقطه مت

)29(  � = �F + CG + k�F + ℎG + 1 , � = �F + 7G + 6�F + ℎG + 1 

  داده هاي مورد استفاده  -1- 3

جفت تصوير دو به منظور ارزيابي روش پيشنهادي، از 

مشخصات اين تصاوير در . شوديماستفاده ماهواره اي 

به دليل وجود اختالفات آورده شده است.  1جدول 

جايي ناشي از اختالف ارتفاع، استفاده از تناظريابي بر جابه

 ترماهواره اي مناسب ديل پروجكتيو براي تصاوير پاية تب

اگر تصاوير بزرگ مقياس و از مناطق  خصوص به. باشديم

جايي ناشي از شهري باشند، چون در اين حالت جابه

با  تواند داشته باشد.اختالف ارتفاع مقدار چشم گيري مي

سعي اول وير تص جفت توجه به داليل ذكر شده در انتخاب

از طرفي به منظور  .بر اين بوده كه بزرگ مقياس باشند

مكاني مختلف در عملكرد  يهاكيتفكقدرت  ريتأثارزيابي 

مكاني  يهاكيتفكجفت تصوير دوم با قدرت اين روش 

  .اندشدهمختلف انتخاب 

 استفادهوير مورد امشخصات تص -1جدول 

  ابعاد تصوير  سنجنده  شماره

قدرت 

تفكيك 

مكاني 

(m/pixel) 

  منطقه

1  IKONOS 
IKONOS 

400×430  

400×430  

1  

1  
Hobart  
Hobart  

2  Spot 5 
Landsat ETM+ 

1215×1311  

410×440  

10  

30 

  كانادا
Halifax 
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  نتايج عملي - 2- 3

 از محيط نرم افزاري الگوريتم به منظور پياده سازي 

Matlab  استفاده شد و تمامي مراحل روش پيشنهادي

مطابق با جزئياتي كه در بخش پيشين بيان گرديد، برنامه 

 4در اين راستا از هر دو جفت تصوير . ]2[د نويسي ش

 نقطه متناظر به صورت دستي انتخاب شدند. نقاط

نمايش  4در شكل  استخراج شده براي جفت تصوير اول

  . اندشدهداده 

    
  (ب)  (الف)

وير مربوط به ا: الف) و ب) تصمتناظر انتخاب شده قطهنچهار -4شكل 

  IKONOSسنجندة 

نقطه و پياده سازي الگوريتم،  4پس از انتخاب اين 

ها و به منظور برآورده بر اساس نتايج آزمايش θمقدار 

نمودن تعداد مناسبي از تناظرهاي صحيح انتخاب شد. به 

مناسب براي تناظريابي تصاوير ماهواره اي  θمنظور تعيين 

IKONOS نمايش داده شده  5، همان طور كه در شكل

 ]Harris]24است، با استفاده از اپراتور استخراج نقاط 

نقطه از تصوير مبنا  30نقطه از تصوير ورودي و  38تعداد 

گردند، سپس تعداد تناظرهاي صحيح بدست استخراج مي

همان طور كه در  .شوندرسي ميهاي مختلف بر θآمده با 

باشد، با انتخاب ماكزيمم مقدار قابل مشاهده مي 3جدول 

تعداد نقاط متناظر كمي بدست آمده است كه  θبراي 

دليل آن ورود اطالعات تشابه درست و نادرست به صورت 

همزمان به داخل شبكة عصبي و همگرايي شبكه به 

مينيمم  θباشد، اين اتفاق براي الگويي كامًال نادرست مي

نيز به وجود آمده است و دليل آن كوچك بودن بيش از 

گردد تا اطالعات تشابه سبب ميباشد كه مي θحد مقدار 

درست كافي وارد شبكه نشوند و شبكه كارايي خود را 

دهد. ولي جهت همگرايي به الگوهاي درست از دست مي

هاي مابين اين دو مقدار تناظرهاي صحيحي به در حالت

بهترين  0,08گردند كه وسيلة شبكه عصبي جستجو مي

با  باشد.ميجهت تناظريابي اين تصاوير  θمقدار براي 

براي جفت تصوير  انتخاب اين مقادير نتايج بدست آمده

 S ، اين جدول در اند.نمايش داده شده 2در جدول  اول

بيانگر تعداد كل تناظرهاي بدست آمده با استفاده از 

تعداد تناظرهايي كه صحيح  HNN ،Tالگوريتم تناظريابي 

ظرهاي به عنوان تنا HNNبوده و با استفاده از الگوريتم 

تعداد تناظرهايي كه اشتباه بوده  Fاند، درست انتخاب شده

به عنوان تناظرهاي  HNNولي با استفاده از الگوريتم 

تناظريابي به منظور  باشد.اند، ميدرست انتخاب شده

ستفاده از اپراتور انيز با  +LandsatETMو  Spot 5تصاوير 

نقطه استخراج  30و  41به ترتيب  Harrisاستخراج نقاط 

نمايش داده  6و نقاط استخراج شده در شكل  اندشده

هاي مختلف نيز در θ . نتايج به دست آمده دراندشده

 . اندشدهآورده  3جدول 

  (الف)

  (ب)
وير مربوط ا: الف) و ب) تصHarrisاپراتور نقاط استخراج شده با-5شكل 

  IKONOSبه سنجندة 
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پروجكتيو تصاوير  تبديلدر تناظريابي بر پاية θتأثير پارامتر  -2جدول 

  IKONOSماهواره اي 

  شماره
نقاط 

 مستخرج

تعداد تناظرهاي 

 موجود
Θ  S  T F  

1  

38  

  

30  

24  

0,03  20  0  20  

2  0,05  25  14  11  

3  0,06  26  18  8  

4  0,08  27  20  7  

5  0,09  27  15  12  

6  0,1  32  15  17  

  

  
  (الف) 

  
 (ب)

تصوير مربوط به  : الف)Harrisاپراتور نقاط استخراج شده با-6شكل 

 +Landsat ETMو ب) تصوير مربوط به سنجندة  Spot5سنجندة 

  

  

در تناظريابي بر پاية تبديل پروجكتيو تصاوير θتأثير پارامتر  -3جدول 

  +Landsat ETMو  Spot 5ماهواره اي 

  شماره
نقاط 

 مستخرج

تعداد 

تناظرهاي 

 موجود

Θ  S  T F  

1  

41  

  

30  

9  

0,03  8  4  4  

2  0,05  9  5  4  

3  0,06  10  7  3  

4  0,08  9  7  2  

5  0,09  11  7  4  

 تبديل يهروش تناظريابي بر پاي يهمقايسبه منظور 

، پارامترهاي تبديل پروجكتيو به صورت زير به وجكتيوپر

 .اندآمدهدست 

پارامترهاي تبديل پروجكتيو به دست آمده براي جفت -4جدول 

  تصوير اول و دوم

  جفت تصوير اول  جفت تصوير دوم
پارامترهاي 

  تبديل پروجكتيو

3.0183  0.87995      a 

0.0153  -0.49769     b  

-6.772  133.55521  c  

0.0016  0.50370      d  

3.0429  0.84693      e  

-4.273  -75.22950  f  

6.440× 108�  3.04613× 108O  g  

2.949× 108O  -3.88739× 108O  h  

پس از به دست آوردن اين پارامترها، نتايج به صورت 

 .آينديمبه دست  5جدول 

  نتايج به دست آمده از پارامترهاي تبديل پروجكتيو -5جدول 

  شماره
  سنجنده

نقاط 

 مستخرج

تعداد 

تناظرهاي 

 موجود

S  T F  

1  
IKONOS  

  

IKONOS  

38  

30  
24  5  5  0  

2  
Spot 5  

Landsat 
ETM+  

41   

30  
9  4  3  1  

 بدست صحيح تناظرهاي تعداد نتايج اين به توجه با

 در و بوده كم بسيار عصبي شبكة روش با مقايسه در آمده

. اندآمده بدست هاآن وسيله به ياشتباه تناظرهاي مواردي

 داراي عموماً دور از سنجش تصاوير اينكه دليل به

 زميني، ارتفاع اختالف از ناشي پيچيده محلي اعوجاجات

 تصوير اخذ هندسة در اختالف و تصويربرداري منظر تغيير

 با موارد اين تصحيح. هستند مختلف هايسنجنده در

 همين به. ]2[نيست اجرا قابل عمومي تابع يك از استفاده
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 صورت به آمده دست به متناظر نقاط از است بهتر دليل

 تعداد تناظريابي براي و 2 مرتبه عصبي شبكه در دستي

به از طرفي با بررسي نتايج  .شود استفاده نقاط از بيشتري

به اين نتيجه  توانيمآمده از جفت تصوير دوم  دست

رسيد كه روش شبكه عصبي قادر به تناظريابي تصاوير با 

، دليل اين امر باشديممكاني مختلف  يهاكيتفكقدرت 

  .باشديممعيار شباهت استفاده شده 

  نتيجه گيري -4

 تصاوير افاين از مستقل تناظريابي روش مقاله، اين در

 نقطه 4 اول مرحله در. شد انجام مرحله دو طي اي ماهواره

 با دوم مرحله در و شدند انتخاب دستي به صورت متناظر

 مرتبه هاپفيلد عصبي شبكه و متناظر نقاط اين از استفاده

 نقطه 4 از استفاده ايده. شد انجام نقاط باقي تناظريابي 2

 با و داشت كاربرد عصبي شبكه مرتبه كاهش در متناظر

 در هاپفيلد عصبي شبكه كارايي ايده اين از استفاده

 به طرفي از. كرد پيدا افزايش اي ماهواره تصاوير تناظريابي

 تبديل از مستقل شده استفاده شباهت معيار اينكه دليل

 تغييرات وجود شرايط در تناظريابي روش بود، پروجكتيو

 ورودي، و مبنا تصوير بين در...  و مقياس و دوران از ناشي

 هاپفيلد عصبي شبكه كلي طوربه . داشت مناسبي عملكرد

 آن دليل و داشته كاربرد اي ماهواره تصاوير تناظريابي در

 عصبي شبكه كه سراسري تناظريابي يهاروش كه اينست

 تمامي تناظريابي ،باشديم هاروش اين از يكي هم هاپفيلد

 چهارچوب يك در را مشابه عوارض يا و نقاط جفت

 به شبكه در هانرون اينكه دليل به. دهندمي انجام همزمان

 قدرتمند كل در شبكه كنند،مي عمل همزمان صورت

 تناظريابي روش عصبي  شبكه موازات بعالوه.  بود خواهد

 اعوجاج نويز، از زيادي ميزان تواندمي كه نمايدمي فراهم را

  .باشد داشته خوبي عملكرد همچنان و نمايد تحمل را...  و
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