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 ثبت تصوير
 ّذف اس ثجت تصَیز پیذا وزدى تجذیل ٌّذسی ثیي دٍ یب چٌذ تصَیز اس یه

در حبلت ولی، ثبیذ تٌبظزی یىتب ثیي یه ًمطِ اس یه تصَیز ٍ . صحٌِ است
ِ ای دیگز اس تصَیز  ثِ ًحَی پیذا ًوَد وِ ّز دٍ ثبًَیِ ( یب تصبٍیز)ًمط

 .  ًطبى دٌّذُ ی یه ًمطِ اس صحٌِ ثبضٌذ

  ی ثجت تصَیز یىی اس هسبئل هطَْر در حَسُ ی پزداسش تصَیز ٍ ثیٌبئی ِ هسئل
 .هبضیي هی ثبضذ ٍ رٍضْبی سیبدی ثزای هَاخِْ ثب آى ارائِ ضذُ است



 کاربردىای ثبت تصوير
ثیٌبیی هبضیي 
تصَیز ثزداری پشضىی 
تصَیز ثزداری ًظبهی 
ضٌبسبیی خَدوبر ّذف 
ُتدشیِ ٍ تحلیل تصبٍیز دریبفتی اس هبَّار 
سیستن اطالعبت خغزافیبیی 
تَلیذ تصبٍیز هَساییه 

 
استفبدُ اس ثجت تصَیز، هب را لبدر ثِ همبیسِ ٍ ادغبم دادُ ّبی ثذست آهذُ اس  

 .ٍ ساٍیِ ّبی هختلف هی سبسد  همبیس ّب



 کاربردی ىای ثبت تصوير
 :وبرثزدی ّبی هعوَل ثجت تصَیز را هی تَاى ثِ هَارد سیز تمسین ثٌذی وزد

 تصَیز ثزداری اس ساٍیِ ّبی هختلف 
 تصَیزثزداری در سهبى ّبی هختلف 
 تصبٍیز پشضىی، تصبٍیز هبَّارُ )تصَیزثزداری ثب استفبدُ اس سٌسَرّبی هختلف

 ...(ای ٍ

 (ثِ عٌَاى هثبل تصبٍیز هبَّارُ ای ٍ ًمطِ)اًطجبق تصَیزثزداری ٍ هذل 



 طبقو بندی روش ىای ثبت تصوير
 روش های مبتنی بر منطقه بندی 

در ثزاثز اًطجبق ّبی ًبدرست همبٍم ًیستٌذ. 
 ِستٌذخَاة هٌبست ًّیبسهٌذ تعذاد سیبدی اس ًمبط هتٌبظز ثزای رسیذى ث . 

 روش های مبتنی بر ویژگی 
ّذف ایي رٍش ّب پیذا وزدى ٍیژگی ّبی ّوسبى در تصبٍیز هختلف است  . 

 ایي رٍش ّب ثِ هب ایي اهىبى را هی دٌّذ وِ دٍ تصَیز وِ اس ًظز طجیعی ثب ّن هتفبٍت ّستٌذ را
 .  ثجت وٌین

 ثز خالف رٍش لجل ثِ دًجبل ًمبط هزوشی در یه پٌدزُ ّوسبیگی هحذٍد ًیستین ٍ ایي اهىبى را
ثِ هب هیذٌّذ تب ثجت تصبٍیزی وِ اس ًظز ٌّذسی تخزیت ضذُ اًذ ٍ یب دارای تخزیت ّبی هحلی 

 . ّستٌذ را ثِ راحتی اًدبم دّین

 



 مراحل ثبت تصوير
استخزاج ٍیژگی ّب 

اًطجبق ٍیژگی ّب 

ًگبضت طزاحی تبثع 

ًوًَِ ثزداری ٍ تجذیل تصَیز 

 



 (نقاط مرکزی)استخراج ويژگيها : مرحلو اول 
  روش های مبتنی بر منطقه بندی 

 رٍش ّبی هجتٌی ثز هٌطمِ ثٌذی ثِ خبی ایٌىِ توزوش خَد را ثز رٍی اًطجبق ٍیژگی ّب
در ایي راّىبر ّب ّیچ ٍیژگی خبصی . ثگذارًذ، ثز رٍی تطخیص خَد هتوزوش ّستٌذ

تطخیص دادُ ًوی ضَد ثٌبثزایي اٍلیي هزحلِ ثجت تصَیز در ایي رٍش ّب حذف هی  
 .  ضَد

روش های مبتنی بر ویژگی 
خٌگل ّب، )هٌبطك هْن . ثزپبیِ استخزاج سبختبر ٍیژگیْبی ثزخستِ در یه تصَیز است

یب ًمطِ ّب ( هزسّبی هٌطمِ، سَاحل، خبدُ ّب، رٍدخبًِ ّب)خطَط ( دریبچِ ّب، سهیٌِ
ثِ عٌَاى ٍیژگی ّبی لبثل درن ( گَضِ ّبی هٌطمِ، ًمبط رٍی هٌحٌی ثب اًحٌبی سیبد)

ایي ٍیژگی ّب ثبیذ اس ّن ثز اسبس وبرایی تطخیص دادُ . در ایي رٍش هحسَة هی ضًَذ
اًتظبر هی رٍد وِ ٍیژگی ّبی استخزاج دادُ ضذُ . ضذُ در ّز دٍ تصَیز اس ّن خذا ضًَذ

 .  در طَل سهبى آسهبیص در یه هَلعیت ثبثت ثبضٌذ ٍ تغییز ًىٌٌذ



 (نقاط مرکزی)استخراج ويژگيها : مرحلو اول 



 انطباق ويژگيها: 2مرحلو 
چگًَِ هیبى تخزیت ّبی هحلی در تصبٍیز ثبًَیِ ٍ ٍیژگیْب توبیش لبئل ضَین؟ 
 ِدر رٍش هجتٌی ثز هٌطمِ ثٌذی در صَرتی وِ یه پٌدزُ در تصبٍیز ثبًَی

ثِ عٌَاى هثبل یه سطح صبف هثل آسوبى وِ لسوت سیبدی )تىزار ضذُ ثبضذ 
هوىي است ًمبط هزوشی ٍیژگیْب در تصَیز هزخع ٍ ( اس تصَیز را پَضبًذُ است

 .  تصبٍیز ثبًَیِ ثِ اضتجبُ یىسبى درًظز گزفتِ ضًَذ



 تابع نگاشت: 3مرحلو 
پس اس هزحلِ اًطجبق ٍیژگی ّب تبثع ًگبضت تخویي سدُ هی ضَد . 
 در ایي هزحلِ ارتجبط هیبى ًمبط هزوشی تصَیز هزخع ٍ تصبٍیز ثبًَیِ در ًظز

 .  گزفتِ هی ضَد
  تبثع ًگبضت ٍ پبراهتزّبی آى ثز اسبس ًحَُ ارتجبط ًمبط هزوشی تعزیف هی

 . ضَد

 



 منونو برداری و تبديل تصوير: 4مرحلو 
رویکرد روبه جلو 

ُپیبدُ سبسی پیچیذ 
هطىل ایدبد حفزُ در تصَیز 
هطىل رٍی ّن افتبدى تصبٍیز 

رویکرد رو به عقب 
 سیستن )اطالعبت تصَیز ثجت ضذُ اس تصبٍیز ثبًَیِ ثَسیلِ هختصبت پیىسل ّبی ّذف

 .  ٍ هعىَس تبثع ًگبضت ضٌبسبیی هی ضًَذ( هختصبت هطبثِ ثب تصَیز هزخع
 ثب استفبدُ اس درًٍیبثی تصَیز ثزای ّز ًمطِ هزوشی یه هىبى در خذٍل هٌطمی در ًظز

 .  هی گیزد

هطىالت رٍش لجل را ًذارد  . 



 منونو برداری و تبديل تصوير: مثال

ثب ( سوت چپ ثبال)تصَیز اصلی 
استفبدُ اس سِ رٍش هختلف 

 :درًٍیبثی پٌح ثزاثز ثشري ضذُ است
: تصَیز سوت راست ثبال •

 ًشدیىتزیي ّوسبیگی
 دٍلطجی:تصَیز پبییي سوت چپ•
: تصَیز سوت راست پبییي•

bicube 
 



 تشخيص حروف بو ىم رخيتو: کاربردىا 



 تشخيص اشيا: کاربردىا 



 دنبال کردن ىدف: کاربردىا 



 تغيري مقياس و چرخاندن تصوير: کاربردىا



 ترکيب تصاوير گرفتو شده حسگرىای خمتلف

 ترکیب تصاویر مادون قرمز و مرئی گرفته شده از یک صحنه



 توليد تصاوير موزاييک و پاناروما



 

 

 ثب تطىز ٍ سپبس اس ّوزاّی ضوب
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