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چکیده

یکی از اهداف مشترک تولید گجت هایی که با استفاده از حقیقت افزوده کار میکنند ،پردازش عبارات متنی
است که به اشیای کلیدی موجود در محیط زندگی ما مربوط میگردند .ما در اینجا یک روش جدید برای تشخیص
اشیا و دنبال کردن آنها در هنگام تغییر زاویه دید مطرح میکنیم .این روش برروی تلفنهای همراه هوشمند نسل
جدید به راحتی قابل پیاده سازی و استفاده است .همچنین کاربران میتوانند از متدهای استفاده شده در این روش
برای ساخت هر گجت دیگری که در زندگی عادی استفاده میشود بهره ببرند .این روش تولید و تهیه عبارات
متنی براساس پردازش تعداد زیادی عکس  Panoramaبه دست آمده است .این عکسها با استفاده از
دوربینهای عکاسی عادی و به صورت  063درجه تهیه شده اند .این عکسها در ابتدا به صورت ثابت و در حالتی
که شخص بیننده در جای خود ایستاده باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند .در مرحله بعدی عکس ها در
حالت حرکت چرخشی بررسی شدند و این پروسه تا جایی ادامه داده شده است که حرکتها به صورت آزادانه
در یک دامنه پویا انجام شوند .در مرحله بعدی میزان نورپردازی محیط تغییر داده شد و تهیه عکس در شرایط
نوری مختلف مورد بررسی قرار گرفت .همچنین تشخیص و دنبال کردن اشیا در هر مرحله مجدداً انجام شد تا
الگوریتم تشخیص و دنبال کردن اشیا پس از طی مراحل به تدریج بهبود پیدا کرد و توانست در تستهای نهایی
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در شرایط پیچیدهتر و سختتر کلیه اشیا و آیتمهای موجود در محیط را با صحت بالایی تشخیص دهد .شایان
ذکر است در مرحله آخر یکپارچگی نتایج تشخیصدادهشده با استفاده از اضافه کردن اطلاعات آماری به الگوریتم
به طور کامل بهبود داده شد به طوری که قابلیت تشخیص الگوریتم در شرایط مختلف به درستی ثابت گردید .ما
سیستم خود را بر روی اپلیکیشن حقیقت افزوده "کمپس" به عنوان یک نرمافزار نمونه تست کردیم و نتایج آن
را برروی یک تلفن همراه هوشمند میان رده در بازار نیز مورد استفاده قرار دادیم تا امکان استفاده از این الگوریتم
را توسط اپلیکیشن های هادی که توسط کاربران در محیط زندگی استفاده میشود مورد ارزیابی قرار دهیم .نتایج
حاکی از آنند که بیش از  %03از کلیه اشیا و شرایط نوری مختلف توسط این الگوریتم به درستی مورد پردازش
قرار میگیرد و بیننده به راحتی میتواند اشیای مختلف را ببیند ،اطلاعاتی را پیرامون آنها به صورت عبارات متنی
در مقابل چشمانش دریافت کند و در عین حال به راحتی و آزادانه راه برود و یا بدود.

 .1مقدمه:

تکنولوژی تشخیص اشیا با استفاده از حقیقت افزوده یک دسته جدید از کاربردهای طراحی شده برای تلفنهای
هوشمند هستند .کاربرد اصلی گجت های تشخیص اشیا که از تکنولوژی حقیقت افزوده بهره میبرند نمایش
عبارات (عمدتا)ً متنی میباشد که به اشیا و مکانهای موجود در جهان واقعی نسبت داده میشوند .در اولین مرحله
از یک سری نقاط که در جهان واقعی قرار دارند برای تشخیص جهانی استفاده میشود .امروزه به منظور تشخیص
مکان و زاویه دید از تکنولوژیهای دیگری همچون  GPSو سنسور الکترومغناطیسی (ژایروسکوپ) نیز بهره
گرفته میشود تا مکان دقیق نمایش عبارات متنی در کنار اشیا و مکانها مشخص گردد.
شایان ذکر است که کارایی چنین سنسورهایی بسیار پایین است و دقت مورد نیاز را ارائه نمیکند .سنسورهای
الکترومغناطیسی نویز بسیار زیادی دریافت میکنند که سبب میشود زاویه دید به صورت دقیق ارائه نشود و
اطلاعات عددی ارائه شده توسط سنسور در هنگام پردازش به سرعت تغییر کند و به مقادیر نادرستی تعبیر شود.
حتی اگر صحت مکانیابی  GPSرا در سطح بالایی تصور کنیم ،این دقت عملاً برای استفاده عادی توسط کاربر
عامی در فضای شهری و در مقیاس بزرگ مناسب نخواهد بود و سبب خواهد شد تا عبارات متنی در مکانهای
نادرستی نمایش داده شوند.
در طرف دیگر دوربین تعبیه شده در یک تلفن همراه هوشمند میتواند چالشهای موجود را برطرف سازد و
مسئله بومیسازی مکانها و اشیا را با بهرهگیری از سایر تکنولوژیهای موجود در خود تصحیح کند .هنوز
تشخیص اشیا در فضای بیرونی و مناظر ممکن است چالش برانگیز به نظر برسد زیرا در فضای آزاد بیرونی تغییرات
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نوری به شدت و با سرعت بالایی اتفاق میافتد .همچنین شایان ذکر است که این مشکل و چالشهای مربوط به
آن هنگام رویارویی با شرایط مختلف آب و هوایی و هنگام بررسی آماری مکانهایی که فرد میتواند در آنها
قرار گیرد چالش بر انگیز تر تر به نظر می رسد .اما کلیه مشکلات مذکور با استفاده از تکنولوژیهای موجود و
قدرت پردازشی یک تلفن همراه هوشمند کاملاً برطرف میشود .تکنولوژی تشخیصی مبتنی بر حقیقت افزوده
همچنین نیاز دارد تا عبارات متنی که به اشیا نسبت داده میشوند علاوه بر تشخیص اولیه در سایر مواقع و در هنگام
مشاهده شدن توسط افراد دیگر هم در همان جا باقی بمانند .این قابلیت عمومیسازی و محدودیتهای مرتبط با
آن با استفاده از قدرت پردازشی تلفن همراه هوشمند برطرف شده است.
در این روش به منظور بهبود مشکلات مذکور ما از تواناییها و ویژگیهای عادی تلفن همراه هوشمند و اپلیکیشن
های نرم افزاری تشخیصی حرکت افزوده که بر روی آن نصب میشوند بهره میبریم .و لذا ترکیب تکنولوژی های
تلفن همراه هوشمند و دوربینی که بر روی آن نصب شده است به همراه سنسورهای فیزیکی موجود در آن همانند
 GPSامکان تشخیص دقیق مکان و اشیا را به هنگام حرکت و در شرایط مختلف ممکن میسازد .در کارهای
تحقیقاتی قبلی که پیرامون این موضوع توسط محققان انجام شده است تنها از تصاویر  063در حالت حرکت
وضعی برای پردازش اطلاعات استفاده شده است .اما در کارهای تحقیقاتی اخیر این تصاویر  063درجه
( )Panoramaدر شرایط مختلف و در همه زوایای دید  -نه تنها در شرایط حرکت وضعی به چپ و راست
جلو و عقب  -مورد پردازش قرار گرفتند تا تشخیص و قرار دادن اعتبارات متنی در حول اشیا ،و مکان ها را ممکن
سازند و یک رابط تجربه کاربری بینقص ،بدون مزاحمتهای تکنولوژیکی را برای کاربر عامی فراهم سازند.
این مقاله تحقیقاتی یک متد تصریح شده و پیشرفت داده شده پیرامون این موضوع را مورد بررسی وتحلیل دقیق
قرار میدهد .این متد کارایی و قدرت پردازش و تشخیص اشیا و همچنین امکان دنبال کردن آنها را به سیستم
قدیمی اضافه کرد است .در مرحله آخر قدرت تشخیص الگوریتم با استفاده از افزودن دادههای آماری به آن
بهبود داده شده و امکان ایجاد خطا تا حد امکان کاهش یافت است .در این روش ابتدا نقاط ثابت موجود در فضای
زندگی با استفاده از سنسورها تشخیصدادهشده و سپس علاوه بر حرکت وضعی در چهار جهت ،امکان پردازش
اطلاعات از فضای سهبعدی با استفاده از یک سنسور حرکتی با پشتیبانی از سه محور ( )z, y, zفراهم شده است
تا کاربر بتواند به صورت آزادانه به همه زوایای دید احاطه داشته باشد و پردازش اطلاعات با استفاده از ترکیبی از
تکنیک های مذکور همچنان با کارایی بالایی ادامه داشته باشد.
ما سیستم خود را بر روی اپلیکیشن حقیقت افزوده واحد دانشگاهی خود به عنوان یک نرمافزار نمونه تست کردیم
و نتایج آن را برروی یک تلفن همراه هوشمند میان رده در بازار نیز مورد استفاده قرار دادیم تا امکان استفاده از
این الگوریتم را توسط اپلیکیشن های عادی که توسط کاربران در محیط زندگی استفاده میشود مورد ارزیابی قرار
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دهیم .نتایج حاکی از آنند که بیش از  %03از کلیه اشیا و شرایط نوری مختلف توسط این الگوریتم به درستی
مورد پردازش قرار میگیرد و بیننده به راحتی میتواند اشیای مختلف را ببیند و اطلاعاتی را پیرامون آنها به صورت
عبارات متنی در مقابل چشمانش دریافت کند.

 .2کار های مرتبط:

کار های تحقیقاتی که پیش تر در این زمینه انجام شده است را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .در دسته اول
سیستمهایی وجود دارند که کاربر را قادر میسازند تا عبارات متنی را به صورت حبابهایی تولید و آنها را با
استفاده از رابط کاربری اپلیکیشن های حقیقت افزوده به اشیای موجود در فضای بیرون نسبت دهد.
فعالیت هایی که پیش تر در زمینه تولیدی عبارات متنی انجام شده است در برخی پروژهها همچون پروژه
" "MARSفاینر به کار گرفته شده است و بنیان اصلی تولید اپلیکیشن های تجاری مبتنی بر حقیقت افزوده برای
کاربریهای روزانه را تشکیل میدهد .به منظور کاربریهای تجاری روزانه اپلیکیشن ها و رابط های کاربری
خاصی کار دنبال کردن و تشخیص را انجام میدهند .این رابط های کاربری با استفاده از حقیقت افزوده تجهیز
شده اند .از جمله آنها میتوان به اپلیکیشن های  Wikitudeو  Layerاشاره کرد که بر روی تلفنهای همراه
هوشمند نیز قابلیت نصب دارند .این اپلیکیشن ها از پایگاههای اطلاعاتی آفلاین استفاده میکنند .در مقابل
فعالیتهای تحقیقاتی اخیر انجام این کار را به صورت آنلاین پیشنهاد میکند.
در روش تولید عبارات متنی با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی آن لاین روشهای مختلفی پیشنهاد شده است .برای
مثال در روش ریتمایر از یک مدل سه بعدی از فضایی که کاربر در آن واقع شده است برای محاسبه موقعیت
عبارات متنی استفاده میشود .این روش همچنین علاوه بر نمایش عبارات ،حدود فضای زندگی کاربران را با
استفاده از خطوطی مشخص و کاربر را نسبت به وجود محرکهای فیزیکی مطلع میسازد .روش ریتمایر همچنین
تکنیکهای را برای تسهیل درج اطلاعات پیرامون اشیا و موقعیتهای مختلف مطرح کرده است که عمل بومی
سازی و تهیه نقشه های مکانی در این اپلیکیشن ها را بهبود میبخشد.
در مقابل روش پیشنهاد شده توسط توماس و پیکارسکی از ترسیم مثلث برای تشخیص مکان نمایش عبارات متنی
استفاده میکند .در این روش خطوطی از موقعیتهای تشخیصدادهشده توسط الگوریتم در فضای بیرون به سمت
یکدیگر رسمی می شوند و سپس از تحلیل نقاط برخورد این خطوط و اشیای موجود در فضای درونی این مثلثها
برای تشخیص موقعیت قرارگیری عبارات متنی بهره برده می شود.
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در طرف دیگر در روش "ویدر" از عکسهای هوایی برای پشتیبانی اطلاعات موجود و پردازش عبارات متنی
استفاده میشود .پس از مشخص شدن حدود فیزیکی فضایی که کاربر در آن قرار گرفته است و تشخیص اشیا
توسط رابط کاربری اپلیکیشن های حقیقت افزوده ،یک نمای جانبی ،تصویری هوایی(برای مثال گرفته شده
توسط ماهواره) از مکانی که کاربر در آن واقع شده است را نمایش میدهد که به کاربر این امکان را میدهد
مکان عبارات متنی را در فضا بهتر درک کند و یا جای آنها را در فضا تغییر دهد .در این پروسه تحقیقاتی ،ویدر
بعدها ،استفاده از لیزر را برای تشخیص دامنه حرکت کاربر پیشنهاد کرد.
این فعالیت تحقیقاتی همچنین یک روش دیگر را برای کاربر پیشنهاد میکند تا بتواند با استفاده از آن عبارات
متنی را در یک نمای  063درجه از فضایی که در آن قرار گرفته است قرار دهد .این روش که در واقع بنیان این
مقاله تحقیقاتی نیز میباشد ،در بخش سوم مفصلاً توضیح داده شده است .عمدهترین ایده این تکنیک کارایی
ضعیف آن در تشخیص مجدد اشیا در گذر زمان میباشد.
بسیاری از اپلیکیشن های تجهیز شده با حقیقت افزوده برای استفاده بر روی کامپیوترهای شخصی درگذشت تولید
شدهاند .این اپلیکیشن ها از ترکیبی از روشها همچون تصاویر دو بعدی GPS ،و همچنین سنسورهای درونی
برای تشخیص اشیا و نسبت دادن عبارات متنی به آنها در موقعیتهای مختلف استفاده میکنند .اینچنین
سنسورهایی امروز در کلیه تلفنهای هوشمند هم به کار میروند و در عین حال ارزان قیمت بوده و توان مصرفی
کمتری هم دارند .اما شایان ذکر است که کارایی این سنسورها در مقایسه با سنسورهای صنعتی پایینتر میباشد.
در همه این گجت ها سنسور  GPSموقعیت سهبعدی اشیا را بر روی کره زمین تعیین میکند و سپس از قطب نما
ها و سنسور های الکترومغناطیسی همچون ژایروسکوپ برای تعیین ارتفاع اجسام در فضا یا موقعیت قرارگیری
دقیق آن ها استفاده میشود .در بهترین حالت هم میبایست به نویز هایی که این سنسورهای الکترومغناطیسی تولید
میکنند و تأثیر آنها در عمل تشخیص اشیا توجه ویژهای معطوف شود .زیرا این نویز ها میتوانند عمل تشخیص و
مکان یابی را با خطا هایی همراه سازند .چنانچه اشیای تشخیصدادهشده دور باشند این خطاها بسیار عمده تر و از
نظر عددی بزرگتر هم خواهند بود.
روشهای متعددی برای غلبه کردن بر محدودیتهای مربوط به سنسورها وجود دارد .کالیبره کردن دقیق سنسور
ها در هنگام تولید و در نظر گرفتن تأثیرات مغناطیسی آهن آلات مورد استفاده در ساختار فیزیکی سنسورها و
همچنین محاسبه جهت ،راستا و مهندسی دقیق تولیدات میتواند خطاهای محاسباتی را تا حد زیادی کاهش دهد.
کالیبره کردن سنسور ها میتواند براساس عملکرد این سنسورها در فضای واقعی زندگی کاربران انجام شود تا
دقت محاسبات بصورت عملی تا حد زیادی افزایش یابد .کالیبره کردن دستی سنسورها و استفاده از مقایسه
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عملکرد محاسباتی آنها با فاکتورهای موجود در فضای زندگی سبب میشود تا دقت سنسورها در وضعیتهای
مختلف افزایش یابد و لذا تأکید میکنیم که تنها یک بار کالیبره کردن برای اینچنین سنسورهایی به تنهایی کافی
نیست .به همین دلیل استفاده از یک روش آنلاین برای کالیبره کردن این سنسورها پیشنهاد میشود تا کارکرد و
عملکرد این سنسورها در موقعیتهای مشابه به صورت خودکار صورت پذیرد .مقایسه متعدد عملکرد سنسور ها
در موقعیت های مشابه و توسط کاربران مختلف دقت محاسبات را افزایش می دهد .روش دنبال کردن اشیا با
استفاده از روش هیبریدی که در بخش پنجم مورد بررسی قرار گرفته است از روشهای کالیبره کردن آن لاین
میباشد.
در طرف دیگر استفاده از دوربینهای عکاسی برای تشخیص و دنبال کردن اشیا صحت بالاتری را نسبت به
روشهای مستقل از بینایی ( )Vision-basedکه تنها از سنسور برای تشخیص استفاده میکنند ارائه میکند زیرا
این چنین سنسور هایی هیچ تصویر قابل پردازشی از فضای بیرونی به صورت سهبعدی ندارند .اما در این روش
چرخش و شیوه قرارگیری دوربین و مکان دقیق تصویربرداری در پردازش اطلاعات استفاده میشود .در این راستا،
کلاین و موری یک دنبال کننده طراحی کردند که یک مدل سه بعدی از حدود محیطی که کاربر در آن واقع
شده است تهیه میکند .همچنین مدل "آرث" روشی را برای بومیسازی موقعیت قرار گیری دوربین تلفن همراه
کاربر در هنگام تصویر برداری پیشنهاد میکند که در یک محیط سه بعدی با پردازش موقعیت محدودیت ها
(دیوار ها) وضعیت و زاویه دیده کاربر را به صورت کامپیوتری مشخص میکند .واضح است که ترکیب روش
های مبتنی بر بینایی به علاوه روشهای مبتنی بر سنسور ها این امکان را فراهم کند تا اطلاعات به صورت دقیقتر
پردازش شوند و تحت شرایط خاص همچون در هنگام راه رفتن و یا دویدن نتایج بهتری را به دست دهند .اطلاعات
تولید شده با استفاده از ترکیب این روشها میتواند اطلاعات خام اولیه برای استفاده شدن در کامپوننت های
سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز شده با حقیقت افزوده باشند .البته باید توجه داشت که به علت تحقیقات اندک
انجام شده بر روی سنسورهای بهکاررفته در تلفنهای همراه هوشمند ممکن است کارایی این روش به علت
کیفیت پایین سنسورهای به کار رفته در تلفنهای همراه هوشمند یا کمبود تلفنهای همراه هوشمند با کیفیت
ساخت بالا کاهش مییابد.
ممکن است در هنگام قرارگیری کاربر در محیطهای ناشناخته تشخیص و دنبال کردن اشیا بهصورت دقیق صورت
نپذیرد .اما چنین موقعیت هایی میتوان از اطلاعات آنلاین برای مقایسه موقعیت کاربر با سایر کاربرانی که در
گذشته در آن موقعیت قرار گرفتن استفاده کرد و تجربه کاربری را بهبود بخشید .در این راستا "آزوما" از حرکات
چرخشی دو بعدی برای تشخیص نویزهای الکترومغناطیس دریافتی از فضا و تشخیص اشیا استفاده کرده .همچنین
در گذشته پروژههای تحقیقاتی بسیاری برای غلبه بر نویزهای اندک انجام شده است که میتواند کارآیی
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سنسورهای مبتنی بر بینایی را در کنار سنسورهای مبتنی بر قطب نما بهبود بخشد .هرگونه عاملی که سبب ایجاد
مغایرت بین اطلاعات دریافت شده از سنسورهای فیزیکی و سنسورهای بینایی شود میبایست توسط یک واحد
منطق مورد بررسی قرار بگیرد تا یک نتیجه قابل اعتماد را به کاربر ارائه کند .اگرچه شایان ذکر است که در این
روش اجازه صرف نظر کردن از نویز های موجود را نمیدهد ،لذا روش بررسیشده در این مقاله تحقیقاتی
خطاهای محاسباتی را با یکدیگر مقایسه کرده و تا حد امکان سعی در کاهش مغایرتهای به وجود آمده دارد.

 .3عبارات متنی  363درجه ( )Panoramicبه صورت حقیقت افزوده

در ادامه ما به بررسی مختصر پیشینه کاری خود در زمینه نقشهکشی و تشخیص اشیا با استفاده از تصاویر  063درجه
میپردازیم .شایان ذکر است بنیان این مقاله تحقیقاتی بر اساس تشخیص اشیا و تولید عبارات متنی با استفاده از
تصاویر  063درجه  Panoramaمیباشد .در این روش از تصاویر  063درجه استفاده شده تا عملکرد اپلیکیشن
نهایی کاملا بی نقص و بصورت بلادرنگ در حین حرکت و تغییر زاویه دید کاربر ممکن شود .همچنین ما در
اینجا به بررسی دورنمایی از استفاده از تصاویر  063درجه  Panoramaبه منظور بررسی و تشخیص اشیا با
استفاده از قالبهای از پیش تولید شده که نقاط خاصی در آنها مشخص و توسط تجهیزات حقیقت افزوده قابل
تشخیص میباشند میپردازیم .این روش در مقایسه با روشهای قبلی کمک میکند تا یک رابط کاربری بینقص
و به دور از خطا داشته باشیم که میتواند به صورت بلادرنگ فعالیت کند.

 .3-1نقشه کشی و دنبال کردن آیتم ها در حالت  363درجه ()Panoramic

نقشهکشی و تشخیص اشیا با استفاده از تکنولوژی تصاویر  Panoramaبا این تصور انجام میشود که حرکات
کاربر تنها چرخشی باشند و برای مثال دوربین تلفن همراه هوشمند در یک نقطه ثابت گردد و با چرخش این
دوربین به اطراف یک تصویر دوبعدی از فضای اطراف به صورت استوانهای ایجاد شود.
تشخیص بخشهای از محیط که توسط دوربین به درستی تصویربرداری نشدهاند به الگوریتم ما کمک خواهد
کرد تا فضای اطراف را بهتر تشخیص دهد چرا که نسخه کوچکتری از هر فریم (با ضلع کمتر از  0333پیکسل)
توسط الگوریتم مورد پردازش قرار میگیرد.
پس از پایان مراحل بهروزرسانی تصاویر  063درجه ،الگوریتم کلیه اشیای موجویت های درون هر فریم را پردازش
میکند و به تشخیص اشیا میپردازد .در این مرحله از یک پروسه جستجوی برای تشخیص استفاده میشود که بر
پایه علم مدل سازی سه بعدی و حرکتی استوار است .نقاط کلیدی مربوط به هر فریم توسط الگوریتم تشخیص
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داده میشود و سپس این نقاط با نقشه کامپیوتری تولید شده از محیط مقایسه میگردد .در مرحله بعدی نقشه
کامپیوتری به موزاییک هایی تقسیمبندی میگردد که هر موزاییک در واقع یک تصویر مستطیل شکل است .عمل
پردازش برای هر یک از موزاییک ها به صورت جداگانه انجام میشود و برای مثال در تصاویری که شامل
پیشزمینه و پس زمینه میباشند اطلاعات در زمینه به صورت جداگانه پردازش خواهند شد .این الگوریتم به
صورت بلادرنگ با سرعتی معادل  03فریم بر ثانیه فعالیت میکند و به راحتی بر روی بسیاری از تلفنهای همراه

ﺷﮑﻞ  :1ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ.

هوشمند میان رده همچون  HTC HD2با همین کارایی قابل پیاده سازی می باشد .شایان ذکر است بخش عمدهای
از قدرت پردازشی این الگوریتم به تعداد تصاویری که دوربین تلفن همراه میتواند در هر لحظه به صورت
 Panoramaیا همان  063درجه ثبت کند وابسته است .همچنین سرعت واکنش لنز دوربین تلفنهای همراه
هوشمند در هنگام تغییر زاویه دید در اینجا اهمیت بسزایی دارد.

 .3-2تشخیص عبارات متنی با استفاده از قالب های آماده

ما در این روش متدی را معرفی میکنیم که از تصاویر  Panoramaبه منظور تشخیص محیط با فاکتورهای
حقیقت افزوده به صورت زنده بهره میبرد .به محض اینکه یک کاربر جدید به فضایی که حاوی اشیایی میباشد
نگاه میکند ،اپلیکیشن کلیه تصاویر آن اشیا را به همراه عبارات متنی مربوطه دانلود می کند .شرح عملکرد این
الگوریتم در بخشی  0-0مورد بررسی قرار گرفته است .سپس با مقایسة اشیای موجود در تصاویر و اطلاعات آنها
با آنچه در زاویه دیده کاربر قرار گرفته است ،آنچه در دید کاربر میبایست با عبارات متنی تجهیز شود تشخیص
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داده میشود .این عمل با استفاده از پردازش موزاییک ها انجام میشود .از موزاییک ها برای تشخیص نقاط ثابت
موجود در محیط که توسط الگوریتم به عنوان نقاط ثابت مورد استفاده قرار میگیرند هم بهره برده میشود.
به منظور تسهیل و افزایش سرعت پردازشی این روش میتوان از یک تست درختی استفاده کرد .بدین منظور
میبایست ابتدا با استفاده از انجام یک تبدیل "والش" دور نمای مشاهده شده را نسبت به وجود اشیا بررسی کرد
تا در مرحله بعدی نیازی به پردازش های سنگین برای هر فریم بصورت جداگانه نباشد.
تشخیص مکان نمایش عبارات متنی با استفاده از مقایسه های مکرر با قالبهای از پیش آماده شده به ما کمک
میکند تا سرعت پردازش و پاسخ گویی را به میزان مورد نیاز و رضایت بخش بالا ببریم و در عین حال دقت
بالایی را در سیستم داشته باشیم :توجه کنید که هر موزاییک تشخیص داده شده در تصاویر  063درجه بلافاصله
پس از تصویربرداری مورد پردازش قرار نمیگیرتد زیرا بودجه زمانی محدود است و پردازش تنها تا پایان بودجه
زمانی مربوط به هر یک از تصاویر موجود در صف ادامه پیدا میکند.
بنابراین با تمهیدات در نظر گرفته شده ،سیستم ما میتواند با سرعت نسبتاً مناسبی بر روی هر یک از تلفنهای
همراه هوشمند عملکردی بلادرنگ و در عین حال سریع داشته باشد تا تصاویر  063درجه به درستی نقشهبرداری
شده و اشیای موجود در آنها به درستی تشخیص داده شود .چنانچه تلفن همراه هوشمند ما دارای پردازشگر
سریعتری باشد ،عبارات متنی سریعتر نمایش داده خواهند شد برای مثال :در تلفن همراه هوشمند HTC HD2
تشخیص مکان  01عبارت متنی در یک زاویه دید خاص تقریبا  12میلی ثانیه ،تصویر برداری برای هر فریم 03
میلی ثانیه و برای تشخیص هر شی هم بودجه زمانی  03میلی ثانیه در نظر گرفته می شود .در شکل  1چرخش
اطلاعات در سیستم مذکور بصورت کامل نمایش داده شده است" :پیتر" ابتدا یک تصویر سه بعدی به صورت
 Panoramaتولید میکند و سپس عمل تشخیص اشیا انجام میشود .عبارات متنی درج شده پیتر ،موقعیت

ﺷﮑﻞ  :2ﭼﺮﺧﺶ اﻃﻠﺎﻋﺎﺗﯽ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺰوده از دﯾﺪ دو ﮐﺎرﺑﺮ - .ﭘﯿﺘﺮ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻨﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﯾﮏ
زﻣﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎري ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
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 GPSوی و همچنین جزییات اطلاعاتی پیرامون اشیایی که در اطراف خود مشاهده میکند ابتدا به یک سرور
منتقل میشوند .سپس برای مثال "ماری" میخواهد اطلاعات درجشده توسط پیتر را مشاهده کنند .در این صورت
چنانچه ماری در موقعیت مکانی پیتر قرار بگیرد یک پیام اطلاعرسانی برای وی ارسال میشود و به او اطلاع میدهد
که دوستش پیتر قبلاً در آن مکان قرار گرفته بوده و اطلاعاتی را پیرامون حواشی آن جا درج کرده است .ماری
حالا پس از نگاه کردن به یک منظره تکراری که پیتر قبلاً آنرا دیده است الگوریتم را فراخوانی میکند .الگوریتم
از تصاویر  063درجه جدید برای قرار دادن عبارات متنی استفاده میکند تا مکان قرارگیری عبارات در فضا دقیق
باشند .هماکنون ماری هم خواهد توانست تا خود به درج عبارات متنی جدید پیرامون حواشی خود بپردازد.
عمده ترین ایراد این روش آن است که این روش عمدتا پر پایه روشهای تشخیصی مبتنی بر بینایی استوار است.
و لذا ممکن است در صورت تغییر شرایط نوری محیط ،سیستم نتایج نادرستی را به کاربر تحویل دهد و یا صحت
و عملکرد درستی نداشته باشد .همچنین روش تشخیص اشیا با استفاده از قالبهای از پیش طراحی شده کل
تصاویر  063درجه را بدون در نظر گرفتن اطلاعات پیشین مورد پردازش قرار میدهد .حال آنکه در صورت
استفاده از اطلاعات قبلی میتوان سرعت پردازش را تا حد زیادی بهینهتر کرد تا هر بار کل فاکتور های محیطی
مجددا نیاز به پردازش نداشته باشند.
در نهایت این روش امتیازات بسیار خوبی را در آزمایشات ما کسب کرد و نتایج مفیدی را که تا  %03موفقیتآمیز
بودند تولید نمود .تست ها و جستجوهای تشخیصی در شرایط آب و هوایی و نوری مختلف همچون آفتابی و
بارانی انجام شدند .البته شایان ذکر است اگر شرایط محیطی متفاوت باشند عمل تشخیص و نتایج تستهای انجام
شده ممکن است تا  06در صد کاهش داشته باشد که این سبب میشود این روش ،روش مناسبی برای استفاده
شدن در اپلیکیشن هایی که کاربرد انبوه دارند نباشد و در بلند مدت کنار گذاشته شود.

 .4روش تشخیص توسعه یافته عبارات متنی در نقشه های  363درجه ()Panoramic

تمرکز اصلی این بخش از فعالیت تحقیقاتی ما بهبود پروسه تشخیص مجدد تصاویر و مکان عبارات متنی در
صورت تغییر زاویه دید با استفاده از روش مطرح شده در بخش  0-1میباشد .بنا بر این در این روش هنگامی که
کاربران به نقطه ای که از پیش با عبارات متنی علامتگذاری شده است هدایت میگردند ،ابتدا  GPSفعال شده
و سپس هنگامی که آنها تلفن همراه هوشمند خود را به طرف محیطهای مختلف میگیرند ،ما از تصاویر 063
درجه و پردازش آنها برای تشخیص دقیق مکان عبارات متنی استفاده میکنیم .تفاوت این روش با کار های قبلی،
سه متد است که برای بهبود الگوریتم قبلی و افزایش پایداری آن به کار رفته است:
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اولاً کیفیت نقشههای تولید شده از روی تصاویر  063درجه میبایست افزایش یابد تا در هنگام مشاهده شدن همان
زوایای دید توسط افراد دیگر ،الگوریتم توانایی کنار آمدن با تغییرات ظاهری عکس را داشتهباشد .بدین منظور
اپلیکیشن مربوطه در هنگام تصویربرداری میبایست اطلاعات بیشتری را به همراه تصاویر  063درجه ذخیره نمایند
تا نهایتاً در تهیه نقشه به صورت نرمافزاری به کار برود و نقشه ای با جزییات و فاکتور های اطلاعاتی بیشتر و دقیق
تری تولید شود.
دوما تکنولوژیهای سختافزاری به کار رفته در تلفنهای همراه هوشمند میبایست به صورت بهینهتری مورد
استفاده قرار بگیرند .بدین منظور سنسورهای فیزیکی موجود در آنها که از تکنولوژیهای مبتنی بر بینایی استفاده
نمیکنند میبایست منطقه جستجو و دنبال کردن اشیا را به صورت دقیق مشخص نمایند تا سیستم ما در هنگام
پردازش دچار خطا نگردد.
سوما ما از یک تبدیل جهانی به نام  Tبرای منطبق کردن تصاویر جدید و تصاویر پانورامای از پیش ذخیره شده
استفاده میکنیم .این تکنیک از اطلاعات آماری از پیش ذخیرهشده به منظور هماهنگ کردن نقاط ثابت موجود
در محیط با قالبهای ذخیره شده به کار میرود .در واقع ما با اعمال کردن تبدیل  ،Tمکان نمایش کلیه عبارات
متنی را که در گذشته در قالب هایی بر روی پایگاههای اطلاعاتی ما ،روی سرور ذخیره شده اند را بر روی محیط
زندگی خود بصورت دقیق مشخص میکنیم .در ادامه جزییات این سه متد مفصلاً بررسی شده است.

 .4-1نقشه های  363درجه پهن شده با دامنه دید متغیر

تکنولوژی تشخیص قالبها و منطبق کردن آنها با تصاویر و زوایای جدیدی که ممکن است کاربر در آن ها قرار
بگیرد به صورت مستقیم با کیفیت تصاویر  063درجه و دقت تصویر برداری آنها بستگی دارد.
یکی از مشکلات اصلی در هنگام تصویربرداری ،پروسه تشخیص خودکار میزان دریافت نور و حفظ تعادل رنگی
توسط لنز دوربین در نسل حاضر تلفنهای همراه هوشمند میباشد .البته شایان ذکر است که دوربینهای تلفنهای
همراه هوشمند بدون نیاز به هیچگونه تنظیمات خاصی نهایت تلاش خود را برای ثبت یک عکس خوب میکنند.
اگرچه این پروسه تصویربرداری تأثیر زیادی بر روی پروسه تشخیص و دنبال کردن اشیا ندارد اما ممکن است
سبب شود که محدودیتی در تعداد تشخیصهای ما ایجاد گرد و یا برخی اشیا در یک زاویه دید خاص تشخیص
داده نشوند .برای مثال در شکل  0مقایسه دو تصویر با میزان دریافت نور انجام شده است .به هنگام تشخیص این
دو تصویر و پردازش آنها تیرگی برخی نقاط یکی از تصویر ها سبب میشود تا برخی بخشهای آن تصویر به
صورت دقیق توسط الگوریتم نقشهبرداری نشود .شایان ذکر است که چنانچه اطلاعات جدید دریافتی در پروسه
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بهروزرسانی جایگزینی اطلاعات ذخیره شده در قالب های قدیمی شود ،این مشکل اهمیت دوچندانی می یابد .در
واقع در نتیجه این تشخیص اشتباه میتواند بر روی قالبهای از پیش ذخیره شده تأثیرات منفی بگذارد و نقاط
ثابت موجود در قالب که برای پردازش ضروری هستند را مخدوش کند.
بهترین روش برای مقابله با این مشکل استفاده از دوربینی میباشد امکان تغییر دستی میزان دریافت نور را به
برنامهنویس بدهد .استفاده از چنین دوربینی این امکان را فراهم میآورد که یک تصویر دقیق با دامنه گسترده
تولید کنیم که کلیه نقاط تصویر را با روشنایی مورد نظر آشکار میسازد در حال حاضر تنها تلفن همراه هوشمندی

ﺷﮑﻞ ) :3ﺑﺎﻟﺎ( ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎي  360درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻧﻤﺎي ﻣﻨﻈﺮه را از ﻧﻈﺮ ﻧﻮري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺰان
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮر ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه) .ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎي  360درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از روش ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺮداري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري ﻣﺠﺪدا ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

که قادر به تصویربرداری با امکان تغییر دستی میزان دریافت نور میباشد گوشی تلفن همراه نوکیا مدل N900
می باشد که با  Frankenkam APIتجهیز شده است .البته باید توجه داشت که به احتمال زیاد استفاده از
دوربینهایی که امکان تغییر دستی کلیه تنظیمات تصویربرداری را برای کاربر فراهمسازند در آینده به صورت
گسترده رایج نخواهد شد.
در همین راستا ما روشی را برای تهیه تصاویر  063درجه با دامنه گسترده طراحی و خلق کردیم تا بتوان با پیادهسازی
آن بر روی هر تلفن همراه هوشمندی بدون نیاز به تغییر تنظیمات تصویربرداری چنین تصاویری ( )EDRرا با دقت
بالا خلع کرد .اگرچه در این روش از تخمین های ساده استفاده شده است اما این روش آسان میتواند بسیاری از
مشکلات مطرح شده در هنگام استفاده از تعیین خودکار دریافت نور را هنگام عکاسی برطرف نماید .به طور
دقیقتر ،ما در این روش از عکس اولیه برای تهیه تصاویر  063درجه خام استفاده میکنیم و سپس میزان
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درخشندگی هر یک از نقاط تصویر را پس از اعمال تغییرات بر روی میزان دریافت و بر روی تصویر قبلی اعمال
میکنیم که سبب تولید تصویر نهایی میشود.
ما برای دست یافتن به این تکنولوژی و الگوریتم ،از مفهوم "نقاط کلیدی" در پروژه  FASTاستفاده کردیم .در
این روش از مقایسه تصاویر ساده عکسبرداری شده با استفاده از دوربینها با نقشههای تولید شده از روی تصاویر
 063درجه استفاده میشود .این نقاط کلیدی از پیش برای استفاده شدن در پروسه دنبال کردن اشیا تولید شده اند،
لذا هیچ عملیات پردازشی به سیستم تحمیل نمیکنند .ما میزان درخشندگی و نورانی بودن هر یک از نقاط تصویر
را تنها با مقایسه آنها با نزدیک ترین نقاط کلیدی تصویر که تعدادشان محدود هم هستند محاسبه میکنیم .و سپس
اطلاعات آن را به نقشه تهیه شده قبلی اضافه میکنیم .این روش سبب هماهنگی دقیقی بر روی میزان درخشانی
تصویر میشود و کمک میکند تا کیفیت تصویربرداری در نهایت در سطح بالایی باقی بماند .سپس نقشه 063
درجه از روی تصویر  Panoramaبا کانال رنگی  06بیتی تولید میشود .در تستهای انجام شده کانال رنگی
 06بیتی یک کیفیت مناسب برای جلوگیری از هرگونه خطا در عملیات پردازشی تشخیص داده شد .همچنین
پردازش تصاویری با این کیفیت میزان حافظه زیادی در هنگام پردازش از تلفن همراه هوشمند طلب نمیکند .در
ادامه بررسی تصاویر  063درجه با دامنه گسترده با استفاده از نقشهبرداری با روش خطی صورت میپذیرد .بنابراین
تصویر نهایی که قرار است پردازش شود دارای تعادل رنگی بالا و تغییرات شدید اندکی بوده و در نتیجه توسط
الگوریتم به راحتی قابل آزمایش و تعبیر میباشد.

 .4-2ادغام چند سنسور برای تشخیص بهتر

تلفنهای همراه هوشمند جدید معمولاً با استفاده از چند سنسور فیزیکی همچون  ،GPSقطبنما ،شتابسنج و
حتی سنسور تشخیص راستا نسبت به راستای شتاب جاذبه (ژایروسکوپ) تجهیز شده اند .دقت و صحت اطلاعات
دریافتی از این سنسورها معمولاً آنچنان خوب نیست اما باید توجه داشت که ما از فاکتورهای دیگری هم برای
دریافت اطلاعات نقشه و افزایش دقت تشخیص بهره میبریم تا یک پردازش کامل و بینقص را انجام دهیم.
بنابراین ما در این روش از کاربرد قطبنما و شتابسنج موجود در تلفنهای همراه هوشمند برای بهبود پروسه
تشخیص مجدد مکان عبارات متنی استفاده کردیم.
به منظور بهبود عملیات تشخیص مجدد مکان عبارات متنی در زوایای دید مشاهده شده از پیش ،منطقه اسکن شده
توسط سسنسور های مبتنی بر بینایی همچون دوربین در ابتدا محدود شده سپس به منظور تشخیص اشیا جستجو
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ﺷﮑﻞ ) :4ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ) .ﺑﺎﻟﺎ( ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻫﺎي
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻠﺎﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﻘﺎط
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺳﻪ ﻣﭻ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﻣﭻ ﺷﺪن
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻋﻠﺎﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ در اﻣﺘﯿﺎز ﮔﯿﺮي از ﺳﯿﺴﺘﻢ در رده ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﭻ ﺷﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

میشود .منطقه جستجو شده سپس با قالب های موجود مقایسه میگردد .در آخر مکانی که قرار است یک عبارت
متنی احتمالاً در آنجا قرار بگیرد با استفاده از مسیریابی ترکیبی با بهره گیری از همه سنسورهای موجود تعیین
میگردد.
نقشه  063درجه به همراه اطلاعات مربوط آن از هر تصویر با رزولوشن  013در  143نقشه ای با رزولوشن 1323
در  001پیکسل تولید میکند .یک دوربین به صورت عادی ناحیهای معادل  63درجه را میتواند تصویربرداری
جمعی بنابراین نسبت طول به عرض نقشه تولید شده با استفاده از الگوریتم ما با این نسبت همخوانی نزدیکی دارد:
 013پیکسل 63/درجه (برای  0013=063پیکسل) .بنابراین رزولوشن مورد نیاز برای هر درجه معادل
 370.6=1323/063درجه محاسبه میشود .اگر حداکثر میزان خطای قطبنما را  03±در نظر بگیرید میتوانیم
مکان قرارگیری عبارات متنی را در یک بازه  0.±درجه محاسبه کنیم .البته دقتی معادل  0.عملا مورد نیاز نیست
زیرا ما مکانی با سه برابر طول و عرض  0.پیکسل را برای قرارگیری یک عبارت متنی در نظر گرفتهایم .همچنین
شایان ذکر است که چنانچه عملیات تشخیص با دقت بالایی صورت میگیرد ،عبارات متنی به نمایش در نخواهد
آمد ،و تنها در صورت تشخیص صحیح پردازش انجام خواهد شد و یا ما تنها عبارات متنی موجود در فاصله دور
(در صورت دقت پایین محاسبه) را مشاهده خواهیم کرد.

کامپیوتر ها و گرافیک / 034-060 )1122( 53

تی .لنگلاتز و سایرین

 .4-3تشخیص عبارات متنی با استفاده از یک تبدیل کلی و جهان شمول

در روشهای پیشین در هر بار رصد کردن یک منظره تکراری مکان نمایشی عبارات متنی مجدداً پردازش و
تشخیص داده میشدند .لذا تشخیص داده شدن مکان عبارات پس از اولین رویت در تشخیص مکان عبارات متنی
در رویتهای بعدی تأثیری نمیگذاشت .بنابراین آنالیز اطلاعاتی یک منظره به صورت آماری لزوما بر قدرت
تشخیص الگوریتم در آینده تأثیر مثبتی نداشت و موجب میشد تا هر بار امکان ایجاد نتایج اشتباه حتی با وجود
قالب های از پیش تولید شده وجود داشته باشد .به همین دلیل استفاده از قالبها به عنوان یک فاکتور قابل اعتماد
تلقی نمیشود .چنین موقعیتی سبب شد تا نیاز به فاکتور های هندسی جدیدی که بتوانند اطلاعات عددی ارائه کنند
در محاسبات ما احساس شود.
بنابراین ما این مشکل را با محاسبه کردن فاکتورهای هندسی (طول و عرض و ارتفاع) مکان قرارگیری عبارات
متنی بر روی تصاویر  063درجه تحلیلکردیم .بنابراین این محاسبات با استفاده از یک تبدیل جهانی به نام T
گسترده و پر بار داده شدند .تبدیل مذکور عملا کمک میکند تا مکان هندسی دقیق قرارگیری اشیا با مقایسه قالب
از پیش تولید شده و تصویر دو بعدی که کاربر در اطراف خود مشاهده میکند قابل محاسبه باشد .البته ما در
پروسه تحقیقات ،این طور در نظر گرفتیم که تصویر  Panoramaدر شرایط برابری نسبت به قالبهای تولید
شده تصویربرداری شود.
برای محاسبه تصاویری که در نتیجه تغییر زاویه دیده کاربر به دست میآید ،نقاط ثابت موجود در قالب که پیش
تر مورد بررسی قرار گرفتند ،استفاده کردهایم ( .)Anchor pointsچه نقاط در تصاویر  Panoramaی تصویر
برداری شده و همچنین در قالب اصلی موجود است .مقایسه موقعیت این نقاط در قالب و تصویر دیده شده در
زاویه دید کاربر کمک میکند که عمل مطابق سازی با استفاده از یک وکتور سه بعدی ( )3Dبه درستی انجام
شود .ما چرخة اطلاعاتی این روش را در بخش  0-1مفصلاً بررسی کرده و همچنین گفتیم که هر یک از بخشهای
تصویر  063درجه به صورت مجزا و در قالب موزاییک هایی مورد بررسی قرار میگیرد .در هر صورت اطلاعات
مربوط به عبارات متنی وعددی آنها در ابتدا به یک سرور منتقل میشود و سپس با موقعیتهای مکانی مربوطه
علامتگذاری میگردد (شکل .)1شایان ذکر است که ما هیچ گاه تصاویر سهبعدی را مستقیماً به سرور آپلود
نمیکنیم و تنها از اطلاعات متنی و عددی دیتاست ها استفاده میکنیم .ازآنجاییکه سایز دیتاست برای هر موقعیت
مکانی که ممکن است کاربر در آن قرار بگیرد بسیار اندک و در حد چند کیلو بایت است ،اطلاعات ارسالی و
دریافتی به راحتی میتواند با استفاده از یک ارتباط ( 3Gاینترنت همراه) انتقال یابد.

کامپیوتر ها و گرافیک / 034-060 )1122( 53

تی .لنگلاتز و سایرین

هنگامی که یک کاربر به مکانی برسد که توسط عبارات متنی علامتگذاری شده باشد ،تلفن همراه هوشمند به
صورت خودکار برای دریافت اطلاعات مربوط به ان موقعیت مکانی اقدام میکند .ما در این روش چنان تصور
میکنیم که اطلاعات  GPSبه تنهایی از سلامت و دقت کافی برخوردار نباشد و بنابراین کلیه دیتاست های مربوط
به آن مکان تا شعاع  03متر دانلود خواهند شد .پس از دانلود دیتاست ها ،نقاط ثابت موجود در محیط به سرعت
تشخیص داده خواهند شد و سپس با قالبهای از پیش تولید شده مقایشه میشوند .سپس تشخیص کلیه اشیای
موجود در تصویر انجام میگردد .به جای استفاده از تنها یک نقطه ثابت برای تشخیص سایر مکانها از سه نقطه
تشخیص داده شده با دقت بالا استفاده خواهیم کرد تا مکان سایر اشیا را در سه بعد طول ،عرض و ارتفاع با بالاترین
دقت تشخیص به و سپس عبارات متنی را در جای صحیح نمایش دهیم.
اگرچه این پروسه تشخیص اشیا و دنبال کردن آنها به صورت آنلاین ادامه پیدا میکند اما بهروزرسانی مکان دقیق
قرارگیری عبارات متنی هم در زمینه انجام خواهد شد .یک پردازش براساس  RANSACهم انجام میشود تا
مکان قرارگیری عبارات متن پس از انجام هر تبدیل  Tبهروزرسانی گردند .این تعبیر عمدتاً کمک میکند تا عمل
مطابقت تصویر جدیدبا قالب های از پیش تولید شده با دقت بالایی انجام شود.
ما در این روش از دو نقطه ،از سه کاندیدای در نظر گرفته شده استفاده و آنها را پردازش میکنیم .ما از آنها به
عنوان اطلاعات اولیه پردازش  RANSACبهره میبریم .به منظور تشخیص میزان تفاوت قالب با منظره ای که کاربر
در حال مشاهده آنست ،ابتدا تفاوت زاویه ای محاسبه میشود .سپس متناسب با این تفاوت زاویه ای (تفاوت زاویه
دید تصویر از پیش گرفته شده با دید کاربر) ،دو بردار برای هر یک از عبارات متنی ترسیم و به نامهای  A1و A2
و  B1و  B2نامگذاری می گردد .سپس بردار  Lکه بر هر جفت از بردار ها عمود است محاسبه میشود .در مکان
یابی دقیق ترسیم این سه بردار یعنی طول عرض و ارتفاع دقیق ترین تخمین مکانی را به ما ارائه میکند .همه نتایج
بهدستآمده با اطلاعات قالبهای از پیش آماده ی  063درجه مقایسه میگردند و سپس نتایج حاصل بر روی
تصویر دو بعدی پیادهسازی میشوند تا مکان قرارگیری عبارات به درستی بر روی نقشه نهایی مشخص شود .در
نهایت عبارات متنی تنها در صورتی نمایش داده میشوند که دقت محاسبه از میزان اولیه ( )THRSHHOLDبیشتر
باشد .شایان ذکر است کلیه محاسبات بر روی تصاویر دو بعدی انجام شده و اندازه گیری ها به صورت خطی در
محاسبات لحاظ میگردند.
بهعنوان یک نظریه جانبی میتوان گفت که میزان خطای نرمال این الگوریتم با تقسیم میزان خطای کل بر تعداد
اشیای موجود در هر فریم تصویر قابل محاسبه است .در این صورت امتیاز محاسبه شده میتواند جایگزین فاکتور
محاسباتی خطا در روش قبلی گردد .پروسه تبدیل  Tو تشخیص مجدد آنقدر انجام میشود تا میزان خطا به کمتر
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از  03درصد میزان ورودی ( )Thresholdبرسد .در تحقیقات ما تعداد  03پیکسل به عنوان ورودی
( )Thresholdدر نظر گرفته شده است که یک میزان مناسب و قابل چشم پوشی در هنگام محاسبات محسوب
میشود و نتایج قابل اعتمادی را بدست می دهد.
پیدا کردن بهترین موقعیت دو بردار برای تشخیص یک سه محور طول عرض و ارتفاع به هنگام مقایسه تصاویر
 Panoramaنیازمند پردازشی میباشد که تقریباً  03میلی ثانیه به طول میانجامد .این پردازش میتواند هشت
عبارت متنی را به درستی تشخیص دهد حتی اگر کلیه این هشت عبارت در یک موزاییک از فریم تصویر برداری
شده قرار نداشته باشند .شایان ذکر است که عمل بررسی برای یافتن سه بردار طول و عرض و ارتفاع برای هر
منظره تنها یک بار انجام میشود و سپس نقاط ثابت به سرعت با استفاده از سنسور های مبتنی بر بینایی (تصویر
دریافتی از لنز دوربین) در محیط تشخیص داده میشوند و موقعیت موزاییک های دیگر فریم بصورت خودکار
نسبت به موزاییک حاوی بردار ها محاسبه میشود.

 .5تشخیص زاویه نسبت به محور های طول ،عرض و ارتفاع به روش هیبریدی

به منظور تجهیز محیط با استفاده از فاکتورهای حقیقت افزوده ،ما پس از اینکه نقاط ثابت مربوط به عبارات متنی
را در محیط با موفقیت تشخیص دادیم ،نیاز داریم تا زاویه دید را نسبت به محورهای طول عرض و ارتفاع با دقت
بالایی محاسبه نماییم .شرح مختصری از این روش در بخش  4-1بررسی شد .همچنین ذکر کردیم که برای
محاسبات مربوط به این بخش از قطبنما و شتاب سنج های خطی بهره میبریم زیرا استفاده از سنسورهای مبتنی
بر بینایی به دقت بالای مورد نیاز ما را ارائه نمیکند .همچنین شایان ذکر است که پردازش اطلاعات دریافتی از
سنسورهای مبتنی بر بینایی در هنگام حرکت سریع کاربر به صورت بلادرنگ و بدون تحمیل بار پردازشی سنگین
به پردازنده قابل پردازش نیستند و سبب کاهش کارایی الگوریتم و میزان دقت آن میگردند .بنابراین ما از ترکیب
این دو روش یعنی استفاده از سنسورهای مبتنی بر بینایی و سنسورهای فیزیکی برای محاسبه زاویه نسبت به محور
ها استفاده میکنیم.
البته باید متذکر شویم که استفاده از سنسورهای مبتنی بر بینایی برای تشخیص زاویه نسبت به محورها کافی خواهد
بود اما اطلاعات دریافتی از این سنسورها نسبی میباشد .بنا بر این این اطلاعات برای تشخیص مکان در موقعیت
های جهانی کافی نمیباشد .لذا از سنسور های دیگری همچون  GPSهمانطور که گفته شد برای تشخیص موقعیت
برای کره زمین استفاده میکنیم.
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به عبارت دیگر ما علاوه بر استفاده از فاکتورهای سنسورهای فیزیکی و همچنین سنسورهای مبتنی بر بینایی ،از
اطلاعات دریافتی به صورت آنلاین هم بهره خواهیم برد تا بصورت مداوم تشخیص های نادرست را تصحیح و
دقیق ترین نتیجه را در سیستم داشته باشیم.

ﺷﮑﻞ  :5ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن ﻓﺮﺿﯽ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ ) (Anchor pointﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻨﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . a1و  a2ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دو ﻋﺒﺎرت
ﻣﺘﻨﯽ روي ﻓﻀﺎي دروﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ )روي ﻋﮑﺲ  360درﺟﻪ( اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻮاﻧﻪ وﺳﻄﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﮑﺲ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮدار ﻫﺎي  b1و  b2ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭼﺮﺧﺶ دو اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ در
ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺎي ﺳﯿﮑﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  RANSACﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺪ.

ﺷﮑﻞ  : 6دورﻧﻤﺎي ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺳﺘﺎي  Nﯾﺎ ﻫﻤﺎن راﺳﺘﺎي ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮب .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ﻣﺤﻮر  Dو ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮر  Pﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ما در ابتدا با استفاده از سنسور الکترو مغناطیسی موجود ،راستای شمال ،جنوب را بصورت دقیق و بدون نیاز به
سنسور ها و ابزار های جانبی تشخیص می دهیم .سپس همین سنسور ها به بررسی میزان شتاب جاذبه و در نتیجه
زاویه انحراف از آن می پردازند که در نتیجه زاویه  RDNمحاسبه میشود که همان زاویه انحراف از راستای جاذبه
است (شکل .)6
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بدین منظور ابتدا دستگاه ما میزان انحراف تصویر مشاهده شده  Dرا نسبت به تصویر مرجع ( Pهمان قالب دریافت
شده از سرور) محاسبه میکند .هدف ما در این مرحله محاسبه میزان انحراف نسبت به شمال یا همان  RPNمی باشد.
زیرا تصویر مرجع بصورت صاف و در راستای صحیح شمال جنوب (بدون انحراف) گرفته شده است .با در نظر
گرفتن  RDPو انچه گفته شد میزان انحراف نسبت به راستای شمال جنوب بدست می آید:

با استفاده از معادله  1زاویه  RPNمحاسبه می شود .ما در هر بازه زمانی  ،tفاکتور شتاب جاذبه یعنی  ،gو  mtرا به
منزله میزان میدان مغناطیسی موجود محاسبه میکنیم m .و  gبه ما کمک میکنند تا جهان اطراف را به درستی از
نظر اطلاعاتی تعریف کنیم و بتوانیم سه زاویه انحراف نسبت به سه محور را با دقت بالایی بصورت بردار RDN=[rx
] ry rzداشته باشیم ،بصورتی که:

بنا بر این ما با محاسبه فاکتور های دو بردار  RPNو  RDNکلیه اطلاعات لازم برای تشخیص موقعیت هندسی خود
در فضا را بدست آوردیم .این هدف ،که با بهره گیری از میزان میدان مغناطیسی و اطلاعات شتاب سنج بدست
آمده ممکن است دارای خطای زیادی باشد زیرا محاسبه میدان مغناطیسی همیشه با نویز زیادی همراه است .شایان
ذکر است که ما به منظور جلوگیری از محاسبات مجدد در هر بار محاسبه  RPNاز فیلتر  Kalmanیا همان ()EKF
استفاده میکنیم .به منظور در نظر گرفتن حالت فیلتر ما حالات چرخش زاویه دید نسبت به سه پارامتر طول و عرض
و ارتفاع را در گذر زمان  tمدل میکنیم .در این عمل از اطلاعات نقشه  Lie 3در ) SO(3استفاده میکنیم .ما
وضعیت فیلتر را در هر بازه زمانی  tبررسی میکنیم و تغییر وضعیت نسبت به سه محور ( )µرا مدام به دست می
آوریم .این پارامتر میزان خطای  RPNرا در هر چرخش زاویه دید بدست می دهد µ .در واقع پخش نرمال
است و عکس واریانس  Pمی باشد .این فاکتور در واقع  Rtتخمین زده شده را به  RPNواقعی با مقادیر
دقیق طبق محاسبه زیر نسبت می دهد:

در اینجا از  expبرای محاسبه میزان چرخش زاویه ای  Rاز روی جبر ) Lie so(3استفاده می شود .در مقابل از
) Log (Rچزخشی از ) So(3را از طریق جبر  Lieمحاسبه میکند .از آنجایی که ما همواره در حال محاسبه یک
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سری ثوابت هستیم تغییرات این ثوابت را در هر لحظه از طریق مدل حرکتی که تولید کردیم پیش بینی میکنیم،
بطوری که در اینجا  µثابت بوده و اندازه عکس واریانس رشد میکند (دقت بالا تر میرود) .این رشد از محاسبه
دقیق نویز ناشی میشود.
اندازه گیری های ما در معادله در حالت فیلتر  µدر نهایت به وضوح بیان میکند که فاکتور محاسباتی ما برابر مقدار
چرخش  Rدر لحظه حاضر میباشد و تفاوت اصلی در میزان چرخش حول راستای شمال جنوب است زیرا انحراف
از این راستا در مرحله قبل محاسبه شده است و تنها میزان چرخش مورد نیاز است:

ژاکوبین معادله  6در واقع همان ماتریس میزان چرخش است که مقادیر چرخش را ثبت میکند .این فاکتور مدام
برای بروز رسانی حالت  µدر فریم ورک فیلتر  Kalmanبکار میرود .در نهایت ما با لحاظ کردن خطای محاسبه
شده در بردار قدیمی ،پارامتر های دقیق بردار  Rرا محاسبه میکنیم .این کار با ضرب چپ ) exp(µدر آن انجام
میشود .در نهایت میزان خطا مجددا توسط الگوریتم  3در نظر گرفته شده و پردازش از سر گرفته می شود.
محاسبه موقعیت دقیق زاویه دید کاربر در جهان و نحوه رویت منظره با استفاده از موقعیت دریافتی از سنسور های
فیزیکی همچون  GPSو فاکتور های مبتنی بر بینایی محاسبه شده یعنی  RPNو  RDNبصورت دقیق همانطور که
گفته شده محاسبه میگردد .در واقع  RPNبا بررسی نتایج سنسور های فیزیکی و  RDNبا بررسی نتایج دریافتی از
مقایسه تصاویر و قالب ها (سنسور های مبتنی بر بینایی) بدست آمد RDP .هم راستای شمال جنوب محاسبه شده
اولیه طبق معادله  0بود .سپس در نهایت با ترکیب نتایج نسبی با مدل سازی علمی بر پایه فیلتر مذکور نتایج دقیق
نهایی بدست آمدند .الگوریتم نهایی یک پروسه بازگشتی ،سریع و کارا است که به قدرت پردازشی و حافظه
کمی نیاز دارد.

 . 6آزمایش ها و نتایج

ما پس از پیاده سازی پروژه ،آن را بر روی یک تلفن همراه هوشمند میان رده یعنی  HTC HD2اجرا و به ارزیابی
همه جانبه آن پرداختیم .در تستهای انجام شده دو معیار بیش از هر چیز مد نظر بودند :اولاً قابلیت تشخیص مجدد
و سرعت پردازش الگوریتم برای تولید عبارات متنی (پس از اولین رویت) با استفاده از نقاط ثابت موجود در
تصاویر ،و دیگری صحت روش هیبریدی در تشخیص اشیا و دنبال کردن آنها .در ادامه به بررسی هر یک از این
موارد به صورت مفصل میپردازیم.
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 .6-1کارایی متد تشخیص مجدد اشیا (پس از اولین رویت)

ما به منظور بررسی کارایی عملیات تشخیص مجدد اشیا پس از اولین رویت 01 ،تصویر  Panoramaبهصورت
 063درجه تهیه کردیم .ما با این  01عکس شرایط جغرافیایی ،آبوهوایی و همچنین موقعیتهای نوری متفاوت
را در تستهای خود گنجاندیم و گستردهای از شرایط محیط زیستی مختلف را مورد ارزیابی قرار دادیم .این
تصاویر از فاصله پنجاهمتری تهیه شدند و هر کدام دارای  4الی  6عبارت متنی بودند که در نقاط مختلف به اشیای
گوناگون نسبت داده شده بودند .لذا مجموعا  02عبارت متنی در سیستم قرار داده شد .این تصاویر با استفاده از
روش دامنه پویا با کانال رنگی  2بیتی که در بخش  4-0بررسی شدند ،تصویر برداری گردیدند .ما همچنین یک
ویدیوی گرفته شده بصورت  063درجه را در تست های خود به عکس تبدیل و نتایج آن را در تستهای خود
مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادیم.
کارایی سیستم تشخیص مجدد در شرایط نوری مختلف مطابق شکل  .مورد بررسی قرار گرفت .ما تصاویر 063
درجه  Panoramaرا یک بار ،یک ساعت پیش از غروب آفتاب در یک روز آفتابی تهیه کردیم و در دفعه
بعدی سعی کردیم عبارات متنی را در هنگام رویت مجدد منظره به هنگام ظهر مجدداً توسط سیستم تشخیص
دهیم .در هنگام تشخیص مجدد ،شرایطی وجود داشت که سبب شده بود تا برخی نقاط همچون قسمتهای داخلی
ساختمان ،سایه های تیره ای را دربرداشته باشد .ما همچنین شرایط نوری مختلف را در قسمتهای مختلف تصاویر
با استفاده از ابزارهایی مختلف همچون لنز ها و نقاط نورانی ایجاد کردیم .این اقدامات را انجام دادیم تا شرایط
تشخیص مکان نمایش عبارات متنی را برای سیستم طراحی شده خود سخت تر کنیم.
از آنجایی که روش طراحی شده ما نیاز دارد تا در هنگام رویت مجدد منظره ،کاربر در مکان قبلی حاضر شده
باشد ،مادر هنگام رویت مجدد ،مکان قرارگیری کاربر را دو متر تغییر دادیم .با توجه به اینکه پارامترهای ارائه

کامپیوتر ها و گرافیک / 034-060 )1122( 53

تی .لنگلاتز و سایرین

ﺷﮑﻞ  :7ﻋﻤﻠﯿﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺠﺪد اﺷﯿﺎ) .ﺑﺎﻟﺎ( دورﻧﻤﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺠﺪد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه) .ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

شده توسط سنسور  GPSگاهی با خطاهایی همراه بودند ،گاهی مشاهده میکردیم که علاوه بر اطلاعات مربوط
به یک منطقه مشخص در محیط دید کاربر ،دیتا ست های منطقه همسایه ،یعنی  03متر دورتر هم توسط سیستم
دانلود می شد .اگرچه شایان ذکر است که اطلاعات تنها یکی از این نواحی توسط سیستم پردازش میشد و به
نمایش در می آمد زیرا از نتایج و امتیازات دقیق تری در سیستم برخوردار بود.
عملیات بررسی و تحلیل پردازش مجدد اشیا در رویت های بعدی به گونهای طراحی شده بود که کلیة بخشهای
الگوریتمهای تشخیص مجدد به صورت خودکار و سیستماتیک مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرند تا صحت کارایی
آنها تشخیص داده شود .در تستهای انجام شده قدرت تشخیص معادل  %43ارزیابی شد گه البته این میزان از
میزان تئوری پیش ترگزارش شده کمتر است .علت این امر هم شرایط سختتری است که در هنگام تست
الگوریتم و پردازشهای آن بکار رفته است .نتایج تستها در شرایط مختلف در شکل  .نمایش داده شدهاند.
استفاده از ترکیبی از این روش ها ،قدرت تشخیص را تا  %00افزایش میدهد تا جایی که روش  RANSACتعداد
نقاط کافی را به منظور پردازش نتایج صحیح در محیط به درستی تشخیص میدهد .نهایتا تست های انجام شده به
منظور تشخیص زاویه انحراف نسبت به محور ها و مکانیابی بینالمللی صحت عملکردی معادل  %26را ارائه
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کردند .همچنین استفاده از روش  EDRدر تست ها تغییر زیادی در نتایج نداد و به نظر میرسید که حتی در موقعیت
های سخت استفاده از این روش ممکن است نتایج صحیح بدست آمده را دچار خطا هایی بکند .در هر صورت
استفاده از ترکیبی از همه این روشهای بهبود بخش ،سبب بالارفتن میزان صحت تشخیص مجدد تصاویر در رویت
های بعدی تا میزان  %03شد که این میزان از دو برابر کارایی پیش بینی شده از نظر آماری بالاتر است و برای
کاربری روزانه توسط کاربر عادی مناسب در نظر گرفته می شود.

 .6-2صحت عملکرد روش هیبریدی در دنبال کردن اشیا

با استفاده از ترکیبی از سنسورهای فیزیکی و مبتنی بر بینایی ما میزان انحراف زاویه دید دوربین تلفن همراه هوشمند
را نسبت به سه محور طول ،عرض و ارتفاع با دقت بالایی در یک ماتریس  0در  0ثبت میکنیم .همانطورکه
گفته شد موقعیت نسبت به محور ها با مقایسه زاویه دید حاضر و تصاویر مرجع که در قالبها گنجانده شدهاند
تشخیص داده میشود .همچنین شایان ذکر است که فاصله دوربین تلفن همراه هوشمند تا نقاط مرجع موجود در
قالب ها بین  16تا  01متر در حالت عادی میباشد.
به منظور افزایش دقت تصویربرداری در هنگام تهیه قالبهای مرجع ،دوربین بر روی یک سه پایه قرار داده میشد.
ما به منظور ایجاد یکپارچگی در صحت اندازه گیری اطلاعات ،پس از اطمینان از صاف بودن موقعیت دوربین
نسبت به منظره ،آن را به همان حالت چرخانده و در مقابل نقاط مرجع دیگر قرار میدادیم و همچنین میزان انحراف
نسبت به محورهای طول ،عرض و ارتفاع را در تمام مدت ثبت میکردیم.
اندازهگیری میزان نویز در هنگام ارزیابی ها و تستهای انجام شده با استفاده از مشاهده تمام وقت سنسورها و
عملکرد آنها انجام میشد .ما درواقع از دو تابع مختلف برای محاسبه مقادیر استفاده میکردیم .یکی از توابع برای
محاسبه عددی فاکتور مورد نظر ،و دیگری برای لحاظ کردن تأثیر نویز در محاسبات .در عمل ،سنسور های مبتنی
بر بینایی خطا و نویز کمتری دارند که در بلند مدت کاهش هم میباید .زیرا این میزان خطا در هنگام تبدیل شدن
داده های سه بعدی به دو بعدی برای هر عکس ،در واقع به توان میرسد و کوچک تر میشود .در شکل ( 2چپ و
وسط) ،نمایی از یک جلسه اندازهگیری نمایش داده شده است .درعیناینکه دوربین تلفن همراه هوشمند در جهت
عقربههای ساعت میچرخد ،دید دوربین از موقعیت دید یک نقطه ثابت به مکان نقطه ثابت دیگر تغییر موقعیت
می دهد .در شکل ( 2راست) خطای اندازهگیری مربوط به نزدیک ترین نقطه ثابت نمایش داده شده است که به
تدریج در حال کاهش میباشد.
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نتایج نشان دهنده دو روش بهبود بخش به هنگام استفاده صرف از سنسور ها برای تشخیص انحراف زاویه ای
میباشند :اولاً نویز با فراکانس بالا در روش ما به سرعت با یک لگ زمانی کوچک تصحیح میشود و صحت عملکرد
آن حتی در هنگام حرکات سریع نیز کاهش نمی یابد .علت این امر آن است که تشخیص موقعیت بر اساس
فاکتورهای بینایی بر تشخیصهای فیزیکی احاطه دارد و لغزشهای کوچک در حرکت ،بر محاسبات و تخمینها
تأثیری نمیگذارد .همچنین چرخشهای کوچک توسط الگوریتم فیلتر شده و تأثیرات منفی نویزهای مربوط به
قطبنما را خنثی میکند .استفاده ترکیبی از این این دو روش نهایتاً به یک عملکرد بدون وقفه و بدون نویز های
قابل مشاهده ،منجر می شود .سلامت این عملکرد در هنگام حرکت سریع هم صحت و کیفیت خود را حفظ
میکند .علت آن هم استفاده از ترکیب دو نوع سنسور است که هر کدام به صورت مستقل فعالیت میکنند و
همکاری تنگاتنگ دارند.

 .7نتیجه گیری و کار های آتی

ما روشی را برای تشخیص و دنبال کردن مکان نمایش عبارات متنی ارائه کردیم که بر روی هر اپلیکیشن تجهیز
شده با استفاده از حقیقت افزوده که بر روی تلفن های همراه هوشمند هم قابل دسترسی و پیاده سازی میباشد،
ارائه کردیم.

ﺷﮑﻞ ) :8ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و وﺳﻂ( ﻧﻤﺎي ﻧﻮك ﺟﺴﻢ ،ﭼﺮﺧﺶ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ آزاداﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺮﺟﻊ .ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺛﺒﺖ اﻃﻠﺎﻋﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺧﺎم درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي( رﺳﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ) .راﺳﺖ(
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﻃﻠﺎﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﻃﻮل ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﻤﻮﻟﺎ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

روش مطرح شده این امکان را فراهم میآورد تا پس از یک بار بررسی کردن یک منطقه محیطی و قرار دادن
عبارات متنی با استفاده از اپلیکیشن های حقیقت افزوده ،در رویت های بعدی کلیه آن عبارات متنی در هنگام
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نگاه کردن به زوایا و مناظر مختلف به صورت زنده نمایش داده شوند .عبارات متنی نوشته شده توسط کاربر اول،
توسط کاربران دیگر در هنگام رویت مجدد منظره فراخوانی میشوند .همچنین شایان ذکر است مناظر و محیط
زندگی کاربران با استفاده از تهیه تصاویر  063درجه  Panoramaتصویربرداری و به نقشه های قابل پردازش
کامپیوتری تبدیل میگردند .به منظور محدود کردن منطقه جستجوی اشیا ما ار پارامتر های هندسی بهره بردیم.
پس از تشخیص عبارات متنی و محدودکردن آنها به اشیای مختلف در محیط دید کاربر ،از روش هیبریدی
(ترکیب سنسور های فیزیکی و مبتنی بر بینایی) برای محاسبه دقیق مکان و موقعیت کار بر بر روی زمین و انحراف
زاویه دید کاربر نسبت به محور های اصلی استفاده میشود .پس از بررسیهای انجام شده ،متوجه میشویم که
عملکرد این روش از روشهای پیشین سالم تر و از صحت بالاتری برخوردار است .همچنین استفاده از ترکیبی از
روشها که در این مقاله تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت ،کلی ضمن حل مشکلات روشهای پیشین دقت
بالایی را در هنگام تشخیص مجدد محیط ارائه میکند که میزان آن بالغ بر  %03میباشد .در روش ترکیب
سنسورها ،اطلاعات دریافتی در هنگام تشخیص میزان انحراف نسبت به محورهای طور عرض و ارتفاع ،با دقت
بالاتری ارائه میگردد و کیفیت محاسبات تخمینی هم افزایش پیدا میکند .شایان ذکر است که روشهای مطرح
شده به صورت گسترده و عمومی میتوانند بر روی هر گجت یا اپلیکیشن دیگر مبتنی بر حقیقت افزوده پیادهسازی
شوند .اما به صورت تخصصیتر کارایی این روش و عملکرد آن بر روی تلفنهای همراه هوشمند میان رده
باکیفیت پایین سنسورهای بکار رفته در آنها و قدرت پردازشی محدودشان مفصلا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کارهای تحقیقاتی آتی که در این زمینه انجام خواهد شد میبایست بصورت تخصصی تر به بررسی و تحلیل
مشکل پیدا کردن دقیق تر و بهینه تر نقاط ثابت ( )Anchor pointsدر قالب ها و محیط دید کاربر بپردازد.
اگر چه ما در این روش از ذخیره کردن موزاییک های تصویری برای تشخیص نقاط ثابت موجود در محیط
استفاده کردیم ،اما تشخیص اشیا با استفاده از صفات واقعی آنها در آینده کمک بسزایی به عمل تشخیص مجدد
اشیا به صورت بلادرنگ خواهند کرد .متأسفانه قابلیت تشخیص اشیا در این روش اگرچه از دقت بالایی برخوردار
است ،اما هنوز کاملاً قابل اعتماد نیست و به صورت عمده به کیفیت تصاویر گرفته شده بستگی دارد .این مسئله
میتواند موضوع تحقیقاتی سایرین را در آینده تشکیل دهد .بررسیهای بیشتری هم میتواند به منظور بهبود
ساختار دیتاست های اطلاعات متنی علامت گذاری شده با اطلاعات  GPSانجام شود که این ساختار ها را با صفات
برگرفته از تصاویر بهبود بخشد .همچنین بررسیهای دیگری نیز در این زمینه مورد نیاز است تا رابطه میان تصاویر
دامنه گسترده با عمل تشخیص مجدد اشیا بهتر درک شود.
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سایر فعالیتهای تحقیقاتی میبایست پیرامون عمل دنبال کردن اشیا انجام شود .ازآنجاییکه اطلاعات دریافتی از
سنسور های مبتنی بر بینایی برای تشخیص میزان انحراف از محورها نسبی است ،خطاهای محاسبه شده درهنگام
تصویر برداری با استفاده از لنز دوربین های مختلف (غیر از دوربین استفاده شده در این پروژه) که پارامتر های
عددی مختلفی دارند میتواند پردازش ها را با خطاهایی مواجه سازد و نتایج دریافتی را تغییر دهد.
در نهایت استفاده صرف از یک سیستم پردازشی برای محاسبه دقیق میزان های خطا کاملا ایده آل نیست زیرا باید
توجه شود که فیلترهای ریاضی تولیدی همگی بر پایه اطلاعات و اندازهگیریهای عددی انجام شده فعالیت
میکنند و خطاهای دریافتی را تنها با استفاده از میانگین گیری نرمال سازی یا از بین میبرند .بنابراین اندازهگیری
و بررسی یک محیط خاص در طی زمانهای طولانی ممکن است سبب افزایش خطاها و همچنین کاهش دقت
اندازهگیری سنسور ها شود (از حالت کالیبره خارج شود) .بنابراین تهیه یک مدل مفهومی جهان شمول به منظور
محاسبه میزان خطاهای اندازهگیری ضمن بهبود شیوه اندازهگیری قبلی میتواند قابلیت اعتماد به اعداد دریافتی را
هم در روش دینامیک و هم در هنگام کالیبره کردن سنسور ها افزایش دهد.

تقدیر:

کلیه هزینه های این کار تحقیقاتی توسط آزمایشگاه حقیقت افزوده کریستین داپلر و با کمک آژانس تحقیقاتی
اتریش ،به شماره قرارداد  FIT-IT 820922تامین گردیده است .همچنین فاند تحقیقاتی بنیاد علوم اتریش هم
(به شماره  )W1209به این پروژه اختصاص داده شده است .همچنین لازم است از
 Stadtvermessungsamt Grazبخاطر ارائه دیتاست های مطابق با جهان واقعی شان تشکر کنیم.

