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 في الروبوت المهمات عملية التنقل وتنفيذ دور اإلدراك في 
 :عدة أسئلة منهاعن لفهم هذا الموضوع نحتاج اإلجابة •

 المحيطة؟إلى البيئة بالنسبة ( كروبوت)أين أنا 1.
 .الصوتياتاإلبصار، اإلبصار المزدوج، حساسات المسافة، : الحساسات•
 .التعّرف/التصنيف/المشهدنمذجة : المسائل المدروسة•
 (.SLAMنظام  :مثال)التقابل /مثاًل خوارزمية تحديد المكان: تكامل الخوارزميات ودمجها•

 
 

 في البيئة من حولي؟ماذا 2.
 .الروائحاإلبصار، اإلبصار المزدوج، حساسات المسافة، األمواج الصوتية، األصوات، : الحساسات•
 .النمذجة النوعيةتمييز األجسام، إيجاد البنية من المجهول، : المسائل المدروسة•
 .التعلم، أو المالحة  االصطدامتجنب : التكامل مع البيئة•



 في الروبوت المهمات دور اإلدراك في عملية التنقل وتنفيذ 
 ؟!(بما في ذلك األشخاص)كيف يمكنني التعامل بأمان مع البيئة المحيطة 3.

 (.اللمس + القوة)اإلبصار، المسافة، التحسس : الحساسات•
 .االستدالل، النمذجة، المالحقة، األدوات، الحجم، الوزن، المسافة/البنيةتقدير : المسائل المدروسة•
 .التعلمالتحكم، تنفيذ المهمات، المالحة، : التكامل•

 
 أواجهها من قبل؟مسائل جديدة لم حلُّ كيف يمكنني 4.

 .معّرفاإلبصار، المسافة، التحسس، حساس جديد غير : الحساسات•
 .الوظيفة أو الشكل أو المضمونالتصنيف حسب : المسائل المدروسة•
 .التعلمالتحكم، المهمات، المالحة، تنفيذ االستدالل، : التكامل•



 مواضيع اليوم
 (:الطرق)التقنيات •

 .عمليات اإلبصار المزدوج الحسابية•
 .كشف المالمح ومطابقتها•
 .الحركة والتغذية الخلفية البصريةتتبُّع •

 :الروبوتاتالتطبيقات في •
 .العوائق، التخاطب مع البيئة المحيطةكشف •
 .التعرفتحديد المكان، المطابقة، ، التقابل•
 .المهماتتنفيذ •



 الحسابية؟اإلبصار المزدوج عمليات ما 

 مسألة حساب الُبعد باستخدام تقنية التثليث



 عمليات اإلبصار المزدوج الحسابية
 في الموضوعة الكاميرات من المأخوذة المعلومات على الهندسية اإلبصار عمليات تعتمد•

 .أكثر أو مكانين
  معرفة دون من الُبعد ثنائية واحدة صورة من األبعاد ثالثية معلومات على الحصول الصعوبة من•

 .إضافية
 .شائع كالهما ،(كاميرات عدة) المزدوج واإلبصار الحركة•

 .الطبيعة في مكان كل في موجود المزدوج اإلبصار•
 المفرد؛ اإلبصار ُيسمى) المزدوج اإلبصار بعمى مصابون األشخاص من %10 حوالي أن الغريب•

 .(األخرى العين عن مختلف ُبعد على عين كل ُترّكز عندما
 :أساسية مسائل ثالث هناك مزدوج، إبصار مسألة حلّ  عند•

 .(للكاميرات) المعايرة -1 
 .(الصورتين في النقاط بين التوافق مسألة) المطابقة -2 
 .(األبعاد ثالثي الفضاء في الموضع استعادة مسألة) البناء إعادة -3 



 األسس الهندسية: المزدوجعمليات اإلبصار 
 تقنية وبوساطة فعالين، غير كاميرا نظامي استخدام :الهدف•

 .المحيط من لمشهد عمق خريطة لتوليد التثليث؛
 أحد إحداثيات x,y إن حيث ،z=f(x,y) :العمق خريطة•

 .الكاميرا عن البعد أو المسافة zو الصورة، مستويات
 

 تكون فقط، x في بإزاحة تختلف التي التجسيم ألنظمة :مالحظة•
 .كلتيهما الصورتين في نفسها هي (y مسقط) v إحداثيات

 (البيكسل) الصورة إحداثيات من بالتحويل نقوم أن يجب :مالحظة•
 .معايرة تتطلب – الكاميرا إحداثيات إلى

 
داخلية تقوم بارامترات أربعة 

 بالتحويل من البيكسل إلى قيم مترية
sx sy cx cy   



اإلبصار المزدوج في حالة الكاميرات المتوازيةنظام   

بفرض أن خطي المسح في الصورة متحاذيان تمامًا، •
 (.الكاميرتان متوازيتان، ومستويا الصورة متوازيان)
 :من اإلسقاط المنظوري•

𝑥𝐿 = 𝑠𝑥 𝑋 𝑍  
𝑥𝑅 = 𝑠𝑥(𝑋 − 𝑏)/𝑍 
𝑦𝐿 = 𝑦𝑅 = 𝑠𝑦𝑌/𝑍 

 :إيجاد الُبعد•
𝐷 = (𝑥𝐿−𝑥𝑅) 
𝑍 = 𝑏 𝑠𝑥/𝐷 



 دقة نظام اإلبصار المزدوج
𝑍 = 𝑏 

𝑠𝑥

𝐷
 

 :لزيادة الدقة•
، )b(زيادة طول خط القاعدة لنظام اإلبصار المزدوج •

 .المسافة الفاصلة بين الكاميرات
 .؛ أي مجال الرؤية)f(زيادة الُبعد المحرقي •
؛ أي زيادة دقة الكاميرا )sx(نقاص حجم البيكسل إ•

)1/sx(. 

 (m)البعد 

 (بيكسل)التباين 



 هندسة نظام اإلبصار ذي الكاميرتين

النقاط فإن ، الكاميرتين إلى الداخلأنه عند تدوير إظهار ليس من الصعب 
  .تبقى على خطوط المسحصورتيهما لن في المتوافقة 



 كيف يمكن تغيير هندسة األقطاب المتشابهة؟
 .عملية حساب لصورة المشهد كما لو أنها التقطت من كاميرا أخرى مدّورة حوله: تقويم الصورة



 استنتاج المصفوفة األساسية

مصفوفة إنها أي الداخلية؛ المعايرة ُممثِّلًة عمليَة  Kلتكن 
ل التي للكاميرا الداخلية البارامترات  نقاط حداثيات إُتحوِّ

 :عندهابكسل، نجد إلى الصورة من متر 
𝑟𝑟 

𝑡𝐾 − 𝑡 
𝐸𝐾 − 1𝑟𝑙 = 𝑟𝑟 

𝑡𝐹𝑟𝑙 = 0 
 .بالبكسلإحداثيات الصورة  rحيث 

 .المصفوفة األساسية للكاميراُتدعى  Fو

 𝑝𝑟: غير متعلقة بمقياس النقاط؛ لذا لدينا دائًما Eالحظ أن 
𝑡𝐸 𝑝𝑙 = 0 

 (.مقيسة بالمتر)بالنسبة إلى الصورة  Pُتمثِّل مسقط النقطة  pحيث إن 

𝑝𝑟 = 𝑅 (𝑝𝑙 − 𝑇) 



 عملية إعادة البناء اعتماًدا على اإلبصار المزدوج
 :مسألة التقابل•

 ؟(النقاط، قطع خطوط، المنحنيات، المناطق)كيف يمكن إيجاد المناطق المتوافقة في صورتي كاميرتين •



 التطابق والتقابل
 :مقاربتان أساسيتان•

 .حسب الخصائص•
 .حسب المنطقة•

 :في الفكرة تكمن الخصائص حسب التطابق عملية في
 معيار وتعريف ،(الحواف مثالً ) معينة خاصية اختيار
 عن البحث ثم ومن ،(التباين وسمة التوجه مثالً ) تطابق
 .التباعد مجال ضمن تطابق



إعادة البناء/النتائج  



 التطابق والتقابل
 :مقاربتان أساسيتان•
 .حسب الخصائص•
 .حسب المنطقة•

 الصورة، في منطقة اختيار :في الفكرة تكمن المنطقة حسب التطابق عملية في
 عن البحث طريق عن الثانية، الصورة في لها المطابقة المنطقة إيجاد ومحاولة

 :التالية القياسات ألحد عظمى قيمة
1- SSD (مجموع مربعات الفروق )الموزون. 
 2- SAD (مجموع القيم المطلقة للفروق.) 
 .الترابط التقاطعي الموزون -3

 



 المقياس التعريف
 الترابط التقاطعي الموزون

(NCC) 

 مجموع مربعات الفروق
 (SSD) 

 الموزون الفروق مجموع مربعات
(Normalized SSD) 

القيم المطلقة للفروق  مجموع
(SAD) 

 
  المتوسط الحسابي الصفري

 لمجموع القيم المطلقة للفروق
(Zero Mean SAD) 

 الرتبة
Rank 

 التعداد 
(Census) 

 ملخص مقاييس التطابق 

تذكر أن 
هذين 

المقياسين 
 متكافئان



 خوارزمية البحث عن التطابق

For i = 1:nrows 
   for j=1:ncols 
 best(i,j) = -1 
 for k = mindisparity:maxdisparity 
    c = ComputeMatchMetric(I1(i,j),I2(i,j+k),winsize) 
    If (c > best(i,j)) 
  best(i,j) = c 
  disparities(i,j) = k 
    end 
 end 
    end    O(nrows * ncols * disparities * winx * winy) 
end 



 2الصيغة /خوارزمية البحث عن التطابق

best = -ones(size(im)) 
disp = zeros(size(im)) 
for k = mindisparity:maxdisparity 
 prod = I1(:,overlap) .* I2(:,k+overlap) 
 CC = conv2(prod,fspecial(‘average’,winsize)) 
 better = CC > best; 
 disp = better .* k + (1-better).*disp; 
 best = better .*CC + (1-better).*best; 
end 
 

باستخدام أي من قياسات  O(winx*winy)نموذجيًّا توّفر عددًا من العمليات الحسابية من الرتبة 
 .لتطابقا



 مالحظة إضافية
 .الحظ أن البحث من اليسار إلى اليمين ليس نفسه البحث من اليمين إلى اليسار•
نتيجة لذلك؛ ُيمكننا إلى حدٍّ ما الحصول على خريطة الفروق المستقلة عن طريق البحث في •

 .الصورة
 (.موجب أو سالب)النتائج يجب أن تكون الخريطة نفسها بصرف النظر عن اإلشارة •

LRCheck: displr(i,j) = - displr(i,j+displr (i,j)) 



مثلة لخرائط الُبعدأ  
SSD ZNNC 



 اإلبصار المزدوج في الزمن اآلني



 تطبيقات اإلبصار المزدوج في الزمن اآلني
 :المتنقلة الروبوتات•

 (.مع روبوتات متنقلة أخرى)مواكبة ال/اكتشاف العوائق/األرضية اكتشاف تضاريس•
 :الفيديو/الرسوميات•

 (.الفائقةتأثيرات المصفوفات )اكتشاف األجسام األمامية والسطوح المصمتة في األجسام األخرى •
 :المراقبة•

 .االكتشاف والتصنيف للعربات على الطرقات أو في المواقف•
 :الطبية•

 (.مثاًل تحديد حجم األورام)القياسات •
مطابقة صورة مأخوذة أثناء العملية الجراحية مع صور الطبقي المحوري : مثالً )اإلظهار المرئي •

 (.المحّصلة قبل العملية



 اكتشاف العوائق: مثال لإلبصار المزدوج

 :المسألة المطلوب حلها
، (B,Dمثل )العوائق ذات العالقة : التمييز بين

 (.A,Cمثل )والعوائق ليست ذات العالقة 



 (تابع)اكتشاف العوائق 
 .إزالة مستوي األرض مباشرة يوّضح العوائق: مالحظة•



 تطبيقات اإلبصار المزدوج في الزمن اآلني



 مسائل أخرى
 :مسائل القياسات الضوئية•

اختالف خاصية قدرة السطوح على عكس الضوء مما يؤدي إلى الفشل في التعرف / انعكاسية األسطح•
 .عليها

 .انتثار غير منتظم للضوء وفق اتجاهات محددة/ االنعكاسية الالمنتظمة•
 :تضاريس السطح•

 .فقدان النقش•
 .تكرار النقش ضمن مجال النظر•

 :الغموض الهندسي•
يمكن االستفادة من )حالة السطوح غير المقابلة للكاميرا، من الصعب الحصول على إعادة بناء دقيقة •

 (.نموذج كاميرا يستخدم التقريب المنسجم
عند الحواف المستترة بأجسام أخرى قد ُيمكننا إجراء المطابقة، لكنها عملية استعادة أصل غير •

 .صحيحة



 المطابقة المحلية مقابل المطابقة الشاملة
 .Scharstein and Szeliski [69]: ، ُنِشرت من قبل Tsukubaنتائج المقارنة لصور من جامعة•
 ترابط خوارزمية صحيحة، مرجعية صورة يسارية، مزدوج إبصار صورة :اليمين إلى اليسار من•

 ،(Intille and Bobick  [36] بـ شبيهة) ديناميكية برمجة ،Muhlmann et al.’s  [57]مساحة
 .Komolgorov and Zabih’s  [45] صور تقطيع ،Roy and Cox’s [65] أعظمي تدفق



 التطابق والتموضع والتعّرف



 توصيف المسألة: التعرف على األجسام
 .Iباإلضافة إلى صورة « معروفة»تحتوي على أجسام  Dقاعدة بيانات : معطى•

 (.إن وجدت)  Iتظهر في Dحدِّد أيَّ العناصر في 1.

 (.الدوران واالنسحاب)حدِّد موقع العنصر 2.

 لغز التعرف على األجسام

 تقدير التموضع
 (؟3Dأين هو في الُبعد الثالثي )

(ما هو؟)تمييز   تقطيع الصورة 
 (؟2Dأين هو في الُبعد الثنائي )



 التمييز من الشكل الهندسي

 أجسام مجموعة من مكونة بيانات قاعدة :معطى
 .صورة إلى باإلضافة

 .(وجدت إن) الصورة في الظاهرة األجسام حدِّد



 التعّرف من المظهر؟
 :من جامعة كولومبيا SLAMنظام •

 .تستطيع التعامل مع قواعد بيانات مكونة من مئات العناصر•
 .تغيير مفرد في زاوية الرؤية•
 .شروط إضاءة متساوية•

)Courtesy Shree Nayar, Columbia U( 



 أفضل الحلول الحالية
 .يعتمد على زاوية الرؤية•
 (.الشامل ضعيف جدًّا)« المحلي»يستخدم المالمح المحلية والتباين •
 .المالمح ونوًعا من التصويت« كثيًرا من»يستخدم •
 .باستخدام تقنيات مشابهة أيًضا« فئوي»أقيمت مؤخًرا محاوالت لتنفيذ تمييز أجسام •
 .Schmid, Lowe, Ponce, Hebert, Perona: بحثية من قبلصدرت مؤخًرا أوراق : مثال•
 SIFT (Lowe 1999.)هنا سنناقش خصائص •



 المالمح المرغوبة
 :ينبغي للمالمح 
 .أن تكون متمايزة•
 .أن ُتكتَشف بسهولة عند التغيير في الموقع أو اإلضاءة أو غيرها•
 .أن تكثر في الجسم•



 SIFTخطوات اختيار المالمح من النوع 
 .انتقاء القيمة العظمى في فضاء المقياس•
 :تحديد مواضع النقاط المفتاحية•

 .بما يتضمن رفض النقاط ضعيفة وثوقية المكان•
، مع رفض التي تمتلك نسبة قيمة ذاتية أكبر eigenvaluesتنفيذ فحص للزوايا باستخدام القيم الذاتية •

 .10من 
 :تعيين االتجاه•

 .االتجاه المسيطرمن % 80الوجهات المتضمنة ضمن انتقاء االتجاه المسيطر وجميع •
 .بناء واصف النقاط األساسية•
 .ملمح مستقرّ  2000العادية تعطي حوالي الصور •

 .مالمح 6إلى  3األجسام الصغيرة في الخلفيات المزدحمة تحتاج من •



 كشف القيمة العظمى في فراغ المقياس
في   LoG غاوص البالسإيجاد كل القيم العظمى والصغرى في صور مرشحة باستخدام مرشح •

 .فضاء المقياس والحيز الصوري كل من
 .قيم مجاورة في المقياس 9قيم مجاورة مكانية،  8•
 .يحسب االتجاه بناء على القيم العظمى للهيستوغرام الموزون•



 واصف النقاط المفتاحية

 موضح هو كما الصورة، في النقاط من عينة كل في واتجاهه التدرج شعاع شدة حساب خالل من المفتاحية النقاط تحسب

 نفسه، الشكل في الزرقاء بالدائرة موضح غاوصي تابع باستخدام محسوبة بأوزان النقاط هذه وتوزن األيسر، الشكل في

 الصورة محتوى بدوره الهيستوغرام هذا ويلخص التدرج، أشعة اتجاهات هيستوغرام لتشكيل العينات قيم تراكم ثم ومن

 مجموع مع األيمن الشكل في التوجه شعاع طويلة توافق .األيمن الشكل في موضح هو كما منها، واسعة منطقة ضمن

 .(األخضر المربع) الواحدة المنطقة داخل المحتواة األشعة توجهات

 وقد ،8x8 أبعادها مصفوفة ضمن العينات من مجموعة باستخدام حسابها تم  2x2 بأبعاد واصفات مصفوفة الشكل يظهر

  ذات عينات مصفوفة من محسوبة  4x4بأبعاد واصفات البحثية الورقة في استخدمت بينما لإليضاح، األبعاد هذه اعتماد تم

 .16x16 أبعاد



 مثال

 .يظهر الشكل مراحل اختيار النقاط المفتاحية

(a)  233األصلية بأبعاد الصورةx189. 
(b)  أظهرت النقاط المفتاحية . المطبق على الصورة( فرق التابع الغاوصي)نقطة مفتاحية والمتوافقة مع القيم العظمى والصغرى لتابع  832االبتدائية ل المواضع

 .والموضع ألشعة التدرجواالتجاه كأشعة تمثل المقياس 

(c)  نقطة   729الناتجة بعد تعتيب الصورة األصلية بقيمة تحقق أدنى تباين، وقد انخفض عدد النقاط المفتاحية فيها إلى الصورة. 

(d)  (.االنحناء األعظم واالنحناء األصغر) المفتاحية النهائية المتبقية بعد تطبيق تعتيب إضافي تتوافق عتبته مع نسبة االنحناءين األساسيين في كل نقطة النقاط 



 PDF -تابع الكثافة االحتمالية لعملية المطابقة 

 المفتاحية النقطة بين المسافة نسبة حساب خالل من صحيحا   النقاط بين المحسوب التطابق يكون أن احتمال حساب يمكن

 نقطة ألف 40 من مؤلفة بيانات قاعدة باستخدام .نقطة أقرب وثاني المفتاحية النقطة بين المسافة إلى األقرب والنقطة

 باستخدام الخاطئة التطابقات يظهر بينما متصل، بخط الصحيحة للتطابقات االحتمالية الكثافة تابع الشكل يظهر مفتاحية،

 .متقطع خط



 مطابقة المالمح

 (:تقنية تصويت)استخدام تحويل هاف •
 .المعامالت هي الموضع واالتجاه والمقياس لكل مشهد تدريب•
ُتطاَبق المالمح ألقرب جاٍر بالنسبة للمسافة اإلقليدية، وكلُّ ملمح في قاعدة البيانات ُيفهرس •

 .إلى جسم ومشهد، باإلضافة إلى الموضع واالتجاه والمقياس
 .ومراكمتهاترتبط المالمح مع مشاهد النموذج المجاورة، وهذه الروابط تجري أيًضا متابعتها •
 .هافُينفذ باستخدام جدول •



 النتائج

 في األغراض هذه تعرف يمكن .الشكل يسار في موضحة الصورة في غرضين يكشف تعرف لنظام التدريب صور

 .(الشكل منتصف في موضحة) المشهد في األغراض من جزءا   تخفي التي العوائق من العديد وتحتوي مشّوشة صورة

 متوازي ويعبر تباينها، تعديل بعد األصلية الصورة فوق أرفقت حيث اليمنى الصورة في موضحة التعرف نتائج

  الصورة، في الغرض تعرف مرحلة أثناء حسابه تم عليه منسجم تحويل تطبيق بعد الغرض صورة حجم عن األضالع
 .التعرف عملية في المستخدمة المفتاحية النقاط إلى الصغيرة المربعات تشيرو







 النتائج

 أجل من العليا اليسرى الزاوية في المرفقة الصورة استخدمت .التركيب معقد مشهد في األماكن تعرف حول مثاال   الشكل يظهر

 .مختلفة رؤية زاوية من التقطت وقد التعرف، نظام اختبار في العليا اليمنى الزاوية في المرفقة الصورة واستخدمت التدريب،

 وتحيط الصغيرة، بالمربعات المفتاحية النقاط أحيطت حيث الصورة، في تعرفها تم التي األماكن السفلى الصورة تظهر

 .التعرف أثناء المحسوب التحويل باستخدام تدويرها بعد التدريب صور بمواضع األضالع متوازيات



 (صنع الخرائط)الروبوت المعتمدة على اإلبصار  مطابقة
 :FAST Slamتطورات طرائق •

-Raoطوّرها )مرشحات الجسيم التنبئية •
Blackwellized.) 

 .كيلومتراتلعدة ( صنع الخرائط)نتائج المطابقة •
 :الليزر واإلبصار•

المعتمد على اإلبصار  SLAMطغت األبحاث حول •
 .IJRRو   IJCVفي إصدار مشترك بين مجلتي



 (RMSسفينة الناقل الملكي )تيتانيك 
Leonard & Eustice 

 .EKFنظام معتمد على مرشح كالمن الموسع •
 .صورة 866•
 .قيًدا من قيود الكاميرا 3494•
كم في مسار 3.4 كم في مسار ثنائي األبعاد،   3.1: طول المسار•

 .ثالثي األبعاد
 .متر مربع 3100هيكل السفينة محدب بمساحة أكبر من •
 .*ESDFدقيقة  39/دقيقة بيانات 344•

 .باستثناء زمن تسجيل الصورة*    



 3Dبناء نموذج ثالثي األبعاد 

Cathedral of Saint Pierre 

 إعادة البناء
(Peter Allen, Columbia University) 



 المالحقة البصرية



 المالحقة البصرية؟ ما



 مبادئ المالحقة البصرية

 .It = g(I0, pt): نموذج التغير•
إلى  tالتغير من اللحظة وهو مقدار )  Dpt+1يتم حساب  ptو    I0, It+1من : التقدير التراكمي•

 (.t+1اللحظة التالية 
|| I0 - g(It+1, pt+1) ||2 ==> min 

 



 مبادئ المالحقة البصرية

 .It = g(I0, pt): التغيرنموذج •
 .Dpt+1يتم حساب , pt و, I0, It+1من : التراكميالتقدير •
 

 التمكين البصري= المالحقة البصرية 



 دورة المالحقة
 :التنبؤ•

 .الحاالت السابقة تتنبأ بالمظهر الجديد•
 .ليُّ الصورة أو فتُلها•

 .«ُمسوًّىمشهد »توليد •
 :التقدير•

حساب التغير في الُمعاِمالت باالعتماد على التغيرات •
 .في الصورة

 :تكامل الحالة•
 .إضافة مقدار تصحيح إلى الحالة الناتجة عن التخمين•

 - لّي الصورة

 عكس النموذج
Dp 

p 

 المرجع



 بعض األسس النظرية

 :المنظوريةالكاميرا   •
•X’ = x/z 
•Y’ = y/z 

 :المنظوريةالكاميرا شبه •
•X’ = s x 
•Y’ = s y 

 :Lambert – المبرتقانون •
•B = a cos(th) 



حالة أكثر إثارة لالهتمام: المناطق  
 (:يتضمن انسحابًا ودورانًا وتقييساً )جسم خضع لتحويل منسجم < -جسم مستٍو •
 u’i = A ui+d . 

 تزييف

It = g(pt, I0) 

 مالحظة
المحاضر بالمعنى يتقيد ال 

 للتحويلالدقيق 
 ( Itأو من  I0انطالًقا من )

تحويل من أنه فقط ويقصد 
 صورة إلى صورة



 قاعدة التمكين
 :نموذج•

• I0 = g(pt, It )  ( الصورة  I , نموذج التغير  g ,البارامترات p) 
• dI/dt = M(pt, It) dp/dt  ( التحويل الخطي المحلي  M) 

 :تعريف الخطأ•
• et+1 = g(pt, It ) - I0 

 :غالق الحلقةإ•
• pt+1 = pt - (MT M)-1 MT et+1 where M = M(pt,It) 

 .، ومتعلقة بالزمن(N x m)هي  Mالمصفوفة : مالحظة•



 Mحول بنية المصفوفة 
 .  u’i = A ui + d:  نموذج حركة محافظة على األبعاد< -سم مستٍو ج•

X Y ليّ  نسبة األبعاد تقييس دوران  



 الهندسة الشاملة: الحالة ثالثية األبعاد
 . ui = A ui + b zi + d: جسم غير مستوٍ •
 :الرصد•

 .إحداثيات الصورة تتوضع في فضاء رباعي األبعاد•
 .يمكن تثبيت فضاء جزئي ثالثي األبعاد•
الحركة في صورتين تعطي بنية محافظة على •

 .األبعاد



 الهندسة المحلية: الحالة ثالثية األبعاد
 . ui = A ui + b zi + d: حركة جسم غير مستوٍ •

X Y دوران حول جانب تقييس 
 yالمحور  

 دوران حول
 xالمحور  

 دوران حول
 zالمحور  



 اإلضاءة نمذجة: الحالة ثالثية األبعاد
 .  It = B a + I0:  حركة جسم غير مستوٍ •
 :مشاهدات•

 جسم ذو انعكاسية منتظمة، مصدر واحد، الظل  •
 .يخضع لتوزع في فضاء الصورة الثالثي الُبعد

 .الظل يخضع لتوزيع مخروطي•
 :األدلة التجريبية•

 .صور أساس كافية 6أو  5ُيقترح •



 معالجة التغطية
 أو التعمية 

 - لّي الصورة

 نموذج عكسي
Dp 

p 

 المرجع

 موازنة

S 



 تنفيذ كامل للطريقة



 (Kentaro Toyama, MSR)أنظمة الطبقات : توسيع

 حالة الهدف

 فضاء الوضعيات الكامل
 طبقات الخوارزمية

 المالحقة المعتمدة على المالمح

 المالحقة المعتمدة على القالب

األلوان تعتيب  

 مالحقة الرقعة



 مثال ألنظمة الطبقات

 مالحقة: األخضر
 بحث: األحمر



 حركة، مالحقة، تحكُّم

مجموع مربعات الفروق ثالثية األبعاد  مجموع مربعات فروق تقليدية في مستوي الصورة SSD 

M. Jagersand, U. Alberta 

G. Hager, JHU 



 (Kinematic)إضافة الحركة 



 التحكم المعتمد على اإلبصار
 كيف ُتمكن برمجة هذا؟•



 التحكم المعتمد على اإلبصار
 :الحل األول•

معايرة الكاميرا بالنسبة •
 .الروبوتإلى 

استخدام إحداثيات •
 .اإلبصار المزدوج



 التحكم المعتمد على اإلبصار
 :الحل الثاني•

حساب الموقع بالنسبة •
 .والجسم الروبوتإلى 



 التحكم المعتمد على اإلبصار
 :الحل الثالث•

حساب •
(  الفروق)األخطاء

باالعتماد على صور 
 .لروبوت والجسما



 مشاهدات
 :معطى•

 T(f1,f2) = 0ثابت الدراسة الحركية المرغوبة 
 e(y1,y2) = 0 iff T(f1,f2) = 0:  ترميز باعتبار

 
 :المطلوب حساب•

de/dt = Je dq/dt 
dq/dt = - Je -1 e(y1, y2) 

 :النتيجة•
 (.T->0: )هذا ُيعطي( e2>0: )في حالة االستقرار1.
 .الدقة غير متعلقة بالمعايرة2.



 اصطالحياً 

 Tتابع المهمة 
 fهيئة المالمح 

 T(f)=0: المهمة

  Cمجموعة كاميرات
Cالكاميرا الفعلية  ∈ 𝐶 

yالمراقبة  = 𝐶(𝑓) 

 𝐸مالمح الصورة 
 𝑦خصائص الكاميرا 

E(y)مهمة جديدة  = 0 

 :عندها يمكننا القول
 
 

 كيف يمكن تحديد المهمات المشابهة كّلها؟
T(f)=0 E(y) = 0 



 من نماذج الكاميرات
 . Vتثبيت فضاء الرؤية •

----------------------------------------------------------------------- 
 :ذات تقابل على فضاء الرؤية  Coمعطى كاميرا •
•𝐶𝑎𝑙𝑙 𝐶0

0 𝐶: 𝐶 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑛 𝑉 , 𝐼𝑚 𝐶 = 𝐼𝑚 𝐶0 . 
 .«كاميرات تقابل ضعيفة المعايرة » •

----------------------------------------------------------------------- 
 :على فضاء الرؤية  .Coinjكاميرتان إسقاطيتانمعطى •
•𝐶𝑝𝑟𝑜𝑗 𝐶0

0𝐶𝑎𝑙𝑙 𝐶0  
𝐸 

 
𝑠𝑒𝑡 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 2 − 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑠    . 

 .«إسقاطية ضعيفة المعايرة كاميرات » •
----------------------------------------------------------------------- 

 :على فضاء الرؤية  .Coinjمعطى كاميرتان منظوريتان•
•𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝 𝐶0

0𝐶𝑎𝑙𝑙 𝐶0  
𝐸 

 
𝑠𝑒𝑡 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑙𝑒 2 − 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑠 . 

 .«منظورية ضعيفة المعايرة كاميرات » •
 

 



 مجموعات ضعيفة المعايرة
 :injectiveكاميرات •

 𝐶𝑎𝑙𝑙: تباين في
0 group of all bijections . 

------------------------------------------------------- 
 :projectiveكاميرات •

 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑗: فيتباين 
0 group of projective transformation . 

------------------------------------------------------- 
 :perspectiveكاميرات •

 :فيتباين 
𝐶𝑝𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑙𝑒

0 group of rigid body transformations with scaling  
 



 بعض األمثلة



 بعض األمثلة



 بعض األمثلة



 تحّديات مستقبلية
 أجسام متغيرة الشكل أجسام معقدة هندسة معقدة

 بدأت القطع بالظهور، فِلَم ال نرى أنظمة حقيقية؟



 بيئات معقدة

 األصناف

ازدحام 
 معقد

 األدوات



 بيئات متغيرة جدًّا: تحدٍّ 
 .الجماعات، نشاطات/استعادة التشكيل الهندسي، الحركة الذاتية، مسارات اإلفراد•



 التعامل مع اإلنسان
 :المحفزات•

 .المجتمعات الكهلة•
 .إعادة تأهيل المعاقين•
 .التنافسية التسويقية•

 
 (:مجال للبحث)التحديات •

 .تكاملية عالية•
 .مشكالت غير هيكلية•
 .قابلية التكيف•

 (:مجال السوق)التحديات •
 .استثمارات أولية كبيرة•
 .الوثوقية/األمان•



 التعميم والتعلم
 .«المسوقة بالبيانات»قيمة واضحة للطرق •
 :نجاز متسارع في األعوام األخيرة في مجالإ•

 .تخفيض األبعاد•
 .النمذجة غير الموجهة•
 .الطرائق الموجهة•

 
 :الطرائق الحالية ما زالت•

 .لم ُتحقق أداًء جيًدا مع تغّير قياس األجسام في الصورة•
 .لم تستفد من البنية المتضمنة في المسألة المعطاة•
 .غير قابلة للتحقق؛ أي ال يمكن تفحُّص نتائجها•



 تحّديات متداخلة
 :التحقق من الخوارزميات كبيرة القياس•

 .مستودعات البيانات•
 .طرائق تقييم مقبولة•

 
 :تكامل النظام•

تقريًبا ال يوجد أي مختبر يمتلك كامل األدوات والموارد الختبار التكاملية في األنظمة التي يطورها وبشكل •
 .صحيح

 
 :مواجهة العالم الحقيقي•

 .من الوثوقية% 99أكبر من •
 (.واقعية التصميم)القابلية للتصنيع •
 (.التأقلم مع تغيرات حجم األغراض من مشهد آلخر)القابلية للتقييس •


