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 چکیده
 ریها در بستر متن، تصوداده یریگمیو تصم ینیبشیبه پ توانیم شود،یدنبال م یوعکه در هوش مصن یاز اهداف

 ریمس نیبزرگ در ا یسبب شد قدم ن،یماش یریادگی یابزارها یصورت هوشمند اشاره کرد. لذا با معرفبه ویدیو و

 یهاپرمحتوا از داده یهایژگیانتخاب و نیماش یریادگیبر  یتنیم یهاتمیکارکرد الگور یبرداشته شود. مبنا

شده  یمعرف یمتعدد یهاپرمحتوا، روش یهایژگیعنوان وبه یدیجهت انتخاب نقاط کل نیاست. بنابرا یاصل

 ری)نظقیعم یریادگی( و بعد از SIFT ،Harris ری)نظقیعم یریادگیها را به دو بخش قبل از آن توانیاست که م

 یشده داراانتخاب یهایژگیو رودیکرد. انتظار م میر( تقسبا ناظ یریادگیبر  یمبتن CNN یعصب یهاشبکه

 ییباال یزکنندگیشدت نور و ... باشند و قدرت متما اس،یمق راتییمستقل بودن نسبت به انتقال، تغ رینظ یخواص

 ییهامختلف و چالش حدر سطو یشده محلاستخراج یهایژگیو نیب یاز عدم ارتباط کل یداشته باشند. اما ناش

جهت  یعموم یفضا کیدر  یمحل یهاکنندهفیجهت نگاشت توص ییهاحوزه موجود است، روش نیدر اکه 

 ادی یعموم یگرهافیها تحت عنوان توصکه از آن شودیاز کل سطح داده در نظر گرفته م یژگیاستخراج و

حوزه  نیکه در ا ییهاشده و در ادامه چالش یمحل یگرهافیتوص یهابر روش یمقاله مرور نی. در اکنندیم

 ییارویبه رو یعموم یگرهافیتوص یبر رو یابا مطالعه تیقرار گرفته و در نها یمورد بررس شودیم جادیا

 .شودیپرداخته م شدهانیب یهاچالش

 

 

 یعموم کنندهفیتوص ،یمحل کنندهفیتوص ،یژگیاستخراج و ن،یماش یریادگی های كلیدی:واژه
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 مقدمه -1
و  ایجاد گردد یدر حوزه علوم هوش مصنوع یشگرف یشرفتپ باعث شد یقعم یادگیریو  یعصب یهاور شبکهبا ظه

 یرا به خود اختصاص دهد. در واقع هوش مصنوع یدیوو و یردر بستر متن، تصو سازییدر هوشمند یادیتوانسته نقش ز

چهره،  یبازشناس یت،هو ییشناسا کند.ل میدنبا مندصورت هوش رامختلف و ...  یالگوها یا،افراد، اش ییهدف شناسا

شمار مختلف به یدر بسترها یربات و ... موارد هوشمندساز یابیجهت یر،خودکار تصاو کنندگییفتوص یا،اش ییشناسا

 است. گردیده یقابل تأمل یشرفتدچار پ یراخ یانسال یط یقعم یادگیریجلو در روبه یشرویو با پ رودیم

 ینا یهوجود دارد، اما کل یردر تصو الخصوصیمختلف عل یهاافراد در داده یا یااش ییشناسا یبرا مختلفی یهاروش

 یرواتص یافتمدل اول با در شود،یمشاهده م 1شکل  . همانطور که درگیرندیدر دو دسته قرار م یطور کلها بهروش

 یاتو عمل هایژگیشبکه هوشمند به استخراج و یکو در نظر گرفتن  یمال هوشمندسازبا اع ی،در ورود یجیتالد

 یک یآموزش یهابا استفاده از داده (AI1). در واقع در بلوکشودیپرداخته م یردر تصو یااش یبنددسته ییشناسا

 یا یبندو دسته هایژگیاستخراج و یکهطوربه شود،یم بینیپیشو  یادگیری یهفرض یا( یرخطیغ یا یرابطه)خط

 یرنظ ینماش یادگیریابزار  یهابا استفاده از روش یادگیری ین. اگیردیها به صورت سرتاسر صورت مداده بینیپیش

در نظر گرفته  1شکل . اما مدل دوم که در شودیم یاتیو ... عمل 4، ماشین بردار حمایتی3، درخت تصمیم2یشبکه عصب

و در مرحله بعد با اتکا بر  پردازدیمها ( به استخراج ویژگی5CV)یوترکامپ یناییب یابتدا با استفاده از ابزار ها شود،یم

. پردازدیم یجیتالد یردر تصو یااش ییو شناسا یبندبه دسته یمصنوعشده، با استفاده از بلوک هوشاستخراج هاییژگیو

 هایتمالگور یندر ا یادگیری یچه یکهطوربه ،شودیدر نظر گرفته م هایژگیاستخراج و یبرا ییهاروش CVدر بلوک 

در  یادگیریبدون  هاییتمو ... از الگور SIFT ،SURF  ،Gabor ،Harris corner detectionهاییتم. الگورداردوجود ن

CV یبلوک ها ینب یدکه با ی. اما تفاوتدشویم یطور مختصر معرفبه یندهآ یهاکه در بخش روندیشمار مبه AI  وCV 

 ی،امرحله یهاروش یندر ا یکهاست، به طور CV هایریتمدر روش الگو یژگیدر استخراج و یتقائل شد، وجود قطع

  در آن وجود ندارد. AIبر خالف بلوک  یو شبکه پنهان یهال یچکارکرد هر مرحله آشکار است و ه

 

                                                           
1 Artificial intelligence  
2 Neural Network 
3 Decision tree  
4 Support vector machine  
5 Computer vision  
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 استخراج ویژگی به صورت هوشمند و مبتنی بر بینایی ماشین 1شکل 

 

. پردازدیم هایژگیبه استخراج و AIو هم بلوک  CVدر هر دو مدل، هم بلوک  شود،ینشان داده م 1شکل همانطور در 

از  کند،یم یفرا توص یراز تصو یخاص یهاست که ناح یعدد یربرگرفته از مقاد یواقع برداردر  شدهاستخراج یژگیهر و

 .شودمعرفی می یمحل کنندهیفبردار توص یک یزن شدهخراجاست یژگیو یهابردار یناز ا یکرو به هر  ینا

بندی دسته 7نی بر هیستوگرامو مبت 6مبتنی بر نقاط کلیدی توان به دو گروههای ویژگی را میکنندههمچنین استخراج

( نقاط کلیدی و برجسته با SIFT ،SURF ،Harrisنظیر ) مبتنی بر نقاط کلیدیهای کنندهشود. در خروجی استخراجمی

، 8LBPنظیر) مبتنی بر هیستوگرامهای کنندهد، در حالی که در خروجی استخراجنشواستفاده از یک بردار نشان داده می
9HOGشود و هدف در نظر گرفته می 10عنوان یک داده خامبه 2شکل مثال عنوان بهخواهد بود.  ( یک هیستوگرام

 شود.بهره برده می مبتنی بر نقاط کلیدیگر طوریکه از یک استخراجهای موجود در تصویر است، بهاستخراج ویژگی

 

 

 

 

 

 

 كننده محلیاستخراج نقاط كلیدی و تولید بردار توصیف 2شکل 

                                                           
6 key point-orientated 
7 histogram-orientated 
8 Local binary pattern 
9 histogram of oriented gradients 
10 Raw data 
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 11هاگوشه Harris corner detectionگر ویژگی محلی، نظیر شود، با استفاده از یک استخراجهمانطور که مشاهده می

ها توسط یک برداری که تخراج شده است و این ویژگیروند، در تصویر شناسایی و اسشمار میکه همان نقاط کلیدی به

محسوب بردار ویژگی در تصویر  یککننده شود و هر بردار توصیفاز اعداد است نشان داده می ایدارای مجموعه

شود و از اجتماع های تصویر اصلی حذف میکننده محلی، بقیه قسمتهای توصیفه. با استخراج این بردارگرددمی

 شود:کل تصویر توصیف و نشان داده می (1)  ی استخراج شده بر اساس رابطههابردار

 

(1)  
 

 ام  بردار دهندهنشان شده است و کننده محلی استخراجهای توصیفتعداد کل بردار طوریکه به

بندی اشیا در تصاویر ها در شناسایی و دستهکه ضرورت استخراج ویژگیوجه به آنبا ت شده است.استخراجویژگی

های محلی به صورت اجمالی کننده، در ادامه این مقاله ابتدا به معرفی برخی استخراجدر نظر گرفته شددیجیتال 

در نهایت به شود، شمرده میکننده محلی برصیفهای توکارگیری بردارها در بهدر مرحله بعد برخی چالش پرداخته و

هایی ای بر روی روشها خواهیم بود. لذا هدف اصلی در این مقاله مطالعهبرای رویارویی با این چالش یهایدنبال روش

 .در این حوزه جلوگیری کند هشدهای ایجادکند تا بتوان از چالشمنتقل های محلی را در فضایی کنندهاست که توصیف

 

 :یمحل هایكنندهیفاستخراج توص یهاز روشا یبرخ یمعرف -2
 یادیز ییراتدچار تغ یمکان ییجاجابه یجادشده، با ااستخراج یمحل هایکنندهیفو توص یدینقاط کل رودیانتظار م

که  یگرید یطشدت نور مستقل باشد. از شرا ییرات( و تغیاس)انتقال، دوران و مقیهندس هاییلباشد و نسبت به  تبد

دو  یاست. در ادامه به صورت اجمال یرتصو یگرد یدیبه نقاط کل تبودن آن نسب یزباشد، متما تواندیم یدیه کلنقط یک

 .گرددیم یو ... معرف Harris،SIFT یمحل کنندهیفگر توصاستخراج

 Harris 
دچار  ییجاجابهانتخاب کرد که نسبت به  یدیکل یانقطهعنوانبه توانیرا م یاشد، نقطه یانکه ببر اساس آنچه 

 ییراتیتغ یچدر قسمت مسطح ه (a) یردر تصو شود،ینشان داده م 3شکل شود. همانطور که در  یادیز ییراتتغ

 یرووجود دارد، اما در تص یتنها در جهت افق ییرلبه وجود ندارد و تغ یدر راستا ییراتتغ (b) یروجود ندارد، در تصو

(c) [1] شود یدکاند یدینقطه کل یکعنوانبه تواندینقطه م ینها وجود دارد و اجهت یدر تمام ییراتدر گوشه تغ. 

 ینشده است. در واقع در ادر نظر گرفته یدینقاط کل  12یهمبستگ از تابع خود یریگبهره Harrisروش  یاصل یدها

جا جابه یو کم یریمباکس در نظر بگ یکهر نقطه مورد نظر  یکه اگر برا یمهست یدیدنبال نقاط کلروش به ینا

 مقدار تابع خود یشبا افزا  یگرعبارت دبه .شود یادمقدار آن ز یمآن محاسبه کن یرا برا یهبستگد و تابع خو یمکن

                                                           
11 Corners  
12 Auto-correlation  
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 یاربس یمکان ییراتکه نقطه در نظر گرفته شده نسبت به تغ کندیدارد و ثابت م یاربس ینشان از خطا یهمبستگ

 .[2] رودشمار به تواندیم یدیکل نقطه یک یطشرا یننقطه با ا ینحساس است و ا

 

 

(a)  جایی در سطحی مسطحجابه 

 

(b)  جایی در راستایی لبهجابه 

 

(c)  ی در راستای گوشهجایجابه 

 .[1] جایی در راستای گوشه و لبهبررسی جابه 3شکل 

 هاییاناست. سپس گراد yو  xدر جهت  یرنقاط موجود در تصو یانروش محاسبه گراد ینقدم در ا یناول

 یسماتر یکهر نقطه  یبرا یت. در نهاشودیم یلتشک یسماتر یکشده و  یضرب بردار یگرد یکشده در حاصل

 ییبردارها یژهو ید. بردارهاشویاستخراج م یسهر ماتر یژهو یرو مقاد یژهبردار و یم بعدددر ق .گرددیحاصل م

وجود داشته باشد و  اییژهدر واقع اگر بردار و د،ندهیخود را نشان م یرنظ یدر راستا ییراتتغ یزانهستند که م

 4شکل . با توجه به [2]وجود دارد  یکم ییراتراستا تغ ینکه در ا دهدیباشد نشان م یکم یژهو یرمقاد یدارا

به خود  یکمتر یرمقاد یژهو یرمقاد یلدل ینکم است و به ا یاربس یرتصو رمسطح د یدر فضا تییراتغ یزانم

 . دنگیریم

 

 .[3]های مختلف جاییبررسی مقادیر ویژه به ازای جابه 4شکل 

هستند.  یادیمقدار ز یدارا  یا هر لبه تنها  یبرا یناست، بنابرا یادز ییراتجهت تغ یکها تنها در در لبه

 دارند یادیها مقدار زجهت امیدر تم ییراتتغ یلدلبه یژهو یرمقاد روند،یکه گوشه به شمار م یدر نقاط ینهمچن

[3]. 

کند، اما با توجه به اینکه بردارهای ویژه این نقاط با تغییر و چرخش تصویر، مکان و جایگاه اشیا در تصویر تغییر می

کند که روش شوند، لذا این حقیقت اثبات میمانند و حفظ میبدون تغییر باقی می در نظر گرفته شده است

Harris هایی که در این روش وجود دارد، ی از چالشنسبت به انتقال و چرخش تصویر مستقل است. اما یک
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همین دلیل روشی که برای حل این مشکل از آن یاد روش به تغییرات در مقیاس تصویر است بهاین وابستگی 

 شود.است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می SIFTشود، روش می

 SIFT 
تصویر است. در ی این روش به تغییرات مقیاس ، وابستگمواجه هستیمبا  Harrisهایی که در روش یکی از چالش

طوریکه این روش مستقل از ، بهشودمیدر نظر گرفته  SIFTدیگری تحت عنوان لذا برای حل این مشکل روش

رود که در سال شمار میگر محلی بهعنوان یک توصیفبه SIFT تمیالگورتغییرات مقیاس در تصویر خواهد بود. 

ابتدا به  SIFTروش  با رویکردی جدید و نهایی پیشنهاد شد. 2004نهایت در سال  د و دریمعرفی گرد 1999

بردار یا آرایه به توصیف نقاط کلیدی  پردازد و سپس با استفاده از یکآشکارسازی نقاط کلیدی و متمایزکننده می

 . [5]و  [4] کندطوریکه ویژگی و شرایط هر نقطه کلیدی را توصیف میپردازد، بهشده میآشکار

گرفته به نحوه استخراج ویژگی، نقاط کلیدی، نقاط ، بخش اعظمی از تحقیقات صورتSIFTقبل از معرفی روش 

شد، اما با معرفی این روش تنها روشی که برای این مرحله به کار گرفته کننده و ... اختصاص داده میمتمایز

اشیا چهره، دنبال کردن  ییشناسا ،اشیا ییشناسااست. همچنین این روش در انطباق تصاویر،  SFITشود روش می

 شود.بهره گرفته میمکان و ...  ییشناسا ر،یتصو یبندصحنه، بخش یسه بعد یساز، مدلتصویر یا افراد در

 توان اشاره کرد:به موارد زیر می SIFTالگوریتم  هایاز ویژگی

 مستقل از تغییرات مقیاس در تصویر 

 مستقل از تغییرات انتقال، دوارن و چرخش در تصویر 

 مستقل از تغییرات نوردهی 

 ایزکنندگی باالدارای متم 

 مقاوم در برابر نویز 

کننده برای هر نقطه کلیدی سازی نقاط کلیدی و تشکیل بردار توصیفاز دو قسمت آشکار SIFTپروسه الگوریتم 

 :شودبه آن پرداخته میصورت اجمالی تشکیل شده است که در ابتدا به

 سازی نقاط كلیدیآشکار 

ودن آن نسبت به تغییرات مقیاس در تصویر است. لذا در این مرحله مستقل ب SIFTهای اصلی روش یکی از ویژگی

های مختلف استفاده های مختلف از الپالسین فیلتر گوسی در مقیاسبرای استخراج نقاط کلیدی در مقیاس

شده، مقیاس فیلتر نمایی رخ بدهد، جهت استخراج نقاط کلیدی بزرگطوریکه اگر در تصویر بزرگگردد. بهمی

شود، ابتدا تصویر نشان داده می( a) 5شکل  یز به همان اندازه نیز بایستی افزایش یابد. همانطور که درگوسی ن

شود در خروجی به ازای هر کانولوشن در هر مقیاس یک شود و سبب میورودی در فیلتر گوسی کانولوشن می

شود که اختالف دو فیلتر گوسی معادل با الپالسین فیلتر گوسی ادامه اثبات میتصویر خروجی حاصل شود. در 

شده را تفریق کرده و آن را معادل با الپالسین های گوسی حاصلاست، لذا برای کاهش پیچیدگی محاسباتی فیلتر

همسایه  8مورد نظر با  باید نقطه کلیدی . در ادامه برای انتخاب نقطه کلیدی بیشینهشودداده میفیلتر گوسی قرار 

در شود و نقطه کلیدی آشکارسازی میعنوانبه، در نهایت نقطه بهینه نماییمهای مختلف مقایسه خود در مقیاس
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بخش توانستیم اثبات کنیم که این روش با استفاده از فیلتر گوسی  این شوند. دریابی مینقاط کلیدی مکان نهایت

 .[5]د گردرات مقیاس در تصویر میهای مختلف مستقل از تغییدر مقیاس

 كنندهتشکیل بردار توصیف 

عنوان یک و به گردندمیها توصیف توسط بردار و آرایه شدهنقاط کلیدی استخراج در ادامه (b) 5شکل  با توجه به

مستقل بودن آن نسبت به  SIFTهای دیگر روش شوند. یک از ویژگیگر محلی در نظر گرفته میبردار توصیف

شده در تصویر را محاسبه کرده و ستخراجدوران و چرخش در تصویر است. به این منظور، گرادیان نقاط کلیدی ا

یا  شود. حال اگر تصویر دچار دوارنشده ناشی از گرادیان بدست آورده میهای حاصلسپس هییستوگرام جهت

گرادیان بیشتری را به شود. از این رو جهتی که ها دچار چرخش و دوران میجهت چرخش شده باشد، تمامی این

شود که این روش در برابر شود و لذا سبب میا و محور افقی در نظر گرفته میمبدعنوان بهدهد خود اختصاص 

 .[5] گرددچرخش و دوران تصویر مستقل 

 

 

 .SIFT [6]مراحل الگوریتم  5شکل 

 های شبکهCNN : 

با رویکرد  CNNهای کننده محلی شبکهها و بردارهای توصیفویژگی گرهایهای دیگر استخراجیکی از روش

های پیچشی بر با استفاده از شبکه 13گیری از یادگیری با نظارتیادگیری عمیق هستند. این روش قادر است با بهره

 .[7]د کننده را یادگیری و استخراج کنوصیفبردارهای ت  های آموزشی دارای برچسباساس مثال

 با رویکرد یادگیری عمیق دارای سه عملیات اصلی است: CNNهای شبکه

 هافیلتر 

                                                           
13 Supervised learning  



 

8 
 

 Pooling 

 14تصلالیه تماما م 

ها و نواحی متمایز تصویر های یادگیری هر فیلتر به استخراج ویژگیفیلترهای کانولوشن با استفاده از پارامتر

ها طوریکه با افزایش فیلتراعمال کرد، بهسازی توان چندین فیلتر کانولوشن پیادهپردازد. بر روی هر تصویر میمی

های بیشتری استخراج شود. شود ویژگیافزایش عمق سبب میشود، در واقع با سبب افزایش عمق کل شبکه می

ها برای کاهش حجم داده هستند. این الیه poolingهای عمیق الیه یادگیری با رویکرد CNNهای مولفه دوم شبکه

گیری بر و تصمیم بینیپیشهای تماما متصل نقش دهند. در نهایت الیهورودی اندازه تصویر ورودی را کاهش می

شود که یک تابع هزینه در نظر گرفته می CNNکند. در خروجی شبکه شده را ایفا میهای استخراجس ویژگیاسا

کند، هدف این است که به ازای پارامترهای واقعی را محاسبه می هایشده و دادهبینیپیش هایاختالف داده

ترهای یادگیری)ضرایب فیلتر کانولوشن( را به یادگیری بهینه این تابع هزینه کمینه شود. لذا ملزم هستیم که پارام

ای آموزش دهیم تا به کمینگی تابع هزینه برسیم. بنابراین در مرحله اول یادگیری بعد از محاسبه تابع هزینه، گونه

کند. این مرحله تا زمانی ادامه پس انتشار می CNNهای شبکه گرادیان آن محاسبه شده و اثر آن در در طول الیه

گیری از پارامترهای سازی با بهرهکند تا مقدار تابع هزینه تا یک سطح آستانه کمینه شود. بعد از کمینهیپیدا م

 .گرددمیکننده محلی استخراج یادگیری بهینه بردارهای توصیف

. [8]رد معروف اشاره ک CNNهای توان به برخی شبکههای تصاویر میکنندهها و توصیفبا هدف استخراج ویژگی

های و شبکه را آغاز کرد عصر جدیدی در حوزه بینایی ماشین با رویکرد یادگیری عمیق ،LeNet5  [9]شبکه 

سبب شد که  CNN را به خود اختصاص داد، در نهایت با پیدایش شبکه بخش وسیعی از آن 15CNNعصبی

در  LeNet5ر شبکه ها به صورت انتها به انتها انجام شود. با اتکا ببندی دادهو دسته بینیپیشها، استخراج ویژگی

های با معرفی گردید. در این شبکه VGG [11]دنبال آن شبکه و به Alex Net [10]، شبکه 2012سال 

شود و به عمق شبکه عصبی افزوده از ابعاد تصویر ورودی کم می Poolingهای های متعدد و الیهکارگیری فیلتربه

های های نام برده تعداد متغیرود. در شبکهششده در تصویر میهای استخراجگردد و سبب افزایش ویژگیمی

یابد و این افزایش مسبب خطا در رویارویی با دادگان واقعی میلیون افزایش می 128میلیون تا  60یادگیری از 

جای اینکه شبکه یادگیری را انجام شود بهیابد و باعث میافزایش می 16برازشعبارت دیگر احتمال بیشگردد، بهمی

از  drop outو  17توان با استفاده از تقویت دادههای آموزشی را حفظ یا ذخیره کند. ضمن اینکه میدهد، داده

ها معرفی گردید، در این شبکه CNNهای تری از شبکهشکل جدیداز این رو برازش جلوگیری کرد، رخداد بیش

حاصل گردید.  CNNهای ضمن کاهش عمق شبکه، افزایش قابل تأملی در دقت نسبت به نسل قبلی شبکه

های نسل جدید شبکه هایی از شبکهنمونه Dense Net [14]و  Google Net [12]،ResNet  [13]های مدل

CNN روند.شمار میبه 

 

                                                           
14 Fully connected layer  
15 Convolutional neural network  
16 Overfit  
17 Data Augmentation  
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 كننده محلی: های توصیفكارگیری بردارها در بهبرخی چالش -3

شده  لیتشک maxpooling هیو ال یکانولوشن هیال نیقرار گرفتن چند کنار هماز  CNNشد، شبکه  انیهمانطور که ب

 یهاهیو با افزودن ال شودیاستخراج م یشتریب یهایژگیافزوده شده و و به عمق شبکه ،فیلترهااست. با افزودن 

maxpooling هی. در واقع در الدیاییکاهش م یورود ریابعاد تصو maxpooling هیو بق شودیحفظ م نهیشیمقدار ب 

 زانی، براساس م6شکل  . با توجه بهرودیم نیاز اطالعات از ب یادیبخش ز کهیطوربه شود،یحذف م ریمقاد

سطح متوسط و  یهایژگیو ن،ییسطح پا یهایژگیبه سه دسته و هایژگیشده، واستخراج یهایژگیو یهایدگیچیپ

و  دنشویکم استخراج م اریبس یدگیچیبا پ ییابتدا یهایژگیاول، و یهاهی. در الدنشویم میسطح باال تقس یهایژگیو

 تواندیم ریمس نیکه در ا ی. اما چالشگرددیاستخراج م یتردهیچیپ یهایژگیو میرویم شیر ادامه هرچه به جلو پد

را در  هایژگیو یحت ایاز اطالعات  یبخش هیال نیا نکهیاست، با توجه به ا poolingمتعدد  یهاهیشود، وجود ال جادیا

 یهایژگیبرود و سبب حذف و نیوجود دارد از ب هایژگیو نیکه ب ییاحتمال دارد ارتباط معنا کند،یادامه حذف م

تحت عنوان  یچکبلوک کو CNNدر انتها مدل شبکه  شود،ینشان داده م 6شکل  گردد. همانطور که در ترنییسطح پا

است، به عبارت  یورود ریشده از تصواستخراج یهایژگیو گرانیب گرهافیتوص نیوجود دارد و ا ریتصو یگرهافیتوص

 فیرا توص یورود ریمجموعه بردارها تصو نیو ا شوندیمحسوب م یمحل گرفیتوص یهابردار هاکنندهفیتوص نیا گرید

دقت در که  شودیباعث م ،یمحل کنندهفیتوص یبردارها نیو ارتباط ب ییمعنا تباط. اما با توجه به عدم وجود ارکندیم

را به  یمحل یهاکنندهفی. لذا الزم است مجموعه توصابدیکاهش  م،یدنبال آن هستکه به یهر هدف ای ایاش ییشناسا

دنبال به گریعبارت د بهکرد،  دایپ یسطوح مختلف دسترس یهایژگیو نیکه بتوان به ارتباط ب میمنتقل کن ییفضا

 ریدر تصو ایاش نیمناسب ب ییارتباط معنا کیتا مسبب  میکن فیرا توص ریکل سطح تصو میکه بتوان میهست ییفضا

 .[15] ددگر

 

           

                                                                        

 
 ی.دگیچیاز نظر پ هایژگیو انواع و CNNساختار شبکه  شینما 6شکل 
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احتمال  یر،در تصو یااش ینب ییو ارتباط معناتصویر سطح  هاییژگیاز و یدر صورت عدم برخوردار 7شکل  با توجه به

 یهامشابه است و لذا بردار یباتقر یواندو ح یساختار و شکل اصل یراشود، ز یبندتباه دستهسگ با گرگ به اش رودیم

شده رخ دهد، در هدف دنبال ییکه خطا شودیکننده سگ و گرگ مشابه است و سبب ماستخراج یمحل کنندهیفتوص

 یکتا سبب  شودیم یفتعر ییضادر چه ف یش ینمتوجه شد که ا توانیم یمحل کنندهیفتوص یناما با وجود ارتباط ب

 درست گردد. بینیپیش

 

 

 .ریسطح تصو یهایژگیخطا  بدون در نظرگرفتن و ییشناسا 7شکل 

 یستیخطا با نیاز ا یریجلوگ یاست و برا ریاز سطح تصو یاز عدم اطالعات کاف یخطاها ناش نیکه ا میابییلذا در م

 گریعبارت دکرد، به فیرا توص ریکه بتوان بر اساس آن سطح تصومنتقل شود  ییبه فضا یمحل کنندهفیتوص یهابردار

آن  یکه در ورود میهست یدنبال واحد. در ادامه بهمیدار یعموم کنندهفیتوص کیبه  ازیچالش ن نیبا ا ییارویرو یبرا

 .گرددحاصل  ریاز کل سطح تصو یکاملو شرح  فیواحد  توص نیا یو در خروج ردیگیقرار م یمحل یهاکنندهفیتوص

پرداخته و در   18BOW  ،19FV  ،20VLADبا سطح باال  یژگیاستخراج و یهاتمیالگور یبرخ یبه معرف مقاله نیادامه ا در

  .شودیم یآن معرف یهااز کاربرد یبرخ تینها

 :یعموم گرهاییفبر توص یمرور -4
 یتمالگور BOW [15]  [16]و: 

 یناطالعات و پردازش متن است. در ا یابیباز هاییتمالگور ینترفوو معر ترینیمیاز قد یکی BOW یتمالگور

تعداد  ینسپس در مرحله بعد از ا شود،یشمارش م شودیمتن ظاهر م یککه هر کلمه در  یتعداد دفعات یتمالگور

 یدیتعداد تکرار هر کلمه کل  یستوگرامآن ه یو از رو گرددیمتن استفاده م یدیکلمات کل ییتکرارها جهت شناسا

همچنین این الگوریتم در حوزه  .شودیگفته م BOW یک هایستوگرامه یناز ا یکبه هر  یتدر نها شود،یم یدتول

تحت  BOW یتمالگور یر،در حوزه تصو یتمالگور ینا یریکارگبه یرو برا یناز ا ،شودتصویر نیز در نظر گرفته می

                                                           
18 Bag of words 
19 Fisher vector 
20 Vector of locally aggregated descriptor  
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 یریم،ها را در نظر بگتعداد تکرار کلمه ینکها ایجبه یتمالگور ین. در اشودیدر نظر گرفته م 21BoVWعنوان 

یتم ها الگورو بر اساس تکرار آن شودگرفته میکلمه در نظر  یکعنوان را به یرشده از تصواستخراج هاییژگیو

BoVW هایژگیمجموعه از و یکبا استفاده از  را یرتصو یکاست که  ینا یتمالگور ینا یاصل یده. اشودیم یاتیعمل 

هستند. حال در ادامه با شمارش  یمحل هایکنندهیفهمان توص یانگرشده باستخراج هاییژگیو این. یمبده یشنما

با استفاده  یت. در نهاشودیحاصل م یرتعداد تکرارها در تصو یآن از رو یستوگرامه یر،در تصو هایژگیتعداد تکرار و

در  بینی کرد.خوشه مربوط به آن را پیش یاوجو کرد و را جست یگرمشابه د یهاعکس توانیم وگرامیسته یناز ا

در  گردیده واستخراج  های اصلیدادهدرون  یراز تصاو یمحل کنندهیفتوص یهاو بردار هایژگیابتدا و ین روشا

است و تعداد  صریعبارات ب یتعدادمجوعه شامل  ینشود که امیداده  یلتشک 22کدکلمه مجموعه یکمرحله بعد 

. شودیحاصل م یمحل گرهاییفتوص یاز رو k-mean یتممراکز توسط الگور یناست که ا خوشهمرکز  kآن برابر با 

شده و درون  یبندشده خوشهاستخراج یمحل کنندهیفتوص یهاو بردار هایژگیو یسپس در مرحله بعد تمام

 یتمالگور ینا یخروج در نهایتباشد.  تریکخوشه نزد آنمرکز  یا یعبارت بصرکه نسبت به  گیردیقرار م یاخوشه

. خواهد بودمرکز خوشه  یا یبه هر عبارت بصر یافتهاختصاص  یمحل گریفتوص  یهاتعداد بردار یستوگرامه

به  یحلم هایکنندهیف. در واقع توصدهندیم یلرا تشکها  BoVWشده، حاصل یستوگرامصورت ه ینبدبنابراین 

 است. یعموم کنندهیفتوص یک BoVW یتمکه الگور کندیم بیانمنتقل شده و  یعموم یفضا یک

در نظر گرفته شده  یتاستمشابه آن را درون د یرتصو 20 یمو بخواه یمداشته باش یاردر اخت یرتصو یکاگر  حال

را استخراج  یردرون تصو هایدهکننیفو توص هایژگیکه ابتدا و کنیمیصورت عمل م ینبه ا یم،جو کنجست و 

تعداد تکرار  یستوگرامه یبعد لهشده. در مرح یبندخوشه یردرون تصو هایکنندهیفکرده و سپس توص

 یستوگرامه اندازهبا  یستوگرامه ینا اندازه یکهطوربه گردد،یدر هر خوشه محاسبه م یمحل هایکنندهیفتوص

 توانیباشد. سپس در مرحله بعد م یکسانشده گرفته درنظر تاستید یرکل تصاو یشده در مرحله قبل براحاصل

هدف را  ینکه ا یابیممورد را ب یرتصو هاییههمسا ترینیکنزد یتاست،شده از دحاصل یهاBoVWبا استفاده از 

 کرد. یاتیعمل 23KNN یتمبا استفاده از الگور توانیم

  الگوریتمFV 

از  حاصـل شـده محلی گرفیتوصـ یاست. بردارها گرید ییدر فضا ریتصو نمایش یبـرا تمیالگـور کی FVالگوریتم 

کـه بـر  ییدر کاربردها تم،یالگور نی. اندیآیبدست م ریاز تصو یمحل گرفیتوص یبردارها یآوربا جمع FVالگوریتم 

ه از بــرازش اســتفاد بــا FVروش . کنـدیرا استخراج م ریتصو سطح یهایژگیو شود،یاعمـال مـ ریتصـو یرو

برای درکی درست از این  .آوردیرا بدسـت مـ ریتصـو گرفیتوص یبردارها ـعی( توز24GMM)یمــدل مخلوط گوس

گردد و در ادامه به صورت کامل به بیان می 25نماییصورت مبسوط بیشنگی تابع درستابتدا به GMMروش و 

 شود.پرداخته می GMMشرح و عملکرد 

 

 

                                                           
21 Bag of visual words 
22 codeword 
23 K nearest neighbor 
24 Gaussian mixture model   
25 Maximum likelihood function  
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 نماییبیشینگی تابع درست 

 نیاز به دو عامل داریم: نماییتابع درست برای معرفی

A.  شود.نشان داده می شود و  با حرف یونانی در نظر گرفته می 26یک نمونهعنوانبهداده مورد نیاز که آن را 

B. برداری هها نمونتواند از این توزیعشده میهای درنظر گرفتههای احتمالی که دادهیک مجموعه از توزیع

 شود.نشان داده می θها با حرف یونانی هر کدام  از این توزیع شوند.

شود و میزان نشان داده می  صورتشود که بهدر نظر گرفته می طور کلی یک تابعدر این روش به

برای . [17]دهد را با یک احتمال نشان می θشده از توزیع احتمالیبردارینمونه های نمایی و شباهت دادهدرست

کنیم دو نمونه احتماالتی در اختیار داریم، گیریم. فرض میبیان مفهوم این تابع یک مثال را در ادامه در نظر می

 شود:صورت زیر نشان داده میها بهطوریکه هردو دارای توزیع نرمال باشند. این نمونهبه

(2)   

 شود:می صورت زیر حاصل( هر نمونه به27PDFبنابراین تابع چگالی احتمال)

(3)   

 شوند:صورت زیر نشان داده میروند که بهشمار میپارامترهای توزیع نرمال به و  طوریکه به

(4)   

حتمالی نرمال های مختلفی از توزیع اتوان نمونهمی (4) گیریم که با تغییرات این دو پارامتر در رابطهلذا نتیجه می

 گردد:صورت زیر بازنویسی میبه (3)برداری کرد. بنابراین رابطه نمونه

(5)   

صورت به نماییتابع درست طوریکه ازگردد، بهتعریف مینیز لگاریتمی  نماییتابع درستصورت همچنین این تابع به

 :کندزیر تغییر می

(6)   

شود که استفاده می نماییتابع درستاز  28نماییگر بیشینگی تابع درستای دسترسی به تخمینحال در ادامه بر

 صورت زیر نشان داده شده است:به

(7)   

                                                           
26 Sample  
27 Probability density function 
28 maximum log-likelihood function 
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 بیشینه شود. های نمونه لگاریتمی  نماییتابع درستهستیم که  به دنبال  (7)عبارت دیگر در رابطه به

شود و های محلی پرداخته میگربندی توصیفبه خوشه BOVWهمانطور که در قسمت قبل بیان شد، در الگوریتم 

مجموعه به جای استفاده از  FVشود. اما در الگوریتم یک عبارت بصری برای هر مرکز خوشه در نظر گرفته می

یک  GMMشود و با استفاده از های عمومی بهره برده میرگاز یک مدل مخلوط گوسی برای تولید توصیفکد کلمه

با در اختیار  GMMپذیری باالتری خواهد بود. در مدل گردد، لذا دارای انعطافعبارت بصری احتمالی تولید می

های مورد را بدست آورد و سپس از این تابع نسبت به پارامتر نمایی لگاریتمیدرستتوان تابع می PDFداشتن تابع 

میزان شباهت و  نمایی لگاریتمیدرستشود. همانطور که در قسمت قبل بیان شد، تابع نظر مشتق جزئی گرفته می

دهد. بنابراین در روش های بهینه با یک احتمال را نشان میهای در اختیار را به ازای پارامترنمایی دادهدرست

GMM های بردارFV های شود و این بردارتشکیل میFV مشتقات جزئی از تابع  29دادنهم قراربا استفاده از کنار

جهت  ها در آنکند که پارامترجهتی را توصیف می FVهای شود. همچنین بردارحاصل می نمایی لگاریتمیدرست

 گر مشابه با یکدیگرهای توصیف، به بردارGMMها متناسب باشند. در واقع با استفاده از با داده صورت بهینهبه

کند شود. همچنین این ویژگی اثبات مییک عبارت بصری احتماالتی اختصاص داده می نماییدرستتوسط تابع 

 .[18]و  [15]، [8]گر عمومی است یک توصیف FVکه الگوریتم 

  الگوریتمVLAD [19] ،[20]  [21]و: 

عنوان مثال های محلی)بهگررود. ابتدا توصیفشمار میگر عمومی بههای توصیفیکی دیگر از الگوریتم VLADروش 

، از روی BoVWشوند. حال در ادامه با الهام از الگوریتم ( از تصویر اصلی استخراج میCNNبا استفاده از شبکه 

د و به هر مرکز خوشه یک نشوصورت آفالین یادگیری میها بهبندی و مرکز خوشهشده، خوشهها استخراجویژگی

ورودی قرار عنوان به کننده محلی با نام بردار توصیف در این روش شود.عبارت بصری اختصاص داده می

فرض  VLADرامترهای روش اپعنوان به عبارات بصری با نام عنوان بهمرکز خوشه  گیرد، همچنین می

عنوان توان این خروجی را بهبعدی خواهد بود. همچنین می   VLADخروجی الگوریتم  طوریکهشود، بهمی

یل شده و برای نمایش تصویر به کار گرفته یک ماتریس در نظر گرفت، اما در حالت کلی این ماتریس به بردار تبد

 :گرددحاصل میشود، به صورت نشان داده می که با  VLADام خروجی روش  المان  گردد.

(8)  
 

 (8)ام است. همچنین در رابطه  شه ام و مرکز خو کننده ام توصیف تریتب بعد به و  طوریکه به

 پارامتر  (8)دهد. در رابطه ام را نشان می ام در خوشه)عبارت بصری(  کننده عضویت توصیف پارامتر 

ترین مرکز به ام نزدیک برابر با یک باشد، مرکز خوشه  است، به طوریکه اگه  مقدار دارای 

 گیرد. خود میاست. در غیر این صورت این پارامتر مقدار صفر به کننده توصیف

 

                                                           
29 Concatenation  
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کننده مصنوعی در حوزه تصویر، اگر توصیف های هوشیتدر اغلب فعال ،CNNگیری از شبکه توجه به بهره با اما

دلیل های شبکه بهها و ورودیرود تمامی پارامترقرار بگیرد، انتظار می CNNدر کنار یک شبکه  VLADعمومی 

در نظر گرفت.  (8)یافته از رابطه توان یک رابطه تعمیمپذیر باشند. از این رو میمشتق 30انتشاراستفاده از روش پس

 ناپذیریمشتق باعثو  شدهنقاط ناپیوستگی ایجاد سبب  طوریکه تخصیص دادن مقادیر صفر و یک به پارامتر به

 31یک انتصاب سخت و  با مقادیر صحیح به دلیل وجود پارامتر  (8)(8). لذا رابطه شوددر شبکه می

 (8)(8)در رابطه  با پارامتر  ناپذیری پارامتر مشکل مشتق حل شود. حال در ادامه برای هرگذاری مینام

گیرد. در ادامه پارامتر خود میبه  مقدار  طوریکه پارامتر شود، بهجایگزین می 32یک انتصاب نرمعنوان به

 :شودیحاصل م یربه صورت ز 

(9)     

، (9)(9)شود. با باز کردن رابطه دهی میوزن به مرکز خوشه  کننده طوریکه به میزان نزدیکی توصیفبه

صورت زیر بازنویسی به (9)شود و رابطه از صورت و مخرج حذف می شود که جمله راحتی اثبات میبه

 :گرددمی

 

(10)    

در رابطه  (10)است. حال در ادامه با جایگذاری رابطه  و اسکالر   طوریکه برداربه

 خواهیم داشت:  (8)

(11)    

های رود. با وجود افزایش پارامترشمار میمجموعه پارامترهای یادگیری برای هر خوشه به و  ، طوریکه به

 خواهد داشت. (8)پذیری بیشتری نسبت به رابطه دارای انعطاف VLADیادگیری روش 

 

 

 

                                                           
30 Backpropagation  
31 Hard assignment  
32 Soft assignment  
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  گیریبحث و نتیجه-5
هایی نظیر مستقل بودن نسبت به تغییرات شده ملزم به داشتن ویژگیهمانطور که بیان شد، نقاط کلیدی استخراج

تحقق جهت   Harrisو  SIFTگرهای محلی نظیر مقیاس، انتقال، دوران، تغییرات نوردهی و ... است. لذا برخی توصیف

با نام   CNNی هاهای یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه. با معرفی شبکهندبخشیدن به این اهداف مورد بررسی قرار گرفت

شود که در مورد بررسی قرار های محلی محسوب میکنندهبرای استخراج توصیفعنوان روشی دیگر به  LeNetشبکه 

عنوان مثال در یک گرهای محلی اشاره گردید، بههای موجود در عملکرد توصیف. در ادامه همچنین به چالشگرفت

های زیاد و سبب افزایش عمق زیاد شبکه گر، اگر تعداد الیهتخراجعنوان اسمبتنی بر یادگیری عمیق به CNNشبکه 

ای بر روی گردد، لذا برای حل این مسأله مطالعههای سطوح مختلف میشود، سبب از بین رفتن ارتباط بین ویژگی

گرهای عمومی انجام گردید. توسط این توصیف VLADو  BoW ،FVهای عمومی نظیر گربرخی توصیف

را  شده در سطوح مختلفهای استخراجهای محلی به فضایی نگاشت پیدا کرده تا بتوان ارتباط بین ویژگیهکنندتوصیف

 د.حفظ کن

استفاده گردید، اما گر عمومی، از یک واژگان بصری وسیعی عنوان یک توصیفایفای نقش به جهت  BoVWدر روش 

در نظر  VLADرو برای رویارویی با این چالش روش  . از ایناستکمبود حافظه  چالشی که در این مسیر وجود دارد

ها یک است. در این روش نیز با یادگیری مرکز خوشه BoVWبهبودیافته روش  VLADطوریکه روش شود، بهگرفته می

کننده محلی با مرکز خوشه میزان دوری و نزدیکی هر توصیف VLADشود، اما در روش عبارت بصری اختصاص داده می

کننده محلی در هر خوشه مورد بررسی قرار شود، در واقع با این فرض میزان عضویت هر توصیفته میدر نظر گرف

 .[22] رودشمار میبه BoVWگیرد. بنابراین این نکته عامل برتری نسبت به روش می

کند و معرفی عمل می GMMتوسط یک مدل آماری تحت عنوان  BoVWو  VLADدر مقابله با دو روش  FVروش 

شود. گر محلی در نظر گرفته نمیمیزان عضویت و اثربخشی هر توصیف VLADبر خالف روش  FV. در روش ردیدگ

پردازد و غالبا از روش ها میبه یادگیری مرکز خوشه  GMMبه جای استفاده از مدل آماری  VLADهمچنین در روش 

K-mean به اینکه روش  کند. با توجهگرهای محلی استفاده میبندی توصیفجهت خوشهFV  از یک روش آماری

پذیری بیشتری خواهد بود، اما در مقابل دارای پیچیدگی های زمانی و ریاضی بسیاری کند، دارای انعطافاستفاده می

 .[23]خواهد بود 

 

  منابع
[1] K. U. Pavan, M. P. V. Sahul, and B. T. V. Murthy, “Implementation of Stereo Visual 

Odometry Estimation for Ground Vehicles,” in RTEICT 2017 - 2nd IEEE International 

Conference on Recent Trends in Electronics, Information and Communication 

Technology, Proceedings, 2017, pp. 1173–1177, doi: 10.1109/RTEICT.2017.8256783. 

[2] C. Harris and M. Stephens, “A Combined Corner and Edge Detector,” in Proceedings of 



 

16 
 

the Fourth Alvey Vision Conference, 1988, pp. 47–151, doi: 10.5244/c.2.23. 

[3] Y. Li, H. Zhu, Y. Huang, Y. Lin, X. Lin, and Y. Guan, “A Less-Dependent Threshold Corner 

Detection Algorithm,” in 2018 IEEE International Conference on Robotics and 

Biomimetics, ROBIO 2018, 2018, pp. 126–131, doi: 10.1109/ROBIO.2018.8665175. 

[4] T. Lindeberg, “Scale Invariant Feature Transform,” KTH, Sch. Comput. Sci. Commun., vol. 

7, no. 5, p. 10491, 2012, doi: 10.4249/scholarpedia.10491. 

[5] D. G. Lowe, “Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints,” Int. J. Comput. 

Vis., vol. 60, no. 2, pp. 91–110, 2004, doi: 10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94. 

[6] J. Kim, D. Kim, and S. Lee, “Visual Image Processing RAM : Memory Architecture with 2-

D Data Location Search and Data Consistency Management for a Multicore Object 

Recognition Processor,” IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol., vol. 20, no. 4, pp. 485–

495, 2010, doi: 10.1109/TCSVT.2009.2035830. 

[7] J. Ma, X. Jiang, A. Fan, J. Jiang, and J. Yan, “Image Matching from Handcrafted to Deep 

Features: A Survey,” Int. J. Comput. Vis., vol. 129, no. 1, pp. 23–79, 2021, doi: 

10.1007/s11263-020-01359-2. 

[8] L. Zheng, Y. Yang, and Q. Tian, “SIFT Meets CNN: A Decade Survey of Instance Retrieval,” 

IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 40, no. 5, pp. 1224–1244, 2018, doi: 

10.1109/TPAMI.2017.2709749. 

[9] Y. Lecun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-Based Learning Applied to 

Document Recognition,” Proc. IEEE, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998, [Online]. 

Available: http://ieeexplore.ieee.org/document/726791/#full-text-section. 

[10] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and E. H. Geoffrey, “ImageNet Classification with Deep 

Convolutional Neural Networks,” 2012, doi: 10.1201/9781420010749. 

[11] K. Simonyan and A. Zisserman, “Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale 

Image Recognition,” in 3rd International Conference on Learning Representations, ICLR 

2015 - Conference Track Proceedings, 2015, pp. 1–14. 

[12] C. Szegedy, S. Reed, P. Sermanet, V. Vanhoucke, and A. Rabinovich, “Going deeper with 

convolutions,” in CVPR 2015, pp. 1–12. 

[13] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. San, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” in 

Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 

2016, pp. 770–778. 

[14] G. Huang, Z. Liu, L. Van Der Maaten, and K. Q. Weinberger, “Densely Connected 

Convolutional Networks,” in Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 

(CVPR), 2017, pp. 4700–4708. 

مجله ماشین بینایی و ” بندی معنایی تصویر,وا برای قطعههای آگاه به محتویژگی“امیری,  ،نصیری, رشیدی کنعان [15]

 164-153، صفحه 1399، 7، جلد 1شماره ، رپردازش تصوی



 

17 
 

[16] N. V M and D. A. Kumar R, “Implementation on Text Classification Using Bag of Words 

Model,” in Proceedings of the Second International Conference on Emerging Trends in 

Science & Technologies For Engineering Systems, 2019, pp. 241–248, doi: 

10.2139/ssrn.3507923. 

[17] K. MIURA, “An Introduction to Maximum Likelihood Estimation and Information 

Geometry,” Interdiscip. Inf. Sci., vol. 17, no. 3, pp. 155–174, 2011, doi: 

10.4036/iis.2011.155. 

[18] J. Sánchez, F. Perronnin, T. Mensink, and J. Verbeek, “Image Classification with the 

Fisher Vector: Theory and Practice,” Int. J. Comput. Vis., vol. 105, no. 3, pp. 222–245, 

2013, doi: 10.1007/s11263-013-0636-x. 

[19] J. Zheng, J. C. Chen, N. Bodla, V. M. Patel, and R. Chellappa, “VLAD Encoded Deep 

Convolutional Features for Unconstrained Face Verification,” in Proceedings - 

International Conference on Pattern Recognition, 2016, pp. 4101–4106, doi: 

10.1109/ICPR.2016.7900276. 

[20] Y. Tian, C. Chen, and M. Shah, “Cross-view image matching for geo-localization in urban 

environments,” Proc. - 30th IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognition, CVPR 2017, vol. 

2017-Janua, pp. 1998–2006, 2017, doi: 10.1109/CVPR.2017.216. 

[21] R. Arandjelovic, P. Gronat, A. Torii, T. Pajdla, and J. Sivic, “NetVLAD: CNN Architecture 

for Weakly Supervised Place Recognition,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 

40, no. 6, pp. 1437–1451, 2018, doi: 10.1109/TPAMI.2017.2711011. 

[22] F. Younas, J. Baber, T. Mahmood, J. Farooq, and M. Bakhtyar, “Bag of Features vs Vector 

of Locally Aggregated Descriptors,” in Proceedings of SAI Intelligent Systems Conference, 

2016, pp. 119–128, doi: 10.1007/978-3-319-56991-8_10. 

[23] W. Zhang, J. Yan, W. Shi, T. Feng, and D. Deng, “Refining deep convolutional features for 

improving fine-grained image recognition,” 2017, doi: 10.1186/s13640-017-0176-3. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

A Survey on Image Global Descriptors 

 

Amir Shokri, Ali Torabzadeh 

 

amirsh.nll@gmail.com 

ali.torabzadeh72@semnan.ac.ir  

 

 

Abstract  

Among the goals pursued in artificial intelligence, we can mention the prediction and decision-

making of data in the context of a text, images, and video in an intelligent way. Therefore, by 

exictance of machine learning tools, a huge step was taken in this direction. The basis of the 

operation of  algorithms based on machine learning is the selection of meaningful features 

from the original data. Therefore, to select key points as informative features, several methods 

have been introduced that can be divided into two parts before deep learning (such as SIFT, 

Harris) and after deep learning (such as CNN neural networks based on supervised learning). It 

is expected that the selected features have properties such as being independent of 

transmission, scale changes, light intensity, having high discriminating power and etc. But due 

to the general lack of connection between locally extracted features at different levels and the 

challenges that exist in this field, methods for mapping local descriptors into a general space 

are considered to extract features from the entire data level, which are referred to as general 

descriptors. In this article, an overview of the methods of localized descriptors and then the 

challenges that arise in this field are examined and finally, with a study on general descriptors, 

the stated challenges are addressed. 
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