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های تصویری به منظور تسریع در بندی مناسب ویژگیکاوی در دستهاستفاده از داده
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در این مقاله، مسئله جستجو و بازیابی تصویر در تصاویر هوایی با مقياس باال مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، یک الگوریتم  - چکيده

شود. در این مرحله، با وجو تشخيص داده میس تصویر پرسباشد که در آن کالبندی تصاویر میای ارائه شده است. مرحله اول، دستهدو مرحله

، کدگذاری SPMشود، سپس بردار ویژگی تصویر به روش های تصویر استخراج می، ویژگیBhattacharyyaدر فضای  RootSIFTاستفاده از توصيفگر 

باشد که فقط از کالس مربوط تجو و بـازیابی تصویر میشود. مرحله دوم، جساستفاده می SPMبه منظور آموزش بردارهای  SVMبند شده و از طبقه

، کارایی بهتری Bhattacharyyaدر فضای ویژگی  RootSIFTدهد توصيفگر های مختلف نشان میگيرد. نتایج آزمایشوجو انجام میبه تصویر پرس

ميزان شباهت بين بردارهای ویژگی تصاویر، استفاده شده به منظور تعيين  Bhattacharyyaنسبت به فضاهای ویژگی دیگر دارد. از این رو، از ضریب 

دهد تصاویر بازیابی شده با استفاده از این الگوریتم، دارای دقت و سرعت نشان می UC-Mercedداده تصاویرهوایی ها بر روی پایگاهاست. آزمایش

 باشد.های مشابه میباالتری نسبت به روش

 Bhattacharyya ،RootSIFTبی تصویر مبتنی بر محتوا، فضای بازیا، بندی تصاویردسته -کليد واژه

 

  مقدمه -1

های ذخیره و بازیابی اطالعات، به ویژه با رشد سریع فناوری
ه ها بهای تصاویر رقمی، جستجو و بازیابی در این پایگاهپایگاه

ترین انواع تصاویر یکی از مهم .]1[چالشی بزرگ تبدیل شده است
ا در هباشند که با توجه به کاربرد فراوان آنمیرقمی، تصاویر هوایی 

ها، از اهمیت موارد نظامی، امنیتی و شهری، بازیابی اطالعات از آن
های ارائه شده در زمینه الگوریتم. ] 2[باشدای برخوردار میویژه

ای هتطابق و بازیابی تصویر، به دنیال یافتن تصاویر مشابه در پایگاه
ها و بدون استفاده از اطالعات محتوای آن ویر رقمی، بر اساساتص

ی ها، ویژگیتصاویرباشند. مفاهیم بصری ها میمتنی و برچسب
مانند رنگ و بافت و شکل و لبه  هاآنسطح پائین استخراج شده از 

ر ها، توسط بردارهایی دبا استفاده از این ویژگی ،تصاویر و باشندمی
عامل تاثیرگذار در کارایی  دو .]4[شوندبازنمایی می ،فضای ویژگی

ای ههای تطابق و بازیابی تصویر عبارتند از: الف( ویژگیسیستم
استخراج شده از تصاویر و ب( معیاری برای تعیین میزان شباهت 

استفاده  .]5[داده وجو و تصاویر پایگاهتصویر پرس بردار ویژگیبین 
ای ه، بحث مهمی در سیستممتناسب با نوع کاربرداز توصیفگر 

. در بحث تعیین میزان شباهت ]6[باشدتطابق و بازیابی تصویر می
های های موجود، اغلب از معادلهبین بردارهای ویژگی، سیستم

ی بین بردارهای ویژگی استخراج شده آماری برای محاسبه فاصله
هنگام کار با  .]2، 8[کننداز تصاویر در فضای ویژگی استفاده می

مطرح خواهد هایی متفاوت با دیگر تصاویر، ، چالشصاویر هواییت
امکان ارائه یک الگوریتم با دقت  هاشد که تنها با شناخت این چالش

الف( ها عبارتند از: و سرعت باال میسر خواهد بود. این چالش

ی حساسیت باالب( ، باال و حجم زیاد اطالعات پذیریتفکیک
برد کار ،صاویرنسبت به سرعت و دقت در مواردی که این ت عملیات

، پیشگیری از ]10[سنجش از راه دورمانند کاربردهای  دارند
و تشخیص مکان  ]12[، تعیین وضعیت جوی در هواشناسی]9[جرم

لزوم پ( ، ]11[ای خاص در یک تصویر هوایییا صحنه ءدقیق شی
تصاویر، ین اارائه توصیفگر ویژگی با قابلیت توصیف بافت و محتوای 

تعریف معیار مناسب در ی ویژگی مناسب و انتخاب فضالزوم ت( 
وسعت فضای ویژگی ث( تعیین میزان شباهت بردارهای ویژگی و 

ای از یک تصویر ، نمونه1شکل  .مورد جستجو در تصاویر هوایی
 های ذگرشده در آن مشخص هستند.باشد که چالشهوایی می

 

 

 هایصحنه و ایاش وجود و باال اسیـمق با ییهوا ریتصو کی نمونه -1شکل 

 اطالعات یباال حجم و مختلف

 از تفادهـاس با این مقاله درده، ـبا توجه به موارد ذکرش
 هب نوترکیب روشیسعی شده تا  کاوی،داده مختلف هایتمـالگوری
 که طوری به شود ارائه تصویری هایویژگی بندیدسته منظور
های ر گرفتن چالشـبا درنظهوایی  تصاویر بازیابی و تطابق
  .گیرد انجام ناسبـم تـدق و تـسرع باده، ـذکرش
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، تعدادی از تحقیقات پیشین در زمینه 2در ادامه، در بخش 
، 3شود. همچنین در بخش بندی و بازیابی تصاویر ارائه میدسته

حاصل از اجرای الگوریتم  ، نتایج4روش پیشنهادی مقاله، در بخش 
، پیشنهادهایی به منظور ادامه کار این 5پیشنهادی و  در بخش 

 .شودمقاله ارائه می

 پيشين تحقيقات  -2

به منظور که  Bag of Words، با الهام از روش ]13[مقاله  در
به  BoVW1، روشی با نام شده استکدگذاری متون استفاده می

بردار حاصل از کدگذاری  .است شدهمنظور کدگذاری تصاویر معرفی 
خروجی حاصل از محاسبه ، BoVWهای تصویر در روش ویژگی

با  باشد.می 2هیستوگرام بردارهای ویژگی تصاویر در لغتنامه بصری
سادگی عملیات و پیچیدگی زمانی و مکانی مناسب متناسب  وجود

گیری از اطالعات مکانی ، عدم بهرهBoVWدر روش  با کاربرد
ده، دو عیب شخلوت بودن بردارهای کدگذاری و ویژگی بردارهای

، روش کدگذاری ]14[در مقاله  .اساسی این روش کدگذاری هستند
SPM3 ترین مشخصه آن، استفاده از که مهم معرفی شده است

گذاری یک با جای SPM. باشدمی اطالعات مکانی بردارهای ویژگی
 ویژگی و سپس دنباله از گریدهای بزرگ تا کوچک بر روی فضای

اق ـهایی که در هر سطح اتفمحاسبه مجموعه وزن تعداد تطابق
کند. در هر سطح، دو نقطه بر هم منطبق هستند افتد، عمل میمی

که با ایناگر هر دو در یک سلول مشابه از گرید قرار بگیرند. 
، از اطالعات مکانی SPMتولیدشده در روش کدگذاری بردارهای 

هنوز هم این بردارها از نوع اند، خوبی بهره برده بردارهای ویژگی به
های کدگذاری با با ارائه روش ]15، 16[خلوت هستند. در مقاالت 

سعی در کدگذاری بردارهای ویژگی با ، SPM-SC5و  LLC4نام 
با وجودی که کاهش خلوتی بردار  کمترین میزان خلوتی دارند.

از جایی به بعد، شود، کدگذاری شده باعث باالرفتن کارایی می
بیان شده  ]10[ در مقاله .]17[کارایی نهایی کاهش خواهد یافت

ی، تصاویر هوای یافتن تطابق بینترین ویژگی برای مهماست که 
، تقسیم هر روش پیشنهادی این مقاله باشد.ها میتوپولوژی آن

م با استفاده از الگوریت تصویر به یکسری نواحی غیرقابل تجزیه
SLIC به عنوان توپولوژی  این نواحیاده از ارتباطات میان و استف

آمده از تصاویر، در توپولوژی بدست در نهایت، از باشد.تصویر می
با این  ]12[در مقاله شود. ، استفاده میهاآنبندی و بازیابی دسته

                                                           

1 Bag of Visual Words 

2 Visual Vocabulary 

3 Spatial Pyramid Matching 

4 constrained Linear Coding-Locality 

5 Sparse Coding Spatial Pyramid Matching 

، ادغامی از اطالعات بافت و های تصاویر هواییویژگی"ایده که 
 برای توصیف بافت و MROGHفگر ، دو توصی"دنباشمی محتوا
SRP6 ا، همعرفی کرده و با ترکیب آن ،برای توصیف محتوای تصویر

نیز در  ]5[مقاله  سعی در بهبود بازیابی تصاویر هوایی دارد. 
برای توصیف بافت و  DBPSP7 هایتوصیفگر ازرویکردی مشابه، 

CCM8  .اله در مقبرای توصیف محتوای تصاویر استفاده کرده است
بردارهای ویژگی نگاشت منظور به Cross-Correlationاز روش ، ]3[

کرده  استفادهویژگی مختلف به یک زیرفضای مشترک،  از دو فضای
 شده، میزانبا محاسبه فاصله میان بردارهای نگاشتاست. سپس 

 .شودتعیین می هاشباهت آن

 پيشنهادی الگوریتم -3

ه د بود که ابتدا بروند کلی الگوریتم حاضر به این صورت خواه
بندی تصاویر، کل تصاویر موجود در پایگاه های دستهکمک الگوریتم

شوند. در مرحله بعد، به منظور داده به چند دسته مجزا تقسیم می
تطابق و بازیابی تصاویر مرتبط با تصویر ورودی، یک الگوریتم بازیابی 

تصاویر  نمبتنی بر محتوا پیشنهاد شده است. بازیابی تصویر، در بی
گیرد. نمودار روند اجرای انجام می ،شدهکالس تشخیص داده

با این داده شده است.  نمایش 2شکل پیشنهادی، در الگوریتم 
 شود: الف(نگرش، الگوریتم پیشنهادی به دو مرحله تقسیم می

ندی بتشخیص دسته داده و ب(بندی و آموزش تصاویر پایگاهدسته
 تصویر ورودی و بازیابی تصاویر مرتبط با آن.

 داده بندی و آموزش تصاویر پایگاهدسته    -3-1

بندی تصاویر، قرار دادن تصاویر مرتبط با هم در منظور از دسته
باشد به طوری که تصاویر هر دسته، بیشترین های مجزا میدسته

این  ه مهم دیگر در این زمینهنکت شباهت را با یکدیگر داشته باشند.
یات ـگیرد. عملاست که هر تصویر، فقط در یک دسته قرار می

به شرح  امـگ ارـداده در چهتصاویر پایگاه و آموزش دیـبنتهـدس
 شود. میجام ـان زیر،

 دادهپایگاه تصاویر از ویژگی استخراج   -3-1-1

 در تعیین نقاط SIFT9با توجه به عملکرد مناسب توصیفگر 
ها، در این مقاله از همین توصیفگر استفاده صیف آنمهم تصویر  و تو

,I1(xکه با فرض اینشود.  می y)،یک تصویر از پایگاه داده باشـد ،

6 Sparse Random Projection 

7 ernsDifference Between Pixels of Scan Patt 

8 occurrence Matrix-Color Co 

9 Scale Invariant Feature Transform 
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نمودار روند اجرای الگوریتم پیشنهادی :2شکل 

برای آن به  SIFTبردار ویژگی ایجاد شده توسط توصیفگر گاه آن
𝑀𝐼1صورت 

= [𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, … , 𝑚𝑛] باشد که می𝑚𝑖 ∈ ℜ128  و
n تعداد نقاط ویژگی یافته شده در تصویر ،I1(x, y) باشد. به می

منظور باال بردن کارایی نهایی، در این مرحله هر کدام از بردارهای 
𝑚𝑖ویژگی  ∈ 𝑀یعنی  ،شوند، نرمال می||𝑚𝑖||2 = . پس از 1

𝑚𝑖سازی بردار ویژگی  مالنر ∈ 𝑀 ریشه دوم هر کدام از عناصر ،
فگر ـام توصیـن مرحله به بعد، نـاز ای شود.آن محاسبه می

در کند. تغییر پیدا می RootSIFTبه اویر شده از تصتخراجـاس
به صورت جداگانه  Mاز تمام تصاویر پایگاه داده، بردار ویژگی  نهایت،

 شود.محاسبه می

 بصری لغتنامه ختسا    -3-1-2

𝑊که با فرض این = [𝑀𝐼1
, 𝑀𝐼2

, … , 𝑀𝐼𝑐
، تعداد کل cباشد و  [

های مجزا باشد، فضای ویژگی تصاویر پایگاه داده از همه کالس
𝑊طوری که آید بهوجود میبه Wبزرگ  ∈ ℜ𝑐∗128 به کمک .
ی ویژگی خوشه در فضا k، تـعداد K-Meansبندی م خوشهالگوریت

W ـراکز ثـقـل بـدسـت آمـده از آید. با ادغام همـه مبدست می
ود. شساختـه می Vبندی با یکدیگر، لغتنامه بصـری هالگوریتم خوش

 باشد.بندی میبهترین مقدار خوشه =2000kدر این مقاله، مقدار 

 تصاویر ویژگی بردارهای کدگذاری    -3-1-3

اویر موجود در پایگاه شود هر کدام از تصدر این مرحله سعی می
𝑀𝐼𝑗داده که با بردار ویژگی 

نشان داده شده است، به صورتی  
قابل ارائه باشند. در  ،کدگذاری شوند که در قالب یک بردار واحد

 ]14[ارائه شده در مقاله   SPMاین مقاله از الگوریتم کدگذاری 
از  گیریبهره، SPMدلیل اصلی استفاده از استفاده شده است. 

و  ءاـاشی ودـد. وجــباشاطالعات مکانی بردارهای ویژگی می

                                                           

10 One Vs. All Support Vector Machine 

 تصاویر هوایی، در جم باالی اطالعاتهای گوناگون و حنهـصح
ها در کدگذاری بردارهای ویژگی آن را مکانی استفاده از اطالعات

 .کندضروری می

 SVM بندطبقه از استفاده    -3-1-4

 Bشده دار کدگذاریداده، بربرای همه تصاویر پایگاه جاتا این
𝐵طوری که استخراج شدند به ∈ ℜ𝑘∗𝑐 و باشد میc تعداد کل ،

بندی هـم خوشـهای الگوریت، تعداد خوشهkتصاویر پایگاه داده و 
شود که در ساخته می cبه طول  Tباشند. بردار دیگری به نام می

بندی تصویری که بردار موردنظر هر اندیس آن، نام یا شماره دسته
به عنوان  Tو  Bدو بردار  در نهایت،گیرد. قرار می ،متعلق به آن است

 10چندگانه یا یکی در مقابل همه SVMبند ورودی یک طبقه
 شود.استفاده می

 وجوپرس تصویر با مرتبط تصاویر بازیابی -3-2

گیرد. این مرحله به صورت آنالین و در زمان اجرا انجام می
ن مرحله، یک تصویر به عنوان ورودی سیستم بازیابی تصویر در ای

تصویر مشابه با  Nباشد و هدف نهایی نیز یافتن تعداد وجو میپرس
که بیشترین نزدیکی را با باشد به طوریمیوجو پرستصویر 

ها و جزئیات آن داشته باشند. عملیات بازیابی تصویر ارائه ژگیـوی
 شود.تقسیم می به شرح زیر، شده در این مقاله به سه مرحله

 ج ویژگی از تصویر ورودیاستخرا    -3-2-1

، با استفاده از -1-1-3همانند روند استخراج ویژگی مرحله 
 ،های نقاط مهم تصویر ورودی، ویژگیRootSIFTتوصیفگر 

,𝑇(𝑥شود. در صورتی که استخراج می 𝑦)وجو باشد، ، تصویر پرس
𝑄𝐼1بردار ویژگی 

= [𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, … , 𝑞𝑛] بردار حاصل از اعمال ،
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𝑞𝑖که بطوریباشد می RootSIFTتوصیفگر  ∈ ℜ128  وn تعداد ،
,𝑇(𝑥نقاط ویژگی یافته شده در تصویر  𝑦) باشد.می 

 تعيين کالس مربوط به تصویر ورودی    -3-2-2

های معمول بازیابی تصویر، جستجو و بازیابی، در مقاالت و روش
 گیرد یا با کاهش بُعد فضایداده انجام میدر میان کل تصاویر پایگاه

ویژگی، سعی در بهبود عملیات بازیابی دارند. این کار، عالوه بر ایجاد 
 پذیرییکتفکپیچیدگی محاسباتی و فضایی بیشتر، در تصاویر با 

واقع ایده اصلی این مقاله، ترکیب  باال، کاهش دقت را در پی دارد. در
بندی تصویر و بازیابی تصویر با هدف افزایش دقت و عملیات دسته

باشد. به این منظور، به جای کاهش زمان عملیات بازیابی می
جستجو و بازیابی اطالعات از میان همه تصاویر، کالس مربوط به 

شود. تشخیص داده می چندگانه SVMبند با استفاده از طبقه ،آن
 گیرد. سپس ادامه عملیات، در میان تصاویر همان کالس انجام می

 تعيين ميزان تطابق بين بردارهای ویژگی    -3-2-3

در فضای  SIFT، توصیفگر ]24، 25[طبق مقاالت 
Bhattacharyya  .ه بکارایی بهتری نسبت به فضای اقلیدسی دارد

یژگی و استفاده از فضای و RootSIFTدلیل استفاده از توصیفگر 
Bhattacharyya تعیین میزان فاصله بین بردار ویژگی تصویر ،

وجو با تصاویر پایگاه داده از طریق محاسبه ضریب پرس
Bhattacharyya  ضریب گیرد. میانجامBhattacharyya  بین دو

ها با های تمام عناصر آنبردار ویژگی برابر با مجموع همپوشانی
𝑝وجو باشد و س، تصویر پرqباشد. اگر یکدیگر می ∈ 𝑃 بردار ،

 -2-2-3ویژگی یکی از تصاویر کالس تشخیص داده در مرحله 
 :شود، محاسبه می(1)ها از طریق آن Bhattacharyyaباشد، ضریب 

 

(1)                            𝐵𝐶(𝑝, 𝑞) = ∑ √𝑝𝑖𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1   

 

بخش  nباشند که به دو توزیع آماری می qو  pکه در آن، 
مین -iدر  qو  pهای ، مقدار حجم توزیع𝑞𝑖و  𝑝𝑖شوند و تقسیم می
 Bhattacharyyaتصویری که ضریب  Nدر نهایت،  باشند.بخش می

 شوند.وجو بیشتر باشد، بازیابی میها با تصویر پرسآن
 

های استفاده شده در هر کدام از مراحل ، روش1در جدول 
 مختلف الگوریتم پیشنهادی، مشخص شده است.

 

 

                                                           

11 http://vision.ucmerced.edu/datasets/landuse.html 

 

 یشنهادیپ تمیالگور مختلف مراحل در شدهاستفاده یهاروش :1جدول 

 توصيفگر
لغتنامه 

 بصری
 آموزش  کدگذاری

معيار تعيين 

 شباهت

RootSIFT 
K-Means  

(2000k=) 
SPM  در

 سه سطح

One 

Vs. All 

SVM 

ضریب 

Bhattacharyya 
 1NNبا روش 

 

 هاآزمایش     -4

 دادههای این مقاله، پایگاهداده مورد استفاده در آزمایشپایگاه
Merced-UC11 کالس مختلف از تصاویر  21باشد که دارای می

 ، نشان داده شده است.3در شکل  داده،. این پایگاهباشدمی هوایی

 

 UC-Merced تصاویر هوایی دادهپایگاه -3شکل 

الف( محاسبه نمودار  بخش دودر  در این بخش، هاآزمایش 
Precision & Recall  و میانگین کالس به کالسدقت ب( مقایسه و 

 رد.گیانجام می های مشابهالگوریتم پیشنهادی با الگوریتم دقت

 PRECISION & RECALL نمودار :اول آزمایش -4-1

اول، تطابق در آزمایش گیرد. یبه دو صورت انجام م این آزمایش
در د. گیرانجام می دادهپایگاه زیابی تصویر در میان همه تصاویرو با

ربوط م، از میان تصاویر کالس تصویر بازیابیتطابق و دوم، آزمایش 
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به ، Recall و Precision مقادیرگیرد. وجو انجام میتصویر پرسبه 
 .دنشواین شکل محاسبه می

 

 

به صورت نمودار ، Recallو   Precision، مقادیر 1نمودار در 
هر چه مقدار نمودار که در آن،  ه شده استنزولی نمایش دادصعودی

نزدیکتر باشد، دقت بازیابی تصویر  1به عدد  Precisionدر محور 
دهد جستجو می نشان 1نمودار  از قسمت الف باشد.نیز بیشتر می

داده، دارای دقت و کارایی پایینی و بازیابی تصاویر در کل پایگاه
ابتدا دهد در حالتی که نشان می 1نمودار از  قسمت ب باشد.می

ندی بای دستههبه کمک الگوریتموجو کالس مربوط به تصویر پرس
شناسایی شود و تطابق و بازیابی تصویر، در همان کالس  ،تصویر

شده، در سطح قابل قبولی انجام دقت تصاویر بازیابیانجام شود، 
 . گیردمی

 

 Precision & Recall ینزول یصعود نمودار  -1نمودار 

 ميانگين و کالس به کالس مقایسه دوم: شایآزم -4-2

 مشابه هایالگوریتم با پيشنهادی الگوریتم دقت

کالس  21دارای  UC-Mercedداده پایگاه، 3با توجه به شکل 
، مقایسه کالس به کالس 2جدول  باشد.مختلف از تصاویر هوایی می
 ]6[های مقاالت ، با الگوریتمAIR-CB12الگوریتم پیشنهادی با نام 

الگوریتم پیشنهادی دهد می نشان 2جدول نتایج . باشدمی ]7[و 
کارایی بهتری نسبت به دیگر از لحاظ دقت، یشتر موارد، در ب

هادی در ـوریتم پیشنـالگ نینـهمچته است. ـها داشالگوریتم
های زمین کشاورزی، ساحل، جنگل، بندرگاه و پارکینگ، کالس

درصد انجام 100بندی و بازیابی تصاویر را با دقت عملیات دسته
 ر زمین بیسبال،های دیگری نظیداده است. همچنین دقت در کالس

درصد بوده  90مسکونی متراکم، آزادراه، کانکس و جاده نیز باالی 

                                                           

12 Based Aerial Image Retrieval-Class 

شود ها مشخص میاست. با دقت در تصاویر مختلف از این کالس
ایی ه. کالسباشدهای این تصاویر، بیشتر از نوع بافت میویژگی

 یعنی با تشخیصدر نقطه مقابل قرار دارند،  ،مانند هواپیما و مخزن
 .ها وجود داردها، امکان تعیین کالس و بازیابی آندر آن یک شیء

استفاده شده در الگوریتم  RootSIFTجایی که توصیفگر از آن
کند، طبیعی پیشنهادی، اطالعات بافت را به خوبی استخراج می

 کارایی باالتری داشته دارای ویژگی بافتاست که بر روی تصاویر 
 باشد.

 س الگوریتم پیشنهادیمقایسه کالس به کال: 2جدول 

 CB-AIR [7] مقاله [6] مقاله 

 0.95 0.9 1 زمین کشاورزی

 0.92 0.88 0.72 هواپیما

 0.8 0.82 0.92 زمین بیسبال

 0.98 0.98 1 ساحل

 0.68 0.61 0.88 ساختمان

 0.95 0.98 1 درخت بلوط

 0.72 0.79 0.92 مسکونی متراکم

 0.98 0.91 1 جنگل

 0.78 0.81 0.96 آزادراه

 0.87 0.9 0.84 زمین گلف

 1 0.98 1 بندرگاه

 0.78 0.71 0.84 تقاطع

 0.77 0.88 0.88 مسکونی معمولی

 0.87 0.9 0.92 کانکس

 0.8 0.85 0.88 روگذر

 0.99 0.87 1 پارکینگ

 0.85 0.82 0.88 رودخانه

 0.98 0.96 0.96 جاده

 0.78 0.78 0.88 مسکونی پراکنده

 0.65 0.75 0.8 مخزن

 0.87 0.75 0.88 زمین تنیس

 0.86 0.85 0.91 میانگین

 

 گيرینتيجه -5

در این مقاله، رویکرد جدیدی در زمینه بازیابی تصاویر با مقیاس 
مسلما بازیابی تصاویر مشابه با باال مانند تصاویر هوایی ارائه شد. 

ه تیجداده، از لحاظ دقت و سرعت، نوجو در کل پایگاهتصویر پرس
مطلوبی نخواهد داشت. اگر فضای جستجو محدود شود، در کنار 
افزایش سرعت، دقت عملیات نیز بهبود قابل توجهی خواهد داشت. 
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هایی با اطالعات زیاد، مانند تصاویر هوایی، دادهاین مورد در پایگاه
اجرای الگوریتم نتایج حاصل از  بیشتر نمود خواهد داشت.

دهد سرعت های مختلف نشان میدادهپیشنهادی بر روی پایگاه
شده در حد مطلوبی قرار دارد. اجرای عملیات و دقت تصاویر بازیابی

، دقت بازیابی RootSIFTحال به دلیل استفاده از توصیفگر با این
 ردها کمتر وجود داشته باشد، در تصاویری که ویژگی بافت در آن

منظور افزایش دقت در باشد. یک راهکار عملی به مینحد انتظار 
یک  با RootSIFT، ترکیب توصیفگر گونه تصاویربازیابی این

اشد. بویر میاتص یتوصیفگر با قابلیت استخراج ویژگی محتوا
، دو نمونه از توصیفگرهای CCM14و  SRP13توصیفگر محلی 

ر ، ترکیب توصیفگ. راهکار دیگرباشنداستخراج ویژگی محتوا می
RootSIFT ای سراسری نظیر با توصیفگرهCHD15 باشد.می 
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