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 جستجو برر اسرای یر یرا. یکی از موضوعات کاربردی در بینایی ماشین میباشد، جستجوی مبتنی بر تصویر در پایگاهدادههای تصویری:چکی ده
 با محتویات یکسان در چند دهه گذشته بسیار مرسوم بوده اما بازیابی با تکیه بر چنرد درخواسرت تصرویری برا محتویرات1چند درخواست تصویری
 در این مقاله برای بازیابی تصویر مبتنری برر چنرد درخواسرت.متفاوت چندان موردتوجه نبوده و تحقیقات چندانی در این زمینه انجام نگرفته است
. چندین عملگر جدید جسرتجو مررفری شرده اسرت،متفاوت ی چارچوب جدید مبتنی بر ترکیب محتوای تصاویر پیشنهاد شده و برپایه این روش
 در مرحله اول برای هر ی از درخواستهای تصویری صادر شده ی بازیابی بر مبنای ویژگیهای سرح:روش پیشنهادی شامل چهار مرحله است
 این بردار متناظر با نواحی و.پایین انجام میشود و از نتایج این بازیابی ی بردار باینری متناظر با مؤلفههای تصویر بهصورت خودکار بهدست میآید
 در مرحلره. سپس بردارهای هر درخواست تصویری با ی عملگر منحقی ترکیب و ی بردار جدید حاصل میشود.اشیاء برجسته درون تصویر است
 از ویژگیهای برجسته این شیوه ارائره یر روش.سوم و چهارم بهترتیب عملیات بازیابی و نمایش نتایج بر اسای همین بردار جدید انجام میگردد
کارا برای ترکیب تصاویر بهمنظور انجام بازیابی بر اسای چند درخواست تصویری با محتویات متفاوت بوده که کاهش محاسبات پیچیده و زمانگیرر
 این عملگرها مبتنی برر تئروری مجموعرههرا و در قالرب عملگرهرای منحقری پیشرنهاد و.و پیادهسازی آسان عملگرهای جستجو را فراهم مینماید
 در مقایسه با روشهای پیشین مقدار کرارایی. نتایج بهدستآمده از آزمایشهای تجربی کارایی روش پیشنهادی را اثبات میکند.پیادهسازی شدهاند
. افزایش داشته است%24
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Abstract: Image-based search is one of the most applied issues in computer vision. In the past decades, content based image retrieval
(CBIR) systems using one query or multiple queries with the same semantic information were well investigated. In contrast, the
CBIR systems based on multiple queries with different semantics have rarely considered in the literature. This article presents a novel
framework in order to combine the content of multiple queries for image retrieval. The proposed framework introduces several new
search operators. The proposed approach comprises four stages: in the first stage, for each issued query, a retrieval process based on
low-level features is applied and according to the results, a binary component vector is automatically computed for each issued
query. This vector corresponds to regions and salient objects inside the query image. The vectors are then combined by logical
operators to generate one binary component vector. In the third and fourth stages, retrieving and showing results are performed based
on the binary component vector, respectively. The remarkable advantages of the proposed method are to efficiently combine different
images for retrieval purposes; also it decreases complicated and time-consuming computations as well as simplifying the
implementation of several search operators. The operators correspond to the set theory and known logical operators. The
experimental results distinctly exhibit the effectiveness of the proposed method. In comparison to the previous methods, it improves
27% of the performance achievement.
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 -1مقدمه
با توجه به رشد قابلتوجه فنآوریهای تصویربرداری ،فراگیر بودن
ابزارهای مرتبط با تصویربرداری در زندگی انسان و همچنین فراهم
بودن حافظههای با ظرفیت و سرعت باال ،جستجوی تصاویر را به ی
مسئله اولیه و حیاتی تبدیل کرده است .یکی از راهحلهای اولیه برای
جستجوی تصویر ،بازیابی بر پایه متن ( 2)TBIRبوده است .در این
روش هر تصویر دارای کلمات کلیدی متنی است که آن تصویر را
توصیف میکند .سپس برای جستجو ،کاربران با بهکارگیری این
کلمات ،عملیات بازیابی را انجام میدهند .یکی از مرایب این روش،
زمانبر بودن حاشیهنویسی تصاویر است و ممکن است توصیف
صحیحی توسط کاربر برای تصویر وجود نداشته باشد و یا اینکه کاربران
متردد توصیفهای متفاوتی را برای ی تصویر ارائه دهند .اما از
امتیازات این شیوه میتوان به سادگی عملگر جستجو در آن اشاره کرد.
برای رفع مرایب این شیوه ،بازیابی مبتنی بر محتویات تصویر (3)CBIR
پیشنهاد داده شد که برای توصیف تصویر از ویژگیهای سح پایین
مانند شکل ،بافت و رنگ استفاده میکند .روشهای مترددی برای
بازیابی تصویر مبتنی بر محتویات و بهبود کارایی آن پیشنهاد شده
است .برای نمونه ی روش بازیابی برپایه ترکیب ویژگی رنگ و بافت
تصویر پیشنهاد شده است ] .[6در تحقیق دیگری ی روش بازیابی
محابق با ویژگی شکل و هیستوگرام رنگ در فضای  YCbCrمررفی
گردیده است ] .[2همچنین در ] [3ی محالره مروری نسبتاً فراگیر
در زمینه سامانههای  CBIRانجام شده است .البته هنوز فاصله زیادی
میان توصیف مرنایی تصویر و ویژگیهای سح پایین آن وجود دارد.
محققان برای حداقل کردن این فاصله و افزایش کارایی نیز روشهایی
را پیشنهاد کردهاند .برای مثال ،برد از انجام بازیابی ،کاربر نتایج
بهدستآمده را امتیاز میدهد و بر اسای نظر کاربر تردادی از تصاویر با
امتیاز باال انتخاب شده و برای انجام دوباره بازیابی به سامانه جستجو
اعمال میشوند .بنابراین نتایج بازیابی مجدد دقت بیشتری را بهدنبال
خواهد داشت ] .[7-1این روش با نام «بازخورد مرتبط» 4شناخته
میشود .یکی دیگر از پیشنهادها در این زمینه بهکارگیری چند تصویر
برای جستجو است که بهطور یقین افزایش کارایی را در نتایج بازیابی
خواهد داشت ] .[1-1در این شرایط هر کدام از تصاویر جنبههای
متفاوتی از شیء یا تصویر موردجستجو را در نظر گرفته و با اعمال تمام
درخواستها نتایج با دقت بیشتری بهدست خواهد آمد .در این روش
مرموالً درخواستها دارای مفاهیم مرنایی مشابه و یکسانی هستند.
مسئله متفاوتی که در این مقاله به آن پرداخته شده است بازیابی
بر اسای ترکیبی از «چند درخواست تصویری» 5با محتویات متفاوت
است بهگونهایکه نتایج برگشتی ترکیبی از تمام درخواستهای
موردجستجو بوده و به همه درخواستها نزدی و مرتبط باشند .این
مسئله بهندرت موردمحالره قرار گرفته شده است .در ] [3مسئله
جستجو برپایه چند درخواست با محتویات متفاوت برای اولین بار در
سال  2161پیشنهاد شده است و میتوان آن را بهعنوان اولین کار
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جدی در این نوع جستجو مررفی کرد .در این روش مقدار فاصله هر
درخواست با تمام تصاویر پایگاهداده بهطور جداگانه محاسبه شده و
درنهایت مجموعه زیادی داده مرادل با هر درخواست بهدست میآید.
حال با بهکارگیری شیوههای بهینهسازی ،مجموعه زیادی تصویر در
خروجی نتیجه میشود و تصاویری که در میانه این مجموعه قرار دارند
نتیجه نهایی مسئله میباشند و محتویات تصاویر خروجی به همه
درخواستها مرتبط است .با توجه به اینکه این روش ،حجم محاسبات
را تا حدودی کاهش داده است دو ایراد را میتوان به آن وارد کرد .اول
اینکه ،تصاویری که در ابتدا در خروجی نمایش داده میشوند فقط به
ی درخواست مرتبط است و با درخواستهای دیگر تا حدودی
غیرمرتبط میباشد .باید ترداد زیادی تصویر بهدست آید تا در میانه
آنها خروجیهای موردنظر کاربر مشاهده شود .دوم اینکه با افزایش
ترداد درخواستها ،محاسبات به فضاهای با ابراد بزرگتر تغییر یافته و
حجم محاسبات بهطور چشمگیری افزایش مییابد .ازاینرو ،بهدنبال
روش نوینی هستیم که مسئله بازیابی را با کم کردن پیچیدگی
محاسبات و همچنین داشتن کارایی مناسب پاسخ دهد.
نکته دیگری که این پژوهش بهدنبال آن هست طراحی ی سامانه
هوشمند با قابلیت زیر است :ی سامانه هوشمندی را فرض نمایید که
قادر به پیدا کردن خودکار تصاویر در ی آلبومی از تصاویر باشد
بهگونهایکه تصاویری را فراهم نماید که شامل شیء «گربه» باشد و
شیء «سگ» را شامل نشود یا بهدنبال تصاویری باشد که دارای میز و
صندلی باشد ] .[61بهطورکلی این مقاله بهدنبال طراحی روشی هست
که قادر به بازیابی تصاویر برپایه بیش از ی درخواست با محتوای
متفاوت باشد و هدف جستجوی ترکیبی است .روشی که در این مقاله
پیشنهاد داده شده عالوه بر بازیابی موردنظر ،قادر به انجام عملگرهای
جستجوی متفاوتی است که برپایه اطالعات کنونی میتوان گفت اولین
بار است که چنین تحقیقی انجام شده است .با توجه به نوع عملگر
جستجوی پیشنهادی؛ تصویر نهایی بر اسای نوع عملگر ،مرتبط با تمام
درخواستها خواهد بود .در مجموع  3نوع عملگر مجزا پیشنهاد شده
است .روش پیشنهادی برای بازیابی تصویر شامل چهار مرحله مجزا
است .اولین مرحله شامل مجموعه درخواستهای تصویری است که
بازیابی بر اسای آنها انجام میشود .در این مرحله نواحی و اشیاء
تصویر محاسبه شده ،سپس در مرحله دوم همه درخواستها ترکیب
شده تا ی درخواست بهدست آید .روش ترکیب کردن این
درخواستها بهصورت عملگرهای منحقی و مبتنی بر نوع جستجو
پیادهسازی شده است .در مرحله سوم ،بازیابی بر اسای فقط ی
درخواست نتیجهشده انجام میگیرد و تردادی تصویر نهایی بهعنوان
نتیجه بازیابی نمایش داده میشوند .در این تحقیق برای پیادهسازی
عملگرهای مختلف ،هر تصویر را بر اسای ی بردار باینری مبتنی بر
مؤلفههای تصویر نمایش داده و توصیف میکنیم .این بردار «بردار
مؤلفه باینری» 6نامگذاری شده است .برای محاسبه این بردار باید
مؤلفههای تصویر را تریین نموده که بدین منظور از شیوههای استخراج
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ویژگی سح پایین استفاده میشود و بهطور خودکار این کار انجام
میگردد .این عمل برای تمام درخواستهای موردنظر اجرا شده ،سپس
عملگرهای جستجو را در این مرحله اعمال کرده و ی بردار باینری
متناظر با ی درخواست ساده با عملگرهای منحقی تولید میشود.
حال این بردار مؤلفهها به سامانه بازیابی تصویر اعمال شده و نتایج
موردنظر بهترداد دلخواه نمایش داده میشود .با روش ارائهشده
عملگرهای جستجوی ترکیبی بهآسانی قابل پیادهسازی هستند و نتایج
آزمایشها کارایی روش را نشان میدهد.
در ادامه ،مقاله بدینصورت سازماندهی شده است :در بخش دوم،
شیوههای مرتبط با  CBIRمبتنی بر بیش از ی

درخواست مرور

شدهاند .بخش بردی رویکرد پیشنهادشده به همراه عملگرهای جستجو
تشری شده است .ارزیابی روش و نتایج بهدستآمده بهترتیب در بخش
چهارم و پنجم آورده شدهاند .در پایان نتیجهگیری و کارهای آینده
مررفی شدهاند.

 -2مروری بر روشهای بازیابی مبتنی بر بیش از یک
درخواست
در سامانههای  CBIRمرموالً روشهای پیشنهادشده با چند درخواسرت
بهمنظور افزایش کرارآیی و بهبرود دقرت بازیرابی تصرویر مریباشرد .در
حقیقت همه درخواستها دارای مفاهیم برابر بوده و شریء یکسرانی در
آنها بهکار گرفته شده است یا اشریاء متفراوتی از یر کرالی مشرابه
هستند .در ] [4ی سامانه بازیابی مبتنی بر محتویات تصویر بر اسرای
استخراج هیستوگرام رنگ برپایه چند درخواسرت مررفری شرده اسرت.
هدف اصلی بر این پایه استوار است که هر تصرویر برهتنهرایی قرادر بره
نمررایش تمررام ویژگریهررای مرروردنظر نیسررت پررس بهتررر اسررت کرره از
مجموعه ایی از تصاویر استفاده شود کره ویژگریهرای اصرلی و مهرم را
نمایان نموده و ویژگیهای غیرمرتبط را نیز برجسته نماید .این تصراویر
به عنوان درخواست «مثبت» و «منفی» در نظر گرفته میشروند .نترایج
خروجی باید تاجاییکه امکان دارد به مجموعه تصراویر مثبرت نزدیر
بوده و از تصاویر منفی دور باشد .برای این کار هیستوگرام هر دو تصویر
محاسرربه شررده و بررر اسررای ی ر مرراتریس فاصررله ،فاصررله میرران دو
هیستوگرام محاسبه خواهد شد و برای انجام محاسبات از عملگر تفریق
استفاده میشود .در حقیقت مؤلفههرای رنرگ غیرمررتبط را از تصراویر
منفی مشخص کرده و به مجموعره تصراویر مثبرت اعمرال نمروده و برا
عملگر تفریق ی درخواست ساده محاسبه و بازیابی بر اسای آن انجام
میشود .در ] [66ی سامانه بازیابی بر اسای چند درخواست پیشنهاد
شده است که درواقع ،همان ی درخواست است و چندتایی بودن را به
این دلیل بهکار برده است که از دو هسیتوگرام جداگانره بافرت و رنرگ
برای هر درخواست استفاده نموده و اشتراک آنها را محاسبه مریکنرد.
سپس میزان تشابه میان درخواست بهدستآمده برا تصراویر پایگراهداده
اندازهگیری شده و نزدی ترین تصاویر به درخواست بهدسرت مریآیرد.
این کار نیز مرتبط با هدف این مقاله نیست .در روش بسط درخواسرت
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( [62-67] 7)QEتصویر درخواست اصلی با ترداد بیشتری از تصراویر
که دارای رتبه باالیی هستند جایگزین شده و در حقیقت مسئله بازیابی
با ی تصویر ساده به ی بازیابی با چند درخواست تبدیل خواهد شرد.
نتیجه آن افزایش کارآیی بازیابی اسرت امرا برههرحرال ،ایرن روش نیرز
مناسب با هدف این پژوهش نیست؛ زیرا در این روش همه درخواستها
به هم شبیه هستند.
در ] [61بهمنظور بازیابی ی شیء خاص در ی مجموعه تصاویر
از قابلیت چند درخواست استفاده میکند .درواقع بهدنبال تمام
تصاویری هست که شامل شیء خاصی باشد و برای این کار از
مجموعهای درخواست استفاده میکند .در این روش نقحه شروع
جستجو بر اسای متن قرار داده شده است .در ابتدا برای جستجوی
شیء اولیه ،از واژههای متنی استفاده میکند .برای مثال در موتور
جستجوی گوگل تصویرهای مرتبط با شیء موردنظر را بازیابی کرده و
کاربر بهآسانی ترداد دلخواهی از تصویرهای مرتبط با شیء موردنظر
خود را انتخاب میکند .سپس مجموعه انتخابشده از نتایج این مرحله
برای ادامه عمل بازیابی بهکار گرفته میشوند .روشهای مختلفی مانند
 MQ-Max ،Joint-Avgو  MQ-Avgمررفی شده است که به دو نوع
متفاوت پیادهسازی شدهاند .در پیادهسازی نوع اول ،بهصورت مستقل
برای هر درخواست تردادی تصویر فرض شده ،سپس برپایه عملگر
خحی مناسبی نتایج با یکدیگر ترکیب و ی درخواست جدید و ساده
ایجاد میشود .سپس بازیابی نهایی بر اسای این درخواست
بهدستآمده انجام میگردد .در نوع دوم ،بازیابی بهصورت مستقل برای
هر درخواست انجام شده و سپس نتایج با ی عملگر خحی مناسب
ترکیب شده و ترداد دلخواهی از نتایج بهعنوان تصاویر نهایی بازگردانده
میشوند .بهطورکلی این دو رویکرد متفاوت برای پیادهسازی
سامانههای بازیابی مبتنی بر چند درخواست میباشد که مراحل آنها
در شکل  6ترسیم شده است.

شکل  :1دو رويکرد مختلف بازيابی تصوير بر اساس چند درخواست

روش  ،Joint-Avgاز نمایش «کیفی از کلمات» )BoW( 8برای
همه تصاویر در مجموعه درخواست استفاده میکند و از همه آنها
میانگین میگیرد .نمایش  [61] BoWیکی از روشهای فراگیر در
بازیابی تصویر است و مبتنی بر ایده کوانتیزه کردن ویژگیهای تصویر
به خوشههایی است که آنها را کلمات دیداری مینامند .سپس از
روشهای استاندارد بازیابی اطالعات که برای بازیابی متن پیشنهاد
شده است ،استفاده میکند .در این روش ی

فرهنگلغات از لغات
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دیداری بهدستآمده و هر توصیفگر به نزدی ترین کلمه دیداریاش

در ] [3است که ی

تخصیص داده میشود .برای تولید فرهنگلغات میتوان از روشهای

محتویات تصویر پیشنهاد داده و هدف آن نیز پیدا کردن تصاویری

 k-meansو روشهای مشابه با آن بهره برد .در  Joint-Avgبرد از

است که مرتبط با تمام درخواستهای صادر شده باشند .همچنین

درخواست ساده بهدست

درخواستها دارای مرنای متفاوتی هستند .در این روش نشان داده

میآید و بر اسای آن بازیابی انجام میشود .در این الگوریتم نتایج

شده است که ترکیب تصاویر بازیابیشده براسای بهینهسازی پاریتو

بوده و به

بسیار بهتر از ترکیبات خحی جبری ] [61هستند .در این روش

محاسبه میانگین از تمام درخواستها ی
بهدستآمده مرموالً به ی

درخواست بسیار نزدی

درخواست دیگر ممکن است مرتبط نباشد .ازاینرو برای مسئله
محرحشده در این مقاله این راهحل نمیتواند پاسخگو باشد .دو روش

الگوریتم جدیدی برای بازیابی بر اسای

الگوریتم بهینهسازی «پاریتو
)10(EMR

اول»9

همراه با رتبهدهی چندتایی کارا

] [61بهکار گرفته شده است .در حقیقت هر درخواست را

 MQ-Avgو  MQ-Maxمشابه هم هستند فقط نوع عملگر بهکارگرفته

صادر نموده و تمام تصاویر پایگاهداده را بر اسای غیرتشابهات آنها با

برای ترکیب نتایج متفاوت است .در روش  MQ-Maxبرای هر

درخواست صادرشده رتبهبندی مینماید و این عمل بهطور مستقل

درخواست تردادی نتیجه رتبهبندیشده بهصورت مستقل محاسبه و

برای هر درخواست انجام خواهد شد .سپس الگوریتم  EMRبر روی

نمایش داده میشود  .سپس نتایج از طریق امتیازدهی هر تصویر بر
اسای ماکزیمم امتیازات به دستآمده از هر درخواست ترکیب
میشوند  .در حقیقت تصاویر بر اسای ماکزیمم رتبه آنها در کنار هم
بهعنوان خروجی قرار خواهند گرفت .در روش بردی ،میانگین تمام
امتیازات بهدستآمده از هر درخواست را محاسبه نموده و از این
طریق آنها را باهم ترکیب میکند .در این دو راهحل نیز نتایج به
یکی از درخواستها بیشتر شبیه و نزدی

خواهد شد .ازاینرو برای

مسئله ترریفشده در این مقاله نمیتوانند راهحل کامل و مؤثری
باشند .البته با توجه به برجستهبودن این سه روش ،در کارهای
پیشنهاد شده اخیر در بازیابی تصویر ،این روشها ] [61مبنای
ارزیابی و مقایسه پژوهشهای جدید قرار گرفته است .بنابراین در این
مقاله روش پیشنهادی با این سه روش مقایسه خواهد شد.
در پژوهش ارائهشده در ] [64از چند درخواست برای بازیابی
تصویر استفاده نموده و مشابه ] [61است .در آن از واکاوی الگوی بدون
ناظر برای شناسایی شیء درون تصویر استفاده میکند .در ابتدا کیفی
از کلمات محلی از هر همسایگی کوچ

در اطراف هر نقحه کلیدی

ایجاد مینماید تا اطالعات ساختاری و مکانی محلی را استخراج کند .با
استفاده از این هیستوگرامهای محلی ،تصاویر درخواست را واکاوی
مینماید تا ی

تمام درخواستهای رتبهبندی شده اجرا میگردد .از  EMRنقاط
پاریتو ایجاد خواهد شد و در هر تکرار اجرا نقاط غیرغالب مرتب شده
تا آنجاییکه ترداد نمونههای کافی به کاربر برگشت داده شوند .حال
نقاط وسط پاریتو برای بازیابی مبتنی بر چند درخواست از اهمیت
زیادی برخوردار است و نشاندهنده نتایج خروجی است .نتایج پایانی
این ایده در مقایسه با روشهای ترکیب خحی جبری ] [61کارایی
بهتری را پیشنهاد میدهد  .اما محاسبات باالیی را به سامانه تحمیل
مینماید .بهویژه اگر ترداد درخواستها به بیشتر از  2افزایش داده
شود ،حجم محاسبات تحمیل شده به سامانه افزایش مییابد .این
مقاله بهدنبال روشی هست که در مقایسه با راهحلهای پیشین
کارایی خوبی را ارائه نموده و همچنین محاسبات را کاهش دهد .در
روش پیشنهادی این مقاله ،برد از انجام ی

مرحله بازیابی مبتنی بر

استخراج ویژگیهای سح پایین ،درخواست تصویری با ی

بردار

باینری مبتنی بر مؤلفههای تصویر که از اشیاء و نواحی تصویر حاصل
شده ،نمایش داده میشود .سپس برای دیگر درخواستها نیز بردار
باینری مؤلفه محاسبه شده و بازیابی نهایی بر اسای ترکیب منحقی
این بردارهای باینری انجام میشود .از مزایای این روش سادگی آن و
محاسبات ساده منحقی را میتوان ذکر کرد .همچنین طراحی و
پیادهسازی عملگرهای کاربردی جدید جستجو در چارچوب ارائهشده

مجموعه از الگوهای سح میانی را کشف نماید که

از دیگر قابلیتهای جذاب این تحقیق است .بهطور یقین پیادهسازی

میدهند .این الگوریتم روش

اینگونه عملگرهای جستجو در چارچوبهای دیگر میتواند پیچیده و

تصاویر درخواست را بهتر توضی

قدرتمندی برای بازیابی تصویر است و کارایی خوبی دارد .این روش نیز
با هدف این مقاله در ی

راستا نیست زیرا بر اسای ی

هزینه محاسباتی باالیی داشته باشد.

شیء خاص

است.

 -3روش پیشنهادی

بهطورکلی تمام راهحلهایی که در اینجا مرور شدند ،مناسب

مفهوم مرتبط با مسئله بازیابی که هدف اصلی این مقاله میباشد در

مسئله ترریفشده در این مقاله نیستند .در حقیقت تصاویری که

شکل  2به تصویر کشیده شده است .بر اسای این شکل هر درخواست

درنهایت در خروجی مشاهده میشوند ،مرموالً بخشی از آنها فقط

دارای تردادی شیء و ناحیه است .در عملیات جستجو بهدنبال بازیابی
تصاویری هستیم که شامل همه مؤلفهها از همه درخواستها باشد .در

همین صورت فقط به درخواستهای دیگر مرتبط خواهند بود .اولین

حقیقت تصویر خروجی باید به همه درخواستها مرتبط باشد .تفاوتی

تحقیق در ارتباط با محالره موردنظر در این مقاله ،پژوهش ارائهشده

که مسئله ترریفشده در این مقاله با ] [3دارد این است که همه اشیاء

به یکی از درخواستها مرتبط است و دیگر تصاویر خروجی نیز به
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تصویر برای نمایش و توصیف تصویر بهکار گرفته

و نواحی برجسته ی
میشود.
با توجه به اینکه هر تصویر مرموالً از اشیاء و نواحی مترددی
تشکیل شده است ،برای هر تصویر تردادی مؤلفه مجزا در نظر گرفته
میشود که مؤلفهها متناظر با نواحی و اشیاء درون تصویر هستند .برای
مثال ی تصویر میتواند دارای مؤلفههای «انسان»« ،رود» و «کوه»
باشد یا تصویر دیگر دارای مؤلفههای «اسب»« ،چمنزار»« ،گل» و
«درخت» باشد.

مدلی بهمنظور بازیابی تصاویر . . .

محاسبات کم حجم برای محاسبه تشابهات استفاده میکند .در این
پیادهسازی عملگر «یای انحصاری» ( )XORو شمارش ترداد درایههای
با مقدار «ی » بردار مؤلفه استفاده شده است .در مرحله نهایی ،نتایج
تصویر بازیابیشده به ترداد موردنیاز کاربر نمایش داده میشود .شکل 3
مراحل این الگوریتم را نشان میدهد.

شکل  :3مراحل الگوريتم پيشنهادی بازيابی تصاوير مبتنی بر چند
درخواست

در این مقاله بر اسای ویژگیهای سح

پایین تصویر ،سری

میشود بردار مؤلفه مناسبی برای هر درخواست محاسبه شود و این

شکل  :2مفهوم پيشنهاد بازيابی تصوير برپايه چند درخواست

در ابتدا برای کل مجموعه تصاویر پایگاهداده ی بردار باینری که
هر درایه آن متناظر با ی مؤلفه است در نظر گرفته میشود.
درصورتیکه در تصویر مؤلفه خاصی وجود داشته باشد متناظر با آن
مؤلفه در بردار باینری مؤلفه مقدار «ی » و درغیراینصورت مقدار
«صفر» ذخیره میشود .برای مثال اگر تصاویر موردبررسی در مجموع
حداکثر دارای  nمؤلفه زیر باشند {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 } :برای هر تصویر ی
بردار باینری  nتایی با مقادیر صفر و ی بهصورت 𝑛] 𝐿 = [0, 1ترریف
میشود .مقدار هر درایه 𝑖𝐿 در صورتی ی است که مؤلفه 𝑖𝑥 در تصویر
وجود داشته باشد و هر تصویر میتواند همزمان بیش از ی مؤلفه
داشته باشد.
الگوریتم پیشنهادی شامل چهار مرحله است :در مرحله اول بردار
باینری مؤلفههای تصویر برای هر درخواست محاسبه میشود .سپس در
مرحله دوم ،بردارهای باینری همه درخواستها بر اسای نوع عملگر

جستجو ترکیب میشوند البته در اجرای این روش از دو تا درخواست
استفاده کردهایم اما میتواند برای ترداد بیشتری درخواست نیز بهکار
گرفته شود .بردار نهایی بهدستآمده را به سامانه جستجو در مرحله
بردی داده و برپایه یکی از روشهای اندازهگیری تشابه ،تردادی تصویر
را بهعنوان نتیجه بازیابی ارائه میکند .در روشهای بازیابی مبتنی بر
تصویر مرموالً از فاصله اقلیدسی ،کانبرا یا مانهامتان برای اندازهگیری
تشابهات استفاده میشود .یکی از مشخصات این روشهای اندازهگیری،
محاسبات سنگین و حجیم میباشد .حال الگوریتم پیشنهادی در این
پژوهش ،دارای این قابلیت است که از عملگرهای منحقی بسیار ساده با

Serial no. 81

عمل بهصورت خودکار انجام میشود .برای ارزیابی بهتر کار از چهار
روش بسیار ساده برای استخراج ویژگیهای سح پایین تصویر استفاده
نموده و بردار باینری مؤلفههای تصویر محاسبه میشود .این روشها
شامل محاسبه هیستوگرام شدت ،لبههای تصویر ،بافت تصویر بر پایه
عملگر  [63] LBPو هیستوگرام رنگ هستند .در این مرحله برای
پیادهسازی ،از اطالعات محلی تصویر استفاده شده است .در هر چهار
روش ،تصویر به  61بلوک ثابت تقسیم شده و از هر بلوک ویژگی تصویر
استخراج شده ،سپس از کنار هم قرار دادن این مقادیر در کنار هم
بردار ویژگی نهایی تصویر بهدست میآید .این ویژگیها بر اسای چهار
روش اشاره شده در باال استخراج میشوند .در الگوریتم اول هیستوگرام
مقادیر برای هر بلوک محاسبه میشود .در الگوریتم دوم برای بردار
ویژگی از اطالعات لبه در هر بلوک محلی تصویر استفاده میشود .برای
محاسبه لبه روش سوبل اعمال شده است .در الگوریتم سوم ،در هر
بلوک از تصویر عملگر بافت  LBPبهکار گرفته شده است سپس
هیستوگرام مقادیر نتیجهشده از اعمال  LBPمحاسبه و در نهایت بردار
ویژگی تصویر تریین شده است .در الگوریتم چهارم ،هیستوگرام رنگ
در هر سه مؤلفه  RGBبرای هر بلوک محاسبه و از کنار هم قرار دادن
آنها ی بردار ویژگی استخراج شده است .البته میتوان از هر نوع
الگوریتم استخراج ویژگی استفاده نمود و بهطور یقین هرچه میزان
کارآیی این الگوریتم باالتر باشد بردار مؤلفه باینری محاسبهشده
دقیقتر خواهد بود .البته این تحقیق بر روی نوع الگوریتم استخراج
ویژگی و انتخاب ویژگی تاکید نکرده و جزء تمرکز اصلی این پژوهش
نبوده است.
همانگونه که اشاره شد ،در این پیادهسازی هدف اولیه محاسبه
خودکار بردار باینری مؤ لفه تصاویر است و در این روش از رویکرد اول
طبق شکل  6استفاده شده است .برای محاسبه این بردار برای هر
درخواست تصویری بهصورت مستقل ی مرحله بازیابی مبتنی بر
بردار ویژگیهای استخراج شده انجام میگردد و تردادی تصویر
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بازیابی میشود .برای اندازهگیری شباهت تصاویر ،از فاصله اقلیدسی
استفاده نموده و ترداد دلخواهی که کمترین فاصله را داشته باشند
بهعنوان نتیجه بخشی از مرحله اول در نظر گرفته میشود .این
تصاویر بازیابیشده هر کدام دارای بردار باینری هستند که از قبل
بهصورت غیربرخط مشخص شده است .حال از تصاویر بازیابیشده،
بردارهای مؤلفههای باینری آنها را بررسی کرده و از ترکیب آنها
ی

بردار نهایی برای هر درخواست تصویری صادرشده بهدست

میآید .بنابراین برای هر درخواست ی

برد ار باینری متناظر وجود

دارد .این بردارهای بهدستآمده را با ی
ترکیب کرده و فقط ی

عملگر منحقی مناسب

بردار که متناظر با تمام درخواستهای

مدلی بهمنظور بازیابی تصاویر . . .

 -4ارزیابی
برای ارزیابی روشهای بازیابی تصویر ،مریارهای مختلفی وجود دارد که
در این مقاله از «رشد تجمری تخفیف دادهشده» ( 11)DCGاستفاده
شده است ،که از مریارهای استاندارد در جامره بازیابی هست ].[21
پارامتر

اندازهگیری میکند .در حقیقت این پارامتر ی اندازهگیری از کیفیت
رتبهبندی است و در حوزههایی که دارای ارتباطی چندسححی است،
کاربرد دارد .بنابراین مفاهیمی مانند «دقت» 12و «فراخوانی» 13که در
بازیابی در سح باینری کاربرد دارند در این نوع بازیابی بهطور صری
قابل استفاده نیستند.

منتشر شده است ،بهدست میآید .در مرحله بردی این بردار به
سامانه جستجو اعمال شده و حداقل فاصله این بردار را با بردارهای
مجموعه پایگاهداده محاسبه کرده و کمترین مقادیر بهعنوان تصاویر
مشابه در نظر گرفته میشود .برای اندازهگیری این فاصله از عملگر
منحقی  XORو شمارش ترداد بیتهای فرال بردار نهایی مؤلفههای
باینری استفاده میشود.
در مجموع با این روش سه نوع عملگر جدید جستجو میتوان

DCG

میزان ارتباط تصویر بازگرداندهشده را با درخواست

در سامانههای بازیابی مبتنی بر ی

درخواست ،امتیاز

محاسبهشده برای هر تصویر خروجی ی عدد باینری است که مقدار
« »6یا « »1را دارد .مقدار ی مرتبط بودن تصویر خروجی با
درخواست مورد جستجو را نشان میدهد درغیراینصورت تصویر
غیرمرتبط خواهد بود .اما برای سامانه چند درخواست که هر تصویر

تصویر باشد .بدین منظور عملگر  ORپیشنهاد شده است .عملگر دیگر

میتواند مؤلفههای متفاوتی داشته باشد ،امتیازدهی باینری نمیتواند
مناسب باشد ،ازاینرو باید از ی مریار جدید برای امتیازدهی به
تصاویر خروجی استفاده شود .این مریار مشابه با پارامتر  14MQURکه
در ] [3مررفی شده است ،میباشد که بر اسای نیاز ما در این مسئله
تغییراتی به آن اعمال شده است .این پارامتر کسری از مؤلفههای

جستجو برپایه داشتن مؤلفههای تصویر اول و حذف مؤلفههای تصویر

تصویر درخواست را که بهوسیله مؤلفههای تصویر بازیابیشده پوشانده

دوم خواهد بود .در حقیقت عملگری باید باشد که مؤلفههایی از تصویر

میشوند را بهطور منحصر بهفرد اندازهگیری میکند .روابط ( )6و ()2
روش محاسبه آن را بیان میکند.
1
2
𝑛
𝑦 ∨… ∨ 𝑦 ∨ 𝑦 = 𝛽
()6

مررفی کرد .اولین جستجو مبتنی بر ترکیب هر دو درخواست است.
در حقیقت نتیجه بازیابیشده باید مرتبط به تمام مؤلفههای هر دو

اول که در تصویر دیگر وجود ندارد را در نظر بگیرد .عملگر بردی برپایه
داشتن مؤلفههایی است که در هر دو تصویر مشترک باشد .جدول 6

()2

عملگرها و شیوه پیادهسازی آنها را نشان میدهد.
جدول  :1عملگرهای جستجوی پيشنهادی در روش ارائهشده
عملگر جستجو

نام

پياده سازی

عملگر
ترکیب کامل هر دو درخواست تصویری
ترکیب مؤلفههایی که فقط در ی

𝐵𝐴+

𝐵 𝑟𝑜 𝐴

𝐵𝐴−

)𝐵 𝑟𝑜𝑥 𝐴( 𝑑𝑛𝑎 𝐴

درخواست تصویری وجود دارد
ترکیب فقط مؤلفههایی که در هر دو

𝐵∙𝐴

𝐵 𝑑𝑛𝑎 𝐴

درخواست تصویری مشترک است

همانگونه که از جدول  6مشاهده میشود برای پیادهسازی انواع
عملگرهای جستجوی پیشنهادی روابط ساده منحقی استفاده شده
است .از مزایای این روش سادگی محاسبات و کاهش هزینه آن است
درنتیجه بهراحتی میتوان سختافزار مناسب و بسیار سریری برای آن
طراحی کرد .در این مقاله روش جستجوی منحبق بر ترکیب کامل هر
دو درخواست پیادهسازی شده است.

Serial no. 81

𝑘 , 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … ,

|𝛽∧ 𝑖𝑙|
|𝛽|

= )𝑋( 𝑖𝑅𝑈𝑄𝑀

مقدار  ... ،𝑦 2 ،𝑦1و 𝑛 𝑦 بهترتیب بردارهای باینری مؤلفه برای
درخواستهای موردجستجو } 𝑛𝑞  {𝑞1, 𝑞2 , … ,هستند و مقادیر بردار

𝑖𝑙

مرادل بردار باینری مؤلفههای تصویر بازیابی شده است .عملگرهای
«∨» و «∧» بهترتیب مرادل عملگرهای  ORو  ANDهستند .اندازه | 𝑖𝑙|
ترداد درایههای غیرصفر بردار 𝑖𝑙 را نشان میدهد .مقدار 𝑘 ترداد
بازیابیهای مرحله پایانی الگوریتم پیشنهادی است.
برای هر جفت تصاویری که باید تصاویر مرتبط با آنها بازیابی
شوند ،بردارهای باینری مؤلفههای آنها و سپس برد از پایان بازیابی
تصویر در مرحله نهایی مقدار  MQURمحاسبه میشوند .همانگونه که

در باال ذکر شد؛ برای ارزیابی کارآیی الگوریتم بازیابی چند درخواست
از «رشد تجمری تخفیف دادهشده» ( )DCGاستفاده میشود که یکی از
استانداردها در بازیابی است .پارامتر  DCGارتباط تصویر بازگرداندهشده
را با درخواست موردنظر اندازهگیری میکند .این پارامتر بر اسای
رابحه ( )3محاسبه میشود .عبارت 𝑖𝑙𝑒𝑟 مقدار نمرهبندیشده نتیجه در
مکان  iام است ،که در این الگوریتم همان مقدار  MQURاست .مقدار
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𝑘 ترداد تصاویر بازیابیشده را نشان میدهد .عبارت لگاریتمی ی
کاهشدهنده هموار است که مکان نتیجه بازیابیشده را در رابحه تأثیر
میدهد .در مجموع محاسبه آن بر اسای رابحه ( )3انجام میشود
].[21
𝑖𝑙𝑒𝑟
𝑘
𝐷𝐶𝐺𝑘 = 𝑟𝑒𝑙1 + ∑𝑖=2
,
() 3
)𝑖(𝑙𝑜𝑔2
در مجموع بدون در نظر گرفتن نوع عملگر جستجو ،میتوان انواع
عملگرهای منحقی که در این تحقیق استفاده شده را در جدول 2
خالصه کرد.
جدول  :2عملگرهای منطقی استفادهشده در روش پيشنهادی
عملگر منطقی

نوع عمليات

OR

Compute component binary vector

Related to type of search

Combination

XOR

Similarity

AND, OR

MQUR

پایگاهداده شامل

 161تصویر آموزش و  617تصویر آزمایش استفاده شده است .مرموالً
پایگاهدادههای استانداردی که وجود دارن د و در بازیابی از آنها
استفاده میشود مبتنی بر ی
ی

درخواست ساده است و هر تصویر به

گروه یا حداکثر به دو گروه مجزا مرتبط هستند .بنابراین برای

مسئله محرحشده در این مقاله مناسب نیستند .درواقع نیاز به مررفی
ی

پایگاهداده مناسب برای برر سی الگوریتم پیشنهادی الزامی است

و بهدنبال مجموعهای میباشیم که تصویر بر اسای مؤلفههای آن
ترریف شده و بهصورت ی

بردار باینری ذخیره شده باشد و هر

تصویر میتواند به مؤلفههای مترددی منتسب شود .ازاینرو ،برای
انجام این تحقیق این مجموعه را ترریف نموده و بهطور تقریبی بیش
از  %31تصاویر این مجموعه از پایگاهداده استاندارد  Wangانتخاب
شدهاند .بقیه تصاویر نیز بهصورت دستی از مجموعههای مختلف
جمعآوری شدهاند .بهدلیل اینکه این تحقیق بهدنبال بازیابی تصاویر
مرتبط با درخواستهای با نواحی و اشیاءهای مجزا هست،
پایگاهداده موردبررسی بهصورت ی

مجموعه تصویر با چند مؤلفه در

نظر گرفته شده است  .با این نوع ترریف درواقع هر تصویر میتواند
بیش از ی

آزمايش
Trees
Food

Mountain
Horse

Building
Flower

Sky
Lea

Beach
Dinosaur

River
Elephant

درخواست بهطور همزمان ،بهتر و دقیقتر ارزیابی شود .حداکثر
ترداد مؤلفههای تصویر از پایگاهداده  67تا در نظر گرفتهشده و به هر
بردار مؤلفه باینری مناسب تخصیص داده شده است .در

جدول  3مؤلفههای این پایگاهداده آورده شده است.

Serial no. 81

Human
Bus

مجموعه مشتمل بر  161تصویر بهعنوان گروه «آموزش» در نظر
گرفتهشده و هر تصویر دارای ی بردار باینری مؤلفه  67تایی است.
سپس در برنامه دیگری تصاویری را بهعنوان درخواست مورد
«آزمایش» ،بررسی کرده و بر اسای ویژگیهای سح پایین استخراج
شده از هر دو درخواست؛ ی

مرحله بازیابی بهصورت مستقل برای

درخواستها انجام شده و از ترکیب بردارهای مؤلفه تصاویر بازیابی
شده ،بردار مؤلفه هر دو تصویر محاسبه و ترکیب میشوند و ی
درخواست ساده که شامل ی

بردار مؤلفه است بهدست میآید .سپس

بازیابی شده و اندازهگیری بر اسای تشابه با بردار باینری انجام میشود.
در حقیقت بازیابی نهایی بر اسای بردار باینری مؤلفههای تصویر انجام
میگردد .در نهایت مریارهای ترریفشده برای ارزیابی رویکرد
پیشنهادی اندازهگیری میشوند.
همانگونه که در بخشهای پیشین این مقاله اشاره شد برای
استخراج ویژگی از  7روش متفاوت و ساده استفاده شده است .حال
برای تریین بردار مؤلفهها برای درخواستهای صادرشده در مرحله
اول ،این چهار روش متفاوت اجرا و نتیجه هرکدام بررسی میشوند.
همچنین ی

روش پایه نیز در نظر گرفته شده است .در این حالت

خود کاربر بهطور مستقیم برای درخواستهای صادرشده در اولین
مرحله ،بردار مؤلفه ترریف میکند و ادامه مراحل بازیابی بر اسای
همین نظر کاربر تکمیل میشود .دیگر روشهای استخراج ویژگی با
این روش پایه مقایسه شدهاند؛ زیرا روش پایه بر اسای نظر کاربر
میتواند تا حدودی بهعنوان ی

حالت بهینه در نظر گرفته شود .در

جدول  7روشهای ارائه شده بر اسای استخراج ویژگی به همراه طول
بردار ویژگی بهطور خالصه بیان شده است .حداکثر طول بردار ویژگی
مربوط به محاسبه هیستوگرام رنگ است که دارای  3کانال رنگ
جداگانه میباشد و بهطور یقین طول بردار آن در مقایسه با ویژگیهای
دیگر افزایش خواهد یافت.
جدول  :4مشخصه الگوريتمهای بهکارگرفتهشده در اين شبيهسازی
الگوريتم

طول بردار

توضيحات

مؤلفه داشته باشد .این ویژگی اجازه میدهد که قابلیت و

توانایی الگوریتمهای پیشنهادشده در بازیابی تصاویر مرتبط به چند

تصویر ی

جدول  :3گروههای متفاوت تعريفشده در مجموعه پايگاهداده مورد

تردادی از تصاویری که در پایگاهداده مشابه با این درخواست هستند

 -5نتایج تجربی
بهمنظور بررسی کارآیی سامانه پیشنهادی از ی

مدلی بهمنظور بازیابی تصاویر . . .

ويژگی
الگوريتم 1

هیستوگرام مقادیر شدت پیکسلهای محلی
تصویر

11

الگوريتم 2

هیستوگرام محلی لبههای افقی و عمودی
تصویر

32

الگوريتم 3
الگوريتم 4

هیستوگرام محلی بافت تصویر با عملگر
هیستوگرام رنگ محلی تصویر

LBP

11
271
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مدلی بهمنظور بازیابی تصاویر . . .

برای ارزیابی بهتر الگوریتم پیشنهادی ،نتایج با روشهای ارائهشده
در ] [61مقایسه شدهاند .برای مقایسه کار ،سه روش ،Joint-Avg
 MQ-Maxو  MQ-Avgرا برروی پایگاهداده ترریفشده در این مقاله
پیادهسازی کرده و نتایج نهایی بررسی و ارزیابی شدهاند .برای
پیادهسازی هر سه روش از نمایش  BoWدر نقاط کلیدی با توصیفگر
بردار  621تایی  SIFTاستفاده شده و برای پیادهسازی آن از کتابخانه
 [26] VL-Feat 0.9.20استفاده شده است .در حقیقت روشهای
مرورشده بر اسای ترکیبهای خحی جبری میباشد که آنها را
پیادهسازی نموده و با نوع ترکیب منحقی ارائهشده در این پژوهش
مقایسه شدهاند .نتایج ارزیابی در جدولها و شکلهایی که در ادامه
آورده شدهاند ،نمایش داده شده است .در مجموعه پایگاهداده آزمایش
 617تصویر مختلف وجود دارد که در مجموع ترداد جفت
درخواستهای بررسیشده برابر با  61131است .برای راحتی مقادیر
 DCGرا بر مقادیر حداکثرشان تقسیم نموده و به صورت مقادیر
نرمال شده نمایش داده شده اند .داده های جدول  1با ترداد بازیابی

شکل  :4نتايج مرحله  1تا  4روش پيشنهادی شامل بردارهای
محاسبهشده هر درخواست تصويری نشاندادهشده در شکل 5

 𝑘 = 61اندازهگیری شده است.
جدول  :5مقايسه ميان  DCGدر الگوريتمهای مختلف
DCG

Technique

1/42

Basic Method

1/13

Algorithm 1

1/31

Algorithm 2

1/31

Algorithm 3

1/31

Algorithm 4

1/12

]Joint-Avg [15

1/67

]MQ-Max [15

1/16

]MQ-Avg [15

دو نمونه اجرای بازیابی برای درخواستهای تصویری متفاوت همراه
با نتایج هر مرحله با ترداد  61تصویر خروجی بهترتیب در شکلهای
 7-4نشان داده شده است .همانگونه که از خروجی مشخص است
درصورتیکه جفت درخواست دارای مؤلفههای منحبق بر هم باشند
تصاویر بازیابی شده در خروجی دارای باالترین کارآیی خواهند بود .در
شکل  7هر چهار مرحله برای بازیابی دو درخواست تصویری شکل 1
نشان داده شده است .در این مثال اجراشده تمام بردارهای مؤلفههای
تصاویر خروجی در مرحله چهارم فقط دارای مؤلفه فرال «گل» هستند
و مؤلفههایی که صحی محاسبه شدهاند با رنگ زرد مشخص شدهاند و
درستی کار را بیان مینمایند.
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شکل  :5تعداد  11تصوير بازيابیشده بر مبنای الگوريتم پيشنهادی
برای هر دو درخواست مشخصشده

دو درخواست تصویری دیگر نیز بازیابی شده است که نتایج هر
مرحله روش پیشنهادی در شکل  1و تصاویر خروجی بازیابی شده در
شکل  4به نمایش گذاشته شدهاند .در شکل  1برای ارزیابی راحتتردر
مرحله  6و  ،2بخشهایی که در بردار باینری به رنگ نارنجی هستند
اشتباه محاسباتی توسط الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد .هر 61
تصویر خروجی دارای ی بردار مؤلفه مستقل هستند که بردار
محاسبهشده آنها در شکل  1نشان داده شده است .در مرحله چهارم
مؤلفههایی که بهطور صحی محاسبه شدهاند بهصورت رنگ زرد
مشخص شدهاند.
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مقایسه دیگری که در این تحقیق انجام شده است ،متوسط زمان
اجرای برنامه برای هر جفت درخواست در الگوریتمهای موردبررسی
میباشد که مجموع نتایج در جدول  1نشان داده شده است .نتایج،
نشاندهنده زمان اجرای بهتر برای الگوریتم پیشنهادی در این کار
است .تمام برنامهها بر روی پردازنده  core i7اینتل اجرا شدهاند.
جدول  :6متوسط زمان اجرای الگوريتمهای پيشنهادی برای بازيابی بر
اساس يک جفت درخواست تصويری
الگوريتم

زمان اجرا (ميلی ثانيه)

الگوریتم 6

21/1

الگوریتم 2

31/1

الگوریتم 3

711

الگوریتم 7

31/4

[15] Joint-Avg

131

[15] MQ-Max

121

[15] MQ-Avg

2141

شکل  :6نتايج مرحله  1تا  4روش پيشنهادی شامل بردارهای
محاسبهشده هر درخواست تصويری نشاندادهشده در شکل 7

یکی از مزایای روش پیشنهادی ،بهکارگیری بردار مؤلفه باینری
است که برای نمایش هر تصویر از آنها استفاده شده است .با این بردار
سرعت جستجو در پایگاهداده بسیار سریعتر خواهد شد .عالوه بر این
امتیاز ،این نوع ترریف سبب طراحی عملگرهای جستجوی متفاوت و
متناسب با برنامههای کاربردی متنوع میشود که بسیار ساده و راحت
نیز قابل پیادهسازی هستند درحالیکه ترریف و پیادهسازی این نوع
عملگرهای جستجو در شیوههای دیگر میتواند بسیار پیچیده و
هزینهبر باشد .یکی دیگر از امتیازات این پژوهش ،ایجاد حاشیهنویسی
بهطور خودکار برای تصویر ورودی است که در آینده بیشتر میتوان به
آن پرداخت.
یکی دیگر از مزایای این رویکرد استفاده بهینهتر از فضای حافظه

شکل  :7خروجی  11تصوير بازيابیشده برپايه دو درخواست ارائهشده
در الگوريتم پيشنهادی

محاسبه  DCGبرای سه مقدار مختلف بازیابی  61 ،61و  21تصویر
در شکل  1نشان داده شده است .نتایج برای هر سه ترداد بازیابی
تقریباً یکسان است.

است .با فرض ی

پایگاهداده با  nتصویر ،بردار مؤلفه با  mعنصر که

ترکیبی از مقادیر صفر و ی

است ،میتواند ی

ماتریس اسپاری ایجاد

نماید؛ زیرا هر تصویر بهطور مرمول کمتر از  mتا مؤلفه فرال دارد .پس
ترداد صفرها میتواند زیاد باشد و از دیگر نکات مهم این ماتریس فقط
وجود دادههای صفر و ی

است .بنابراین در مقایسه با ماتریس اسپاری

مرسوم فضای کمتری نیاز دارد .البته اگر هر بردار باینری با حداکثر
تردادی بایت ذخیره شوند شرایط هنوز بهتر خواهد شد .برای مثال در
این پیادهسازی طول بردار  67تایی است که میتوان دو بایت برای آن
در نظر گرفت .در این شرایط صرفهجویی حافظه بسیار بیشتر خواهد
شد و دیگر نیازی به ذخیرهسازی ماتریس اسپاری نیست .این مزیت
امکان بهکارگیری این روش را در سامانههای تربیه شده 15فراهم
میکند.
شکل  :8مقادير مختلف  DCGبرای بازيابی به ازای  15 ،11و  21تصوير
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در مجموع ،مسئلهای که میتوان در این روش به آن اشاره کرد،
اجرای بازیابی مرحله اول برای محاسبه بردار مؤلفه تصویر است که
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میتواند بار محاسباتی به سامانه تحمیل نماید .از کارهایی که در آینده
باید به آن پرداخته شود ،استفاده از راهحلهای جایگزینی و حذف این
مرحله از بازیابی است.
با بررسی نتایج مریار اندازهگیری  DCGدر الگوریتمهای پیشنهادی
و مقایسه آن با کارهای پیشین ،باالترین مقدار به روش پایه ترلق دارد
که چنین انتظاری نیز منحقی میباشد زیرا مبتنی بر نظر کاربر است.
در ادامه الگوریتم  6بهترین نتیجه را در ترداد بازیابیهای مختلف با
زمان محاسباتی کمتری نشان میدهد .در مجموع نتایج بهدستآمده از
الگوریتمهای مختلف استخراج ویژگی منحبق بر  7مرحله پیشنهادی
در این مقاله ،کارایی و سرعت اجرای بهتری را به هر سه روش

Joint-

 MQ-Max ،Avgو  MQ-Avgنشان میدهند .از دالیل این نتایج
میتوان به کارا بودن روش ترکیب تصاویر بر اسای محتوا اشاره نمود و
همچنین زمان اجرای بهتر آن ناشی از بهکارگیری عملگرهای سریع
منحقی است که تأثیر بهسزایی در کاهش زمان اجرا دارند .برای بهبود
دقت نتایج و افزایش مریار  DCGمیتوان از دیگر روشهای برجسته در
استخراج ویژگی تصاویر استفاده نمود .هر چه میزان محاسبه بردارهای
باینری مؤلفه درخواستهای تصویر ورودی دقیقتر باشد نتایج نهایی به
انتظار کاربر نزدی تر خواهند بود .همانگونه که در باال در شکل  1و 7
مشاهده شد ،برای درخواستهای تصویری «گل» چون هر دو بردار
باینری تخمین شده دقیق بودهاند دقت نتیجه بازیابی  %611است.
برای نمونه در دو شکل دیگر  4و  1که در باال نشان داده شد ،خحای
ناشی در محاسبه بردارهای باینری مؤلفه برای هر درخواست نتیجه
مستقیمی در بازیابی نهایی داشته است .ازاینرو برای کاهش این خحا،
بهرهبردن از ترکیب چند توصیفگر برای استخراج ویژگی میتواند
نتایج دقیقتری را ارائه نماید.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ی چارچوب جدید برای ترکیب محتویات تصاویر
درخواستی با تکیه بر محاسبات ساده بر پایه عملگرهای منحقی
پیشنهاد شد .این نوع ترکیب میتواند برای بازیابی چند درخواست
تصویری با مفاهیم متفاوت اعمال شود .در این روش بردار مؤلفههای
باینری برای تصاویر ورودی مورد آزمایش بهطور خودکار محاسبه
میشوند .سپس بازیابی بر اسای آن انجام میشود .در این روش دو
مرحله بازیابی انجام میشود .این روش در مقایسه با روشهای ارائهشده
قبلی برای بازیابیهای مبتنی بر چند تصویر ،بهدلیل بهکارگیری
عملگرهای منحقی پردازش بسیار سادهتر و کم حجمتری را پیشنهاد
میکند و درنتیجه سرعت اجرا بهتر خواهد بود .یکی دیگر از امتیازات
این روش ایده بردارهای مؤلفههای تصویر است که نتایج بازیابی بر
اسای آنها برای چند درخواست بسیار مناسبتر خواهد بود .از
کارهای آینده ،اجرای این ایده بر روی پایگاهداده بزرگتر میباشد و
همچنین برای محاسبات بردارهای مؤلفههای تصویر روشهای
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یادگیری میتواند بسیار مؤثر باشد .همچنین در آینده برای تسریع
عملیات میتوان بازیابی مرحله اول را بر اسای پردازندههای موازی
چندهستهای و محاسبات ابری انجام داد که میتوان افزایش سرعت را
پیشبینی کرد.
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