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 بسیاری از تصاویر در. فرآیندی است که همزمان به غنیسازی تگهای تصاویر و رفع نویز از آنها میپردازد، تکامل برچسبهای تصاویر:چکیده
 موجب کاهش دقت، وجود این برچسبهای غیرمرتبط با تصویر. توسط تگهای مبهم و بیارتباط با محتوای تصویر برچسبگذاری شدهاند،وب
 الگوریتمهایی با عنوان تکامل تگ مطرحشدهاند که، بهمنظور رفع نویز و تکمیل برچسبهای تصاویر، ازاینرو در سالهای اخیر.بازیابی آنها میشود
 با توجه به کارآمدی فرآیند یادگیری عمیق.هدف آنها دستیابی به برچسبهای مرتبط با محتوای تصاویر و حذف برچسبهای غیرمرتبط میباشد
 از شبکههای عصبی، در این مقاله نیز بهمنظور استخراج ویژگیهای دیداری و معنایی مناسب از تصاویر،در بسیاری از حوزههای پژوهشی
 بهمنظور، همچنین با توجه به چالشهای مطرح در بارگذاری مجموعه تصاویر با مقیاس بزرگ در حافظه.کانولوشنال عمیق استفاده شده است
C-Means  از الگوریتم خوشهبندی فازی تکگذر،دستهبندی تصاویر مشابه دیداری و پاالیش برچسبهای هر تصویر با توجه به نمونههای مشابه
. در فرآیند تکامل برچسبهای تصاویر میباشد، نتایج آزمایشها بیانگر مؤثر بودن رویکرد ارائهشده.استفاده شده است
 بازیابی تصاویر،C-Means  خوشهبندی فازی تکگذر، پاالیش تگ، شبکه عصبی کانولوشنال عمیق، تکامل تگ تصویر:واژههای کلیدی
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- 1مقدمه
موفقیت رسانههای اجتماعی منجر به دسترسپذیری به حجم باالیی از
تصاویر برچسبگذاریشده توسط کاربران شده است .این رسانهها،
قابلیتهایی را برای کاربران ایجاد میکنند که با برچسبگذاری تصاویر
و فرادادهها ،نتایج حاصل از فعالیتهایی چون بازیابی تصاویر را بهبود
دهند .در این شرایط مدیریت مؤثر رسانههای اجتماعی و فرادادهها با
چالشهایی روبروست .از جمله چالشهای مطرح ،وجود برچسبهای
مبهم ،ناقص و یا متضاد با محتوای تصویر است که با توجه به تنوع
کاربران و حجم باالی تصاویر ،وقوع این پدیده در فرآیند شرحگذاری
تصاویر 1امری اجتنابناپذیر است .این امر سبب میشود تا قابلیت
استفاده از سیستمهای بازیابی تصاویر در موتورهای جستجو با
محدودیت مواجه شود.
2
بازیابی تصاویر به دو صورت بازیابی مبتنی بر محتوا ) (CBIRو
بازیابی مبتنی بر برچسب ) 9(TBIRصورت میگیرد ] .[1در  CBIRبا
استفاده از ویژگیهای دیداری از تصویر همچون رنگ ،بافت و لبههای
اشیای درون تصویر بازیابی تصاویر مرتبط با پرسوجوی کاربر انجام
میشود .از جمله چالشهای مطرح در  CBIRمیتوان به وجود شکاف
معنایی میان ویژگیهای پایینرتبه و مفاهیم سطح باال تصاویر و وجود
ابعاد باالی ویژگیهای دیداری تصاویر اشاره کرد .بهمنظور حل این
چالش در [ ]2یک روش جستجوی ترکیبی ارائه شده است که با
ترکیب چند درخواست تصویری با محتویات متفاوت به بازیابی تصاویر
میپردازد بهگونهای که تصاویر بازیابیشده حاوی تمام درخواستهای
مورد جستجو باشد .در روش ارائهشده در مقاله مذکور نواحی و اشیاء
درون تصویر محاسبه شده ،سپس همه درخواستها با استفاده از
عملگرهای منطقی مبتنی بر نوع جستجو ترکیب شده تا یک بردار
باینری برمبنای درخواستها برای جستجوی تصاویر درخواستی ایجاد
شود.
در مقابل TBIR ،تنها با توجه به اطالعات متنی تصاویر به
جستجوی آنها میپردازد .اطالعات متنی در مقایسه با اطالعات
دیداری با سادگی بیشتری گویای مفاهیم تصویر هستند .اطالعات
متنی استفادهشده در فرآیند  TBIRاز عناوین تصاویر ] ،[3متن اطراف
آنها ] [4و شرحگذاریهای صورتگرفته توسط کاربران حاصل
میشود ] .[5کارایی  TBIRتا حد زیادی به کیفیت تگهای اعمال
شده توسط کاربران بر تصاویر بستگی دارد .وجود نویز در اطالعات
متنی ،شرحگذاریهای غیرمرتبط با محتوای تصویر ،عدم وجود
اطالعات مرتبط با تصاویر و رفع نویز از تگهای مجموعههای تصاویر با
مقیاس باال از جمله چالشهای مطرح شده در این حوزه میباشد.
بهمنظور حل چالش سیستمهای نامطلوب شرحگذاری تصاویر در []1
یک روش شرحگذاری مطرح شده است که در آن ابتدا بافتار ناحیهای
تصویر را که نشاندهنده ارتباط بین نواحی تصویر هستند محاسبه
میکند و جایگزین توزیع مستقیم نواحی از توزیع موضوعی میان
نواحی در شرحگذاری تصاویر استفاده میکند.
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بهمنظور مقابله با مشکالت مطرح در فرآیند شرحگذاری ،در
سالهای اخیر ،الگوریتمهایی تحت عنوان تکامل تگ تصویر )(ITC
مطرح شدهاند که به رفع ابهام از شرحگذاریهای صورتگرفته توسط
روشهای شرحگذاری خودکار تصاویر میپردازند .در این رویکردها،
تگهای غیرمرتبط با مفاهیم تصویر از میان تگهای اولیه ایجادشده
توسط کاربران ،حذف میشوند و عملیات غنیسازی تگها با دیگر
برچسبهای مرتبط صورت میگیرد .این فرآیند تا حد زیادی میتواند
باعث کاهش شکاف معنایی میان ویژگیهای سطح پایین و مفاهیم
معنایی سطح باالی تصاویر شود ،بنابراین رویکردی مؤثر در فرآیند
بازیابی تصاویر مبتنی بر برچسب بهشمار میآید.
یکی از چاالش هاای مطارح در حاوزه تکامال تاگهاای تصااویر،
استخراج ویژگیهای مهم از تصویر میباشد .تمام ویژگایهاای کناونی
دارای محاادودیت در توصاایف تصاااویر هسااتند و تحلیاال و پااردازش
ویژگیهای تصاویر با ابعاد باال ،مسائله پیچیادهای اسات .باا توجاه باه
قابلیاات باااالی فرآینااد یااادگیری عمیااق ) 0(DLدر حااوزه اسااتخراج
ویژگیهای سطح باال و مرتبط با محتاوای تصاویر ،در ایان مقالاه نیاز
بهمنظور استخراج ویژگیهای کارآمد در محاسبه تشابه دیداری تصاویر
و مجموعه مفاهیم سطح باالی پایگاههای تصویری برچسبدار ،از شبکه
عصبی کانولوشنال عمیاق ( 1)DCNNاساتفاده شاده اسات DCNN .از
معروفترین وموفقترین معماری یادگیری عمیق در حوزه آنالیز تصاویر
میباشد که در بسیاری از حاوزههاای پژوهشای باهطاور وسایع ماورد
استفاده قرار گرفته است .باهمنظاور ایجااد قابلیات مقیااسپاذیری در
فرآیند تکامل تگهای تصاویر ،کلیه نموناههاا باا اساتفاده از الگاوریتم
خوشهبند فازی تکگاذر  8)SPFCM ( C-Meansمعرفایشاده در ]،[7
دسته بندی میشوند و سپس هر تصویر به کمک نمونههای مشابه خود
در هار خوشااه ،مااورد پاااالیش قاارار مایگیرنااد .در ادامااه بااه معرفاای
رویکردهای عنوانشده خواهیم پرداخت.
ساختار بیان مطالب در این مقاله به این شرح میباشد :در بخش
دوم به معرفی گزیدهای از روشهای تکامل تگ تصاویر میپردازیم .در
بخش سوم فرآیند یادگیری عمیق و ساختار شبکههای عصبی
کانولوشنال عمیق مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش چهارم
خوشهبند فازی تکگذر  SPFCMاستفادهشده در این پژوهش معرفی
میشود .در بخش پنجم رویکرد پیشنهادی مقاله معرفی میگردد .در
بخش ششم مشخصات دادگان مورد استفاده ،معرفی معیارهای ارزیابی
و نتایج آزمایشهای صورتگرفته ارائه میشود .در نهایت در بخش
هفتم نتیجهگیری کلی از پژوهش و بیان پیشنهاد برای پژوهشهای
آتی صورت میگیرد.

9

- 2مروری بر روشهای تکامل برچسبهای تصاویر
با توجه به تقسیمبندی ارائهشده در ] ،[8روشهاای تکامال و پااالیش
برچسبهای تصاویر را میتوان به دو دسته روشهای مبتنیبراساتقرا و
روشهای مبتنیبراستنتاج تقسیم کرد .این دستهبندی براساس ایجاد و
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یا عدمایجاد تمایز میان دادگاان آموزشای و آزماون و نحاوه اساتخراج
قوانین بر روی دادگان صورت میگیرد.
در روشهای مبتنی بر اساتقرا ،یادگیرناده ساعی مایکناد تاا باا
استفاده از استقرا ،تابع تصمیمی را نتیجه بگیرد که دارای نار خطاای
پایینی در تمامی توزیع هاای داده هاای آموزشای و آزماون بارای یاک
یادگیری خاص باشد .از این رو در این روشها بدون توجه به دادههاای
آزمون ،یکسری قواعد کلی بر اساس یادگیری نمونههای آموزشی نتیجه
میشود و یا به تخمین مدلی عام بر اساس نمونههاای یاادگیری شاده
میپردازد .بر خالف روشهای استقرایی ،در روشهای استنتاجی قواعد
به دست آماده از دادههاای آموزشای ،تنهاا بار مجموعاهای خااص از
دادههای آزمون قابل اعمال میباشد .در ایان روشهاا مایتاوان بادون
ایجاد تمایز میان دادههای آموزشی و آزمون به استنتاج قوانین بار کال
مجموعه دادههای ارائه شده پرداخت.
الگوریتمهای مبتنی بر استقرا با توجه به اینکه از نوع جداسازهای
پارامتری هستند یا از نوع مولدهای غیر پارامتری ،خود به دو دسته ()1
مبتنی بر نمونه 1و ( )2مبتنی بر مدل 4تقسیم میشوند .الگاوریتمهاای
مبتنی بر استنتاج نیز با توجه به مدل یادگیری شامل دو زیر مجموعاه
( )1مبتنی بر تجزیه ماتریس و ()2مبتنی بر گراف میباشاند .در اداماه
هرکدام از این روشها بهطور خالصه معرفی میشوند.
در الگوریتمهای مبتنی بر نمونه ،هر نمونه آزمون با تمام نمونههای
آموزشی مقایسه میشود .این روشها زیرمجموعاهای از الگاوریتمهاای
غیر پارامتری هستند که در آنها کلیه فرضیهها بر مبناای نموناههاای
آموزشی ساخته میشود .از جمله ویژگیهای این دسته از الگاوریتمهاا
این است که با افزایش تعاداد نموناههاای آموزشای ،پیچیادگی آنهاا
افزایش مییابد .انواع الگاوریتمهاای رأیدهای همساایه از جملاه ایان
الگوریتمها هساتند ] .[9یوریچیاو 18و همکاارانش در [ ]18چاارچوبی
برای پاالیش تگ مبتنی بر تکنیک  kهمسایه نزدیکتار ارائاه دادهاناد.
ایده اصلی این تکنیک انتخاب مجموعهای از تصاویر مشاابه دیاداری و
سپس در نظر گرفتن مجموعهای از تگهای مرتبط بر اساس یک روناد
انتقال تگ میباشد .در پاژوهش آنهاا ،از معیااری بارای ارتبااط تاگ
استفاده میشود که میزان توزیع هر تگ در مجموعه تصااویر همساایه
تصویر آزمون و در کل مجموعه تصاویر را محاسبه میکند.
در [ ]11چن 11و همکارانش چارچوبی مشتمل از فااز یاادگیری و
تخمین ضرایب مرتبط پرس وجو ارائه مایدهناد .در پاژوهش آن هاا از
روشی تحت عنوان  12AFSVMبهمنظور تخمین میزان ارتباط تگها به
تصاویر استفاده میشود ،سپس با بهرهگیری از فاز پاالیشی تحت عنوان
 19LapRLSعملیات پاالیش برچسب های پیش بینی شده بارای بهباود
بازیابی تصاویر فلیکر 19مبتنی بر تگ انجام میگیرد.
در [ ]12مسئله پاالیش تگ بهصاورت تجزیاه مااتریس تاگهاای
ایجاد شده توسط کاربر به یک ماتریس تگ تصفیه شده و یک ماتریس
پراکندگی خطا ،انجام شدهاسات .هادف پاژوهش آنهاا بهیناه ساازی
اندازهگیری چهار جنبه ( )1همبستگی معنایی میان تگهای کامرتباه
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فراهم شده توسط کاربر )2( ،سازگاری محتوای تصویر باا تاگهاا)9( ،
همبستگی میان تگها و ( )9ماتریس پراکندگی خطا میباشد.
رویکردهای اخیر پاالیش تاگ باهطاور عماده تمرکاز خاود را بار
ویژگیهای دیداری و اطالعات معنایی استخراج شده از برچساب هاای
تصاویر قرار میدهند و اطالعات بهدستآمده از سوی کاربران که تاثثیر
زیااادی در تشااخیص برچساابهااای درساات و غلااط دارنااد را درنظاار
نمیگیرند .به این منظور در [ ]19رویکردی تحت عنوان تکامال تنساور
سه خوشهای (TTC) 10ارائه میشود .در این روش رواباط درونای میاان
کاربران ،مفاهیم دیداری تصااویر و همبساتگی معناایی برچسابهاای
تصاویر بهوسیله یک تنسور مدل میشود و روابط بیرونی میان این ساه
عامل توسط سه تنظیمکننده کاوش میشود .رویکرد تکامل تاگ ارائاه
شده قادر به تقسیم هر تنسور به تعدادی زیر مجموعه باوده و باهطاور
همزمان به خوشهبندی کاربران ،تصاویر و تگها میپاردازد .ایان عمال
موجب بهبود کیفیت تگهای تصاویر و کااهش شاکاف معناایی میاان
تصاویر و برچسبهای آن شده است.
در ] [14یک رویکرد نوین تکامل تگ ارائه شاده اسات کاه در آن
بهجای تکامل تگهای ازدسترفته هر تصویر با المانهاای آن تصاویر،
یک بردار رتبهدهی برچسب 11به ازای هر تصویر معرفی میکناد و از آن
برای پیش بینی برچسبهای مرتبط با هر تصویر استفاده مایشاود .در
پژوهش مذکور بهمنظور ساخت بردار رتباهدهای ،از یاک تاابع خطای
محلی 18در همسایگی هر تصویر و بر مبنای بردار ویژگیهاای دیاداری
تصاویر استفاده شده است.
در [ ]10روشی تحت عناوان تکامال تاگ باا اساتفاده از بازیاابی
ماتریس نویز (TCMR) 11ارائه شده است که در آن فرض میشاود کاه
کلیااه تااگهااای متعلااق بااه تصاااویر از یااک ماااتریس تااگ ناشااناخته
نمونهبرداری شدهاند .هدف کلی این پژوهش ،بازیابی مااتریس تاگ بار
مبنای برچسبهای نمونهبرداری شده میباشد .در این مقالاه الگاوریتم
بازیابی ماتریس نویزی ،قادر به بازیابی تگهاای مارتبط از دساترفتاه
تصاویر و تشخیص تگهای نویزی مایباشاد .روش  TCMRباهمنظاور
بهبود کارایی الگوریتم تکامل تگ پیشنهادی ،با استفاده از یاک گاراف
الپالسی مبتنی بر جازء ،14مااتریس تگای را بازیاابی مایکناد کاه باه
بهرهبرداری مؤثر وابستگیهای آماری میان ویژگیهای تصاویر و تگهاا
میپردازد .این روش موجب کاهش تثثیر تگهای نویزی مایشاود .باه
اینصورت که به برچسبهای ساازگار باا ویژگایهاای تصااویر امتیااز
باالتری اختصاص میدهد و به تگهای غیرمرتبط وزن کمتری میدهد.
نتایج ارائه شده حاکی از مؤثر بودن روش پیشنهادی در فرآیند تکامال
تگهای تصاویر میباشد.

- 9یادگیری عمیق
طی سالهای اخیر ،یادگیری عمیق بهصورت گسترده در حوزه بینایی
کامپیوتر مورد مطالعه قرار گرفته است .هدف از این پژوهش کاهش
شکاف معنایی در بازیابی تصاویر با برقراری ارتباط معنایی مناسب بین
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ویژگیهای سطح پایین تصویر و مفاهیم سطح باالی آن ،میباشد .در
سالهای اخیر از یادگیری عمیق بهعنوان رویکردی مؤثر در کاهش این
شکاف معنایی استفاده شده است [ .]61این رویکرد ،تکنیکی مبتنیبر
شبکههای عصبی است و بهعنوان زیر مجموعهای از روشهای یادگیری
ماشین بهشمار میرود .معماریهای یادگیری عمیق متنوعی وجود دارد
که از جمله آنها میتوان به شبکه عصبی کانولوشن )،[17] 28(CNN
شبکه باور عمیق[18] 21و شبکه عصبی بازگشتکننده [19] 22اشاره
کرد .مؤثر بودن معماریهای معرفیشده در زمینههای متنوعی از قبیل
تشخیص اشیاء تصویر ] ،[20تشخیص خودکار گفتار ] ،[21شناسایی
چهره ] ،[17پردازش زبان طبیعی ] [22به اثبات رسیده است.
بهطورکلی ،روشهای یادگیری عمیق به چهاردسته (،CNN )1
( )2ماشین بولتزمن محدود ) )9( ، (RBMSرمزنگارخودکار و ()9
کدنویسی پراکنده تقسیم میشوند CNN .از مهمترین روشهای
یادگیری عمیق بهشمار میروند که از سه الیه اصلی تشکیل میشود.
وظیفه اصلی این الیهها استخراج سلسلهای از ویژگیهای غیرخطی از
تصاویر میباشد .سهنوع الیه اصلی مورد استفاده در ساختار CNN
عبارتاند از :الیه کانولوشن ( ،20)Convالیه ادغام 21و الیه کامالً متصل
) .28(FCبا قرار دادن این الیهها بهصورت متوالی ساختار شبکه
کانولوشنی ایجاد میشود .در انتهای شبکه الیهای تحت عنوان
 Softmaxقرار میگیرد که تصاویر را دستهبندی کرده و برچسب تصویر
را مشخص میکند .شکل 1نمایی از معماری  CNNرا نشان میدهد.
وظیفه اصلی این الیهها استخراج سلسلهای از ویژگیهای غیرخطی
از تصاویر میباشد .توده خروجی شبکههای عمیق را میتوان بهصورت
تودهای سهبعدی از نورونها تفسیر کرد .این درحالی است که در
شبکههای عصبی معمولی هر الیه بهصورت لیستی یکبعدی از
نورونها میباشد .الیه کانولوشن ،هسته اصلی تشکیلدهنده CNN
میباشد .پارامترهای الیه کانولوشن شامل مجموعهای از فیلترهای قابل
یادگیری هستند .هر فیلتر ازلحاظ مکانی کوچک بوده اما در امتداد
عمق توده تصویر ورودی ادامه پیدا میکند.

شکل  .1طرح کلی از معماری شبکه عصبی کانولوشن [.]99

بهمنظور استخراج نگاشت ویژگی 21متفاوت از تصاویر در هر الیه
کانولوشن ،این فیلترها در امتداد پهنا و ارتفاع بر سطح تصویر غلتانده
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میشود .با اینعمل نگاشت فعالساز 24دوبعدی برای آن فیلتر ایجاد
میشود.
ویژگیهای استخراج شده از الیههای کانوولوشن خاصیت
سلسلهمراتبی دارند ،به اینمعنی که بهطور مثال در الیههای ابتدایی
گوشهها و خطها و لبهها یادگرفته میشوند و در الیههای عمیقتر
بهترتیب ویژگیهایی با سطوح باالتر ،همانند اشیای درون تصویر،
استخراج میشوند .با اینروش شبکههای عصبی کانولوشنی تصویر
اصلی را طی الیههای مختلف از مقادیر اصلیِ پیکسلها بهاحتمال تعلق
در هر کالس تبدیل میکنند .کارکرد الیه ادغام کاهش اندازه طول و
عرض تصویر ورودی بهجهت کاهش تعداد پارامترها و محاسبات در
داخل شبکه و بنابراین کنترل بیشبرازش 98میباشد .در الیه ،FC
نورونهایی که در یک الیه قرار دارند ،دقیقاً همانند شبکههای عصبی
معمولی ،با تمام نورونهای موجود در الیه قبلی ارتباط دارند .تنها
تفاوت بین الیه تماممتصل و الیه کانولوشنی این است که نورونها در
هر الیه کانولوشن تنها به ناحیهای محلی از نورونهای الیه قبل متصل
هستند و به اشتراک پارامترها با یکدیگر میپردازند .آخرین الیه شبکه
الیه  Softmaxاست که دستهبندی تصاویر در  1888طبقه مشخص،
که هر طبقه نمایندهای از یک یا چند برچسب مشابه میباشد را نشان
میدهد.
91
در هر شبکه عصبی کانولوشن دو مرحله )1( ،انتشاربهجلو و ()2
پسانتشار 92برای آموزش وجود دارد .در مرحله اول تصویر ورودی به
شبکه تغذیه میشود و این عمل چیزی جز ضرب نقطهای بین ورودی
و پارامترهای هر نورون ودرنهایت اعمال عملیات کانولوشن در هر الیه
نیست که بعد از این عمل خروجی شبکه محاسبه میشود .در این
مرحله بهمنظور تنظیم پارامترهای شبکه و یا بهعبارتدیگر همان
آموزش شبکه ،از نتیجه خروجی بهمنظور محاسبه میزان خطای شبکه
استفاده میشود .برای این کار خروجی شبکه را با استفاده از یک تابع
خطا 99با پاسخ صحیح مقایسه کرده و به اینصورت میزان خطا محاسبه
میشود .در مرحله بعد ،بر اساس میزان خطای محاسبهشده ،مرحله
پسانتشار آغاز میشود .در این مرحله گرادیان هر پارامتر با توجه به
قاعدهزنجیره 99محاسبه میشود و تمامی پارامترها با توجه به تثثیری
که بر خطای ایجادشده در شبکه دارند تغییر پیدا میکنند .بعد از
بهروزرسانی پارامترها ،مرحله انتشاربهجلو شروع میشود .بعد از تکرار
تعداد مناسبی از این مراحل ،آموزش شبکه پایان مییابد .توده خروجی
شبکههای عمیق را میتوان بهصورت تودهای سهبعدی از نورونها
تفسیر کرد .این در حالی است که در شبکههای عصبی معمولی هر الیه
بهصورت لیستی یکبعدی از نورونها میباشد.
یکی از رویکردهایی که تابهحال در حل چالش دقت محاسبات
تکامل تگهای تصاویر مبتنی بر ویژگیهای دیداری و معنایی به آن
پرداخته نشده است ،استفاده از  CNNاز روشهای یادگیری عمیق
میباشد .معماریهای متفاوتی برای  CNNوجود دارد که در تعداد و
ساختار الیههای میانی متفاوت میباشند .از جمله معماریهای مفید در
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شکل  .2نمایی از معماری

حوزه آنالیز تصاویر ،معماری  90VGGNetاست VGGNet .شبکه عصبی
98
کانولوشن عمیقی است که توسط کارن سیمونیان 91و اندرو زیسرمن
توسعه داده شده است .این معماری بهعنوان دومین شبکه پیشنهادی
برنده مسابقات  91ILSVRC2014در عملیات طبقهبندی تصاویر 94اما با
بهترین عملکرد در عملیات تشخیص اشیاء 98نسبت به دیگر
معماریهای ارائهشده در آن رقابت ،انتخاب شده است ] .[23نسخه از
پیشآموزش دیدهشده از این شبکه ،توسط  2/1میلیون تصویر موجود
در دادگان  [24] ImageNetبا رزولوشن باال و سایز  228×228در
 1888طبقه یادگیری شده است .نسخه نهایی بهترین شبکه از این
معماری شامل شانزده الیه  Conv/FCبوده و یک معماری بهشدت
همگن میباشد که در این مقاله مورد استفاده قرار میگیرد .شکل 2
نمایی از معماری ارائهشده برای نسخه شانزده الیهای از این شبکه ،که
دارای سیزده الیه کانولوشن و سه الیه تماممتصل میباشد ،را نمایش
میدهد.
با توجه به استفاده از خوشهبند  SPFCMبهمنظور دستهبندی
تصاویر مشابه دیداری ،در بخش بعد به معرفی کامل الگوریتم  FCMو
نسخه  SPFCMارائهشده از آن ،میپردازیم.

9

 الگوریتم FCM91

این الگوریتم نخستین بار در سال  1489توسط دان ] [25ارائه شد
و ازجمله الگوریتمهای خوشهبندی فازی بهشمار میآید .در این
الگوریتم درجه عضویت  nنمونه ورودی به  cخوشه مشخص ،محاسبه
میشود .تعداد خوشهها توسط کاربر مشخص میشود .تابع هدف
محاسبهشده توسط این الگوریتم بهصورت رابطه ( )1میباشد.
() 1

Input image

شبکه VGGNet

داخلی میباشد که در این مقاله از نرم اقلیدسی استفاده شده است.
الگوریتم  FCMبهصورت الگوریتم  1میباشد.
: FCMالگوریتم 1
 : X, c, m, nsورودی
 : V, Uخروجی
}> Ɛ do

{ While max 1≤k≤c

, ∀ i,j
,∀i

پایان

 Ɛضریب ثابتی است که در کلیه آزمایشها مقدار آن  Ɛ=10-3درنظر
گرفته شده است .در صورت درنظر گرفتن ضریب وزن  Wبرای
مشخص کردن درجه اهمیت نمونهها ،الگوریتم  WFCMحاصل
میشود .در الگوریتم  WFCMماتریس بخشبندی مشابه با FCM
محاسبه میشود ،اما مراکز خوشه  Vبا استفاده از رابطه  2بهدست
میآید:
()2
از الگوریتم  ،WFCMبهمنظور بهرهگیری از آن در الگوریتم خوشهبند
 ،[7] SPFCMاستفاده میشود که در بخش بعد ارائه خواهد شد .

در این رابطه  Xبیانگر ویژگیهای متعلق به نمونههای ورودی،
نشاندهنده ماتریس بخشبندی با ابعاد  c×nو  Vنشاندهنده مراکز
خوشه و حاوی  cمرکز خوشه میباشد m>1 .بیانگر ثابت فازیسازی
میباشد که روشهای مختلفی برای محاسبه آن ارائه شده است
[ .]1۸،1۷در این پژوهش به دلیل عملکرد مناسب برروی دادگان
انتخابی ،مشابه ] m=8/1 ،[7درنظر گرفته شده است ||.|| A .نرم ضرب
U
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1- 9

 -الگوریتم SPFCM

الگوریتم  SPFCMنسخهای توسعهیافته از الگوریتم  FCMمیباشد .این
الگوریتم در خوشهبندی فازی مجموعه دادههای با مقیاس بزرگ که
مشکل بارگذاری در سیستم دارند نقش مؤثری ایفا میکند ] .[7در
ادامه ،الگوریتم  SPFCMارائه شده است.
در این الگوریتم ابتدا کل مجموعه به  sقسمت به طول  nsتقسیم
میشود .در خط اول الگوریتم بردار وزن ورودی  WFCMبا مقادیر اولیه
یک تشکیل میشود .در خط دوم با استفاده از الگوریتم  WFCMاولین
زیرمجموعه از داده ،پارتیشنبندی میشود و  cمرکز خوشه از الگوریتم
حاصل میشود .در هر تکرار ،از الگوریتم  WFCMبرای خوشهبندی
مجموعه داده } {V ∪ XLاستفاده میشود .این مجموعه ،حاوی
دادههای زیرمجموعه مورد بررسی ( )XLو مراکز خوشه محاسبهشده از
مرحله قبل ( )Vمیباشد .بنابراین در هر تکرار این الگوریتم )(c+ns
نمونه خوشهبندیشده و ماتریس بخشبندی  Uکه حاوی درجه
عضویت نمونهها به هر خوشه و ماتریس  Vکه حاوی مراکز خوشهها
میباشد ،محاسبه میشود .در خط سوم و چهارم بردار وزن استفاده
شده در الگوریتم  WFCMبهمنظور خوشهبندی مجموعه }{V ∪ XL
اجرا میشود .در خط سوم وزنهای متعلق به مرکز خوشه  cبا استفاده
از ماتریس درجه عضویتهای متعلق به هر نمونه محاسبه میشود.
در خط چهارم بردار وزن به طول  c+nsایجاد میشود .این بردار
حاوی وزنهای محاسبه شده برای مراکز خوشه که از مرحله قبل به
دست آمده است و تعداد  nsوزن با مقدار یک برای زیر مجموعه XL
مورد بررسی ،میباشد.
در خط پنجم ،الگوریتم  WFCMبا پارامترهای ورودی }{V ∪ XL
داده c ،خوشه ،بردار وزن  Wو مجموعه  Vحاوی مراکز خوشه محاسبه
شده از مرحله قبل ،عملیات خوشهبندی را انجام میدهد .این روند
تکرار میشود تا کلیه زیرمجموعههای داده خوشهبندی شوند .خروجی
نهایی الگوریتم ماتریس حاوی مراکز خوشه میباشد.
در این پژوهش از الگوریتم  SPFCMبهمنظور خوشهبندی ماتریس
ویژگیهای تصاویر و محاسبه نمونههای مشابه استفاده میشود .در هر
گام ،با استفاده از ماتریس بخشبندی حاوی درجه عضویت نمونهها در
هر خوشه ،بیشترین درجه عضویت هر نمونه به یک خوشه انتخاب
میشود .در نهایت تصاویر مشابه ،دستهبندی میشوند .تصاویر مشابه
دیداری متعلق به هر تصویر ،بهمنظور انجام عملیات رفع نویز از
برچسبهای تصویر به فاز بعد انتقال داده میشود .در بخش بعد
رویکرد پیشنهادی این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- 0روش پیشنهادی
در این بخش رویکرد ارائهشده در این مقاله بهمنظور تکامال تاگهاای
تصاویر و رفع نویز از آنها معرفی میشود .در ادامه از ایان رویکارد باا
عنوان  92CNN-TCیاد میشود .در این بخش بهمعرفی مدل پیشنهادی
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میپردازیم .ابتدا بهمنظور ایجاد دیدی از مدل پیشنهادی خالصاهای از
آن با استفاده از گامهای مطرح شده در شکل  9ارائه میگردد.

شکل  .9چارچوب رویکرد  CNN-TCارائهشده در این
پژوهش

در این رویکرد نخست کلیه تصاویر مورد پیشپردازش قرار
میگیرند .در این راستا ابتدا تصاویری که در وبسایت فلیکر با
لینکهای معتبر قابلدسترس هستند دریافت میشوند .عملیات
انجامشده پیش از فرآیند تکامل تگهای تصاویر عبارتاند از -1 :تنک
کردن تگها -2 ،استخراج ویژگیهای تصاویر با بهکارگیری -9 ،CNN
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خوشهبندی تصاویر مشابه با استفاده از خوشهبند  SPFCMو -9
محاسبه نزدیکترین تصاویر همسایه با ارزیابی تشابه دیداری و معنایی
میان نمونهها .در ادامه نحوه انجام این عملیات ارائه خواهد شد.
با هدف محاسبه ویژگیها و درجهاحتمال تعلق هر نمونه به هر
کالس ،کلیه تصاویر بهعنوان ورودی به  DCNNداده میشود .در این
راستا ابتدا هرکدام از نمونههای  xiرا بهعنوان ورودی به شبکه
کانولوشن  VGGNetداده میشود و بهازای هر نمونه ،بردار  yiبا
 M=1888ضریب برچسب از آخرین الیه  FCو بردار  viبا Z=9841
ویژگی از دومین الیه  FCشبکه استخراج میشود.
در فاز ساوم ،یاک باردار ویژگای باه ابعااد  1×9841و یاک باردار
برچسب  1888تایی حاوی ضرایب احتماالی عضاویت در هار کاالس،
بهازای هر تصویر از  DCNNاستخراج میشاود .حجام بااالی مجموعاه
تصاویر و مشکالت ناشی از بارگذاری کل مجموعه دادههای تصااویر در
سیستم ،پیچیدگی محاسباتی زیااد و پیچیادگی زماانی بااال ازجملاه
چالشهای مطرح در این حوزه میباشد .لذا در مرحله چهارم بهمنظاور
مقیاسپذیری فرآیند تکامل برچسبهای مجموعه دادگاان باا مقیااس
بزرگ و مقابله با چالشهاای فاوق ،باا اساتفاده از باردار ویژگایهاای
پااایینرتبااه ،تصاااویر خوشااهبناادی شااده تااا تصاااویر مشااابه دیااداری
دستهبندی شوند .در این مرحله بهمنظور دستهبندی تصااویر مشاابه از
الگوریتم خوشهبندی فازی  SPFCMاستفاده شده است.
در مرحله پنجم در هر خوشه با بررسی همبستگی میان تگها و
ضرایب متعلق به برچسبهای هر تصویر ،تشابه معنایی میان تصاویر
ارزیابی شده و تصاویر همسایه متعلق به هر نمونه محاسبه میشود.
درنهایت در گامهای بعد ،با بهکارگیری تکنیک رأیگیری نزدیکترین
همسایه 99عملیات انتقال تگهای مرتبط و با فرکانس باال از تصاویر
همسایه به تصویر آزمون و حذف تگهای غیرمرتبط از آن ،عملیات
تکامل تگ هر نمونه صورت میگیرد .بهرهگیری از فرآیند خوشهبندی
فازی بهمنظور دستهبندی تصاویر مشابه دیداری و استفاده از شبکههای
عصبی کانولوشنال عمیق برای استخراج ویژگیهای مؤثر از تصاویر،
مؤثر بودن این رویکرد را در فرآیند تکامل تگهای تصاویر نشان
میدهد.
رویکرد ارائهشده عالوهبر بهارهگیاری از مزایاای فرآیناد یاادگیری
انتقالی از جمله کاهش زماان و حجام عملیاات ماورد نیااز ،در آناالیز
مجموعه تصاویر با مقیاس بزرگ نیاز مفیاد خواهاد باود .لاذا در ایان
پژوهش با بهرهگیاری از فرآیناد یاادگیری انتقاالی از شابکه از پایش
یادگیریشده با تصاویر آموزشی  ImageNetاستفاده مایشاود .بادیهی
است که با توجاه باه تناوع و هماهمنظاوره 90باودن دادگاان آموزشای
 ،[24] ImageNetبارگااذاری وزنهااای یااادگیری شااده باارای اهااداف
مختلف در دادگان دیگر امکانپذیر بوده و موجب صرفهجویی در زماان
یادگیری شبکه و انجام محاسبات خواهد شاد .همچناین باا توجاه باه
حجم باالی تصاویر و عدم امکان محاسابه تشاابه میاان کلیاه تصااویر
بهصورت یکجا و دشواری بارگذاری ماتریس ویژگی محاسبهشده برای
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هر تصویر در حافظه ،از الگوریتم خوشهبندی فاازی  SPFCMاساتفاده
شده است .بهره منادی از ایان خوشاهبناد باه مقابلاه باا چاالشهاای
مطرحشده میپردازد.
پیش از ارائه روابط استفادهشده در این مقاله ابتدا به معرفی
متغیرهای موجود میپردازیم .مجموعه } X={x1, x2,…,xNبیانگر
مجموعه تصاویر اولیه میباشد که تگهای تخصیصدادهشده به هر
تصویر با } T={w1,w2,…,wMنشان داده میشود .در این مجموعهها
 Nبیانگر تعداد تصاویر و  Mبیانگر تعداد تگهای تصاویر میباشد.
 yN,Mیک متغیر باینری است که بهمنظور بیان تعلق و عدمتعلق تگ
 wMبه تصویر  xNمورد استفاده قرار میگیرد .نتیجه فرآیند تکامل
تگهای تصاویر ،توسط ماتریس  Yمعرفی میشود که هر عضو آن
دارای مقادیر مثبت بوده و نشاندهنده درجه تعلق هر تگ  wiبه xj
میباشد .بهازای هر تصویر دو بردار معرفی میشود.
) yi=(yi1,yi2,…,yimبیانگر بردار درجه اطمینان تخصیص تگها به
iمین تصویر و بردار ) vi=(vi1,vi2,…,vizنشاندهنده بردار ویژگیهای
دیداری تصاویر میباشد.
همان طورکه در شکل  9نشان داده شده است طی فرآیناد تکامال
تااگهااای تصاااویر ،ابتاادا بااا اسااتفاده از شاابکه کانولوشاانی VGGNet
ویژگیهای دیداری و معنایی از تصااویر ،اساتخراج مایشاوند .در ایان
راستا ابتدا هرکدام از نمونههای  xiبهعنوان ورودی به شبکه کانولوشان
 VGGNetداده میشود .سپس از آخرین الیه شابکه (الیاه ،)Softmax
بردار  yiحاوی  1888ضریب احتماالتی بهعنوان برچسب ،و از دوماین
الیه  FCشبکه ،بردار  viحاوی 4096ویژگی دیداری استخراج میشاود.
از ضریبهاای احتمااالتی بارای انتخااب تصااویر مشاابه معناایی و از
ویژگیهای دیاداری ،بارای انتخااب تصااویر مشاابه دیاداری اساتفاده
میشود .این ویژگیها بهمنظور اعمال عملیات خوشهبندی به الگاوریتم
 SPFCMارسال میشوند.
همان طورکه عنوان شد ،از جمله چاالشهاای پایشرو در فرآیناد
تکامل تگهای تصاویر ،پیچیدگی محاسباتی باال و عدم مقیاسپاذیری
سیسااتم ماایباشااد .از ایاانرو بااهمنظااور سااادهسااازی محاساابات و
مقیاسپذیری سیستم ،تصاویر خوشهبندی میشوند .به این صورت کاه
بردارهای ویژگی  viمرباوط باه تصااویر ،باه خوشاهبناد  SPFCMوارد
میشوند و ماتریس بخشبندی ایجاد شده و باا اساتفاده از آن تصااویر
خوشهبندی میشوند .این ماتریس حاوی ضرایب تعلق هر تصاویر باه c
خوشه درنظر گرفته شده توسط کاربر مایباشاد .بعاد از خوشاهبنادی
نمونهها عملیات پاالیش در هر خوشه بهطور مجزا صورت مایگیارد .از
آنجا که ویژگیهای دیداری تصویر بهتنهایی قاادر باه شناساایی دقیاق
محتوای تصویر نیستند ،ازاینرو با اساتفاده از باردار  yiمتعلاق باه هار
تصویر ،محاسبه تشابه معنایی میان تصاویر مشابه در هر خوشاه انجاام
میگیرد .بهمنظور جلوگیری از وقوع پدیده پااالیش تاگ مشاابه بارای
تصاویر متفاوت ،به استفاده ترکیبی از تشابه دیداری و معناایی تصااویر
میپردازیم .بنابراین ابتدا با درنظرگرفتن یک حد آستانه ،باردار  yiکاه
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حاوی ضارایب تعلاق تصااویر باه  1888طبقاه از تصااویر
میباشد ،به یک بردار باینری تبدیل میشود .بهاینصورت کاه ضارایب
بیشتر از یک حد آستانه فرضی همچون  βرا به  1و ساایر ضارایب باه
صفر که نشان از عدمتعلق تاگ  Wmباه تصاویر  xNمایباشاد ،تبادیل
میشود .در مرحله بعد با محاسبه تشابه میان تگها و همپوشانی میان
آنها تشابه معنایی میان تصاویر ارزیاابی شاده اسات .بارای محاسابه
تشابه معناایی میاان تاگهاای  Wiو  Wjمشاابه [ ]12از رابطاه زیار
استفاده میشود:
ImageNet

()9

فاصله میاان تاگهاای  Wiو  Wjمایباشاد.
در این رابطه
برای محاسبه این فاصله مشاابه [ ]12از روش فاصالهسانجی گوگال
استفاده میشود که با استفاده از رابطه  9به محاسبه همپوشاانی میاان
تگها میپردازد .در این رابطه ) q(Wiو ) q(Wjتعداد تصاویر حاوی تگ
 Wiو  Wjمیباشد q(Wi,Wj) .تعداد تصاویری میباشد که حاوی هر دو
تگ  Wiو  Wjاست .درنهایت باا اساتفاده از تشاابه دیاداری و معناایی
بهکارگرفتهشده تصاویر همسایه متعلق به هرتصویر محاسبه میشود.

91

()9

 Nتعداد کل تصاویر موجود در مجموعه دادگاان مایباشاد .باهمنظاور
محاسبه تشابه معنایی میان تصاویر مشابه ،از روش ارائاهشاده در []21
استفاده میکنیم .بهاینصورت که از ضرب نقطهای ماتریس تشابه میان
تگها ) (Sو بردار درجه اطمینان تعلق هر تگ به تصاویر ) (Yاساتفاده
میکنیم .رابطه ارائهشده بهصورت زیر میباشد:
()0

در راستای تکامل تگهای تصاویر انتخابی ،پایش بینای لیساتی از
تگها بر مبنای تگهای تصاویر همسایه مشابه ،میتواند مؤثر باشاد .از
این رو در چارچوب پاالیش تاگ ارائاه شاده مشاابه [ ،] 1-23از روش
رأیگیری همسایه 98استفاده شده است .در طول انجام فرآیناد تکامال
تگ تصاویر ،تگهای هر تصویر با تگهای تصاویر همسایه مورد مقایسه
قرار میگیرد .کلیه عملیاات مقایساه تصااویر و تکامال برچساب هاای
تصاویر ،با توجه باه برچسابهاای متعلاق باه دادگاان تسات صاورت
میگیرد .بدیهی است که با توجه باه بهارهمنادی از فرآیناد یاادگیری
انتقالی ،دامناه برچسابهاای دادگاان تسات باا دامناه برچسابهاای
بهکارگرفته شده در شابکه کانولوشان  VGGNetمتفااوت مایباشاد و
فرض بر این است که هیچگونه ارتباطی میان آنها وجود ندارد.
بهمنظور انجام فرآیند تکامل تگ تصاویر ،ابتدا باا در نظار گارفتن
حد آستانه  ،αتمامی تگهای با فرکاانس وقاوع بااالتر از  αدر تصااویر
همسایه ،به تصویر آزمون منتقل میشوند .سپس تاگ هاایی از تصاویر
آزمون که در تصاویر همسایه آن ،ر ندادهاند از آن حذف میشود و در
صورت وقوع برچسبی در تصاویر همسایه با فرض محتمل شدن صحت
آن ،حفظ میشود .مااتریس برچساب حاصال از فرآیناد تکامال تاگ،
بهمنظاور محاسابه میازان کاارایی رویکارد پیشانهادی باا اساتفاده از
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معیارهای ارزیابی مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج حاصل از پیادهسازی
رویکرد پیشنهادی مقاله در بخش بعد ارائه میگردد.

 - 1نتایج تجربی
در این بخش ضمن معرفی مجموعه دادگاان مورداساتفاده در ارزیاابی
رویکرد  CNN-TCو معیارهای ارزیابی محاسبهشده ،نتایج ارزیابی روش
پیشنهادی بر مجموعه دادگان معرفیشده ارائاه مایگاردد .باه منظاور
ارزیابی کیفیت رویکرد  CNN-TCاز مجموعه تصاویر با مقیااس بازرگ
 NUS-WIDE-270Kاستفاده شده اسات ] .[30ایان مجموعاه شاامل
 214191تصویر جمعآوریشده از سایت فلیکر باه هماراه  0811تاگ
ایجادشده توسط کاربران میباشد که باا حاذف آدرسهاای ناامعتبر و
تصاااویر غیرقاباالدسااترس از کاال مجموعااه تصاااویر ،NUS-WIDE
زیرمجموعه ای با تعداد  221118تصویر حاصل شد که کلیه آزمایشها
بر این زیرمجموعه از تصاویر انجام میگیرد .در اداماه از ایان مجموعاه
بهعنوان  NUS-WIDE-220Kیاد میشود.
با توجه به آنکه تگهای ابتدایی ایجادشده توسط کاربران بهشادت
ذهنی و یا غیرمرتبط با محتوای تصویر هستند ،بنابراین با هدف بهباود
کیفیت فرآیند تکامل برچسبهای تصویر به حذف آنهاا مایپاردازیم.
ازاینرو با فرض مؤثرتر بودن برچسبهای با فرکانس باال مشابه فرآیناد
پاالیش شرحگذاری در ] ،[24 ،23کلیه آزمایشها بر مجموعه تصااویر
حاوی  1888تگ با بیشترین فرکانس انجام گرفته است .همچنین برای
این مجموعه از دادگان پنجدسته ویژگی سراسری محاسبه شاده اسات
که در آزمایشها مورد استفاده قرار میگیرد .این ویژگیها عبارتاند از:
 -1هیستوگرام رنگ LAB 91با  19بعاد -2 ،مماان رناگ 94مبتنای بار
بااالک بااا  220بعااد -9 ،کورلااوگرام رنااگ HSV 08بااا  199بعااد-9 ،
هیستوگرام جهت لبه 01با  89بعد و  -0موجاک بافات 02باا  121بعاد.
اطالعات بیشتر در رابطه با ویژگیهای فوق در [ ] ارائه شاده اسات.
به منظور بررسای میازان کاارایی رویکارد  CNN-TCپیشنهادشاده بار
فرآیند تکامل شرحگذاری تصاویر ،نتایج حاصل از آزماایشهاای انجاام
شده با بهکارگیری شبکه کانوولوشن  VGGNetو بادون اساتفاده از آن
مورد مقایسه قرار میگیرد .در ارزیابی نتایج حاصال از رویکارد CNN-
 ،TCمشابه روش ارائهشاده در [ ]11-21نساخه  11تگای از مجموعاه
 NUS-WIDE-220kکه توسط افراد خباره شارح گاذاری شاده اسات،
به عنوان ماتریس مبنا درنظر گرفته میشود .برای ارزیابی نتایج تکامال
تگهای تصااویر ساه معیاار ارزیاابی شاناختهشاده میاانگین دقات،09
میانگین فراخوان 09و  F1با دو استراتژی میکرو و ماکرو محاسابه شاده
است.
با توجه به حجم باالی دادگاان ماورد اساتفاده ،باهمنظاور تنظایم
پارامترهای مورد نیااز در رویکارد  ،CNN-TCنساخه کااهش یافتاه از
دادگان اصلی با  20888تصویر مورد استفاده قرار گرفتاه اسات .کلیاه
پارامترها با اعمال روش اعتبارسنجی متقابل 00باا  2-foldو باا در نظار
گرفتن  0888داده تست  10888داده آموزشی و  0888داده ولیدیشن
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محاسبه شده است .ازاینرو در این پژوهش مقادیر بهینه محاسبهشاده
برای پارامتر  βبهعنوان حد آستانه انتخابی برای تبدیل احتمال عضویت
برچسبهای استخراجشده به  1888کلمه کلیدی ،از شبکه کانوولوشن
 VGGNetبه مقادیر  1 ،8و  0در نظر گرفته شده است .مقدار پارامتر c
به عنوان تعداد خوشهها α ،بهعنوان حد آساتانه فرضای بارای انتخااب
تگهای تصاویر با فرکانس باال و  sبهعنوان تعداد زیرمجموعه دادهها در
الگوریتم خوشهبند فازی  SPFCMبه ترتیاب  188و  18و  28در نظار
گرفته شده است .همچنین حداکثر تعداد همسایگیها بهازای هر نمونه
آزمون N=18 ،فرض شده است و بهازای تعداد همساایگان ،18،08،98
 n=18 ،28 ،98نیز نتایج آزمایشها ارائه میگردد.
با توجه به اینکاه در اکثریات پاژوهشهاا معیاار مااکرو  F1ماورد
محاسبه قرار میگیرد  ،بنابراین تمرکز این پژوهش بر معیاار مااکرو F1
میباشد .نتایج حاصل از آزمایشهای صورتگرفته با استفاده از رویکرد
 CNN-TCبر دادگان  NUS-WIDE-220kبا  1888تاگ باا بیشاترین
فرکانس در جدول  1ارائه شده است.
نتایج حاصل از پیادهسازی رویکرد  CNN-TCبا بهرهمندی از شبکه
 VGGNetبهمنظور استخراج ویژگیهای مؤثر از تصااویر و در صاورت
استفاده از خوشهبند فازی  SPFCMبهمنظور محاسبه شباهت دیداری
میان تصاویر نشان میدهد که مقدار پارامتر ماکرو  F1در بهترین حالت
برابر با  ٪01/18و بهترین مقدار پارامتر میکرو  ٪40/84 ،F1باهدسات
آمده است.
جدول  .1نتایج حاصل از پیادهسازی رویکرد  CNN-TC@nبر دادگان NUS-
 WIDE-220kبهازای  nهمسایه مختلف و بهکارگیری خوشهبند  SPFCMدر
محاسبه تشابه دیداری میان تصاویر

)(%

فراخوان
ماکرو

دقت
ماکرو

)(%

)(%

F1

ماکرو

F1

میکرو
)(%

فراخوانمیکرو
)(%

دقت
میکرو

تکامل برچسبهای تصاویر با اعمال خوشهبندی . . .

همانطورکه نتاایج نشاان مایدهاد مقادار پاارامتر مااکرو  F1در
بهترین حالت برابر با  ٪89/98و در بهترین حالت میکارو  F1برابار باا
 ٪98/90میباشد .اختالف مشاهده شده در مقادیر به دست آمده حاکی
از مؤثر باودن اساتخراج ویژگایهاای تصااویر باا باهکاارگیری شابکه
کانوولوشاان  VGGNetو تثثیرگااذاری خوشااهبنااد فااازی  SPFCMدر
محاسبه تشابه دیداری میان تصااویر در فرآیناد تکامال برچسابهاای
مجموعه تصاویر با مقیاس بزرگ میباشد.
مطااابق جاادول  ،2بهتاارین نتیجااه ماااکرو  F1حاصاال ،بااهازای
همسایگی  n=18حاصل شده است که اختالف آن با معیاار مااکرو F1
نهاایی محاساابهشااده توساط رویکاارد  CNN-TCنزدیااک بااه ٪10/14
میباشاد .باهمنظاور مقایساه تاثثیر ویژگایهاای حاصال از  DCNNو
ویژگیهای اصلی ارائهشده از تصااویر توساط  NUS-WIDEدر فرآیناد
تکامل تگهای تصاویر ،نتایج حاصل از دو معیار ماکرو و میکارو F1باه
دست آمده از آزمایشها در شکل  9و شکل  0مورد بررسی قرار گرفته
است.

روش

NUS-TR

CNN-TC

)(%

11/11

19/10

42/01

91/89

09/11

21/84

CNN-TC@20

80

82/10

99/88

11/11

98/81

84/89

21/11

CNN-TC@30

88/11

12/82

11/12

81/84

01/88

02/18

CNN-TC@40

01/18

82/89

41/12

40/84

29/11

81/81

CNN-TC@50

82/10

82/81

41/04

08/81

10/12

81/89

CNN-TC@60

65.2

67.58

47.73

66.77

46.56

65.72

44.54

61.86
51.33

54.59

40.79

60
40

22.23

Macro F1

09/04

99/12

42/01

29/10

42/01

81/89

CNN-TC@10

100

20
0

بهمنظور نمایش صاالحیت رویکارد پیشانهادی کلیاه آزماایشهاا
بهصورت مجدد ،بدون استفاده از شبکه  VGGNetدر فرآیند اساتخراج
ویژگی و در صورت عدمبهرهمندی از خوشهبند فاازی در دساتهبنادی
تصاویر مشابه ،انجام شده است .نتایج حاصل از فرآیند تکامال تاگ باا
اعمال بر پنج دسته ویژگی معرفیشده در بخش قبل در جدول  ،2ارائه
شده است.

TC@10 TC@20 TC@30 TC@40 TC@50 TC@60

Number of Neighbor
شکل  .9مقایسه معیار ماکرو  F1حاصل از فرآیند تکامل تگ تصاویر با
بهکارگیری ویژگیهای حاصل از  DCNNو ویژگیهای اصلی ارائهشده توسط
.NUS-WIDE

جدول  .2نتایج حاصل از پیادهسازی رویکرد  NUS-TR@nبر دادگان NUS-

 WIDE-220kبه ازای nهمسایه مختلف
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CNN-TC
78.5

79.95

NUS-TR

100
79.1

76.37

73.48

80

18.42

22.81

26.46

60
40

31.44

Micro F1

65.24
45.4

20.27
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20
0

TC@10 TC@20 TC@30 TC@40 TC@50 TC@60

Number of Neighbor
شکل  .0مقایسه معیار میکرو  F1حاصل از فرآیند تکامل تگ تصاویر با
بهکارگیری ویژگیهای حاصل از  DCNNو ویژگیهای اصلی ارائهشده توسط
.NUS-WIDE

همانطورکه در شکل  9نشاان داده شاده اسات ،نتاایج حاصال از
فرآینااد تکاماال تااگ در معیااار ماااکرو  F1بااا اسااتفاده از ویژگایهااای
استخراجشده توسط  DCNNو دستهبندی تصاویر مشابه با خوشاهبناد
 SPFCMنسبت به تکرار این آزمایش با استفاده از ویژگایهاای اصالی
ارائهشده توسط  NUS-WIDEبهبود داشته اسات .مقایساه میاان ایان
ویژگیها ،با استفاده از معیار میکرو  F1نیز در شکل  0ارائه شده است.
معیار میکرو  F1حاصل از فرآیند تکامل تگ با بهکارگیری ویژگیهاای
حاصل از  DCNNو خوشهبنادی تصااویر مشاابه باا روش  SPFCMدر
همسایگی n =08بهترین مقدار را به خاود اختصااص مایدهاد .نتاایج
حاصل بیانگر مؤثر بودن بهرهمندی از ویژگیهای استخراجشده از
تصاویر توسط  DCNNو خوشهبندی فازی آنها بهمنظور دساتهبنادی
تصاویر مشابه ،در فرآیند تکامل برچسبهای تصاویر میباشد.
شکل  1نمونهای از تصاویر حاصل از اعمال رویکرد  CNN-TCبر
دادگان  NUS-WIDEرا نشان میدهد .در این تصویر تگهای جدید و
مرتبط با محتوای افزودهشده به تصویر به رنگ آبی است و در زیر آنها
خط کشیده شده است .در صورت عدمپیشبینی تگهای مرتبط اولیه
طی فرآیند پاالیش ،تگها به رنگ آبی و بر روی آنها خط کشیده
شده است .تگهای قرمزرنگ ،برچسبهای غیر مرتبط با محتوای

تصویر هستند که در صورت پاالیش و حذف آنها از مجموعه تگهای
تصویر ،بر روی آنها خط کشیده شده است .همانطورکه مشاهده
میشود بسیاری از برچسبهای غیرمرتبط با محتوای تصویر بعد از
انجام فعالیت پاالیش تگ ،حذف شدهاند و برچسبهای مرتبط بعد از
اعمال این رویکرد ،به تصاویر افزوده شدهاند .کلیه آزمایشها در محیط
 MATLAB-2016aانجام گرفته است.
مقایسه نتایج حاصل از رویکرد پیشنهادی این پژوهش با
رویکردهای اخیر فرآیند دشواری است .در پژوهشهای اخیر اغلب
عملیات پاالیش و تکامل تگهای تصاویر برروی زیرمجموعهای از
مجموعه تصاویر  NUS-WIDEانجام گرفته است و یا اینکه مشخصات
واضحی از تصاویر مورد استفاده و ویژگیهای متعلق به آنها ارائه نشده
است .از طرفی در رویکردهای گذشته ،از فرآیند یادگیری عمیق
بهمنظور استخراج ویژگیهای سطح باال از تصاویر استفاده نشده است،
لذا مقایسه رویکرد پیشنهادی این مقاله با آنها منطقی نمیباشد.
بهمنظور مشاهده عملکرد دیگر رویکردها که بیشترین شباهت را به
رویکرد ارائه شده در این پژوهش دارند ،در ادامه به معرفی تعدادی از
آنها میپردازیم.
بررسی رویکردهای تکامل تگ ارائهشده نشان میدهد که دقت
روش  CNN-TCدر معیار ماکرو  F1نسبت به  NUS-TRو همچنین
نسبت به سایر روشهای تکامل تگ اعمالشده بر مجموعه تصاویر
 NUS-WIDEدر دیگر پژوهشها ،بیشترین مقدار را به خود اختصاص
داده است .مقایسه میان این رویکردها درشکل  8نشان داده شده است.
در ادامه رویکردهای مطرح شده در نمودار شکل  8معرفی شده و با
روش پیشنهادی در این پژوهش مورد مقایسه قرار میگیرند.
در [ ]12ژو و همکارانش نتایج فعالیتهای پاالیش تگ خود را بر
مجموعه  NUS-WIDE-270kبا  021تگ پیشپردازششده توسط
ویکیپدیا ارائه دادهاند .بهترین معیار ماکرو  F1محاسبهشده در پژوهش
01
آنها درازای پیادهسازی رویکرد  TC-CC-ES-LRمقدار F1=٪9/90
را به خود اختصاص میدهد.
بهکارگیری رویکرد رأیدهی نزدیکترین همسایه بهعنوان روش

نوع برچسب

water, tree, birds, reflections,
eyes, flight, earth, branch

sunset, beach, trees,
reflection, winter, snow,
lake, sand, silhouette, ice, path,
Michigan

Canada, England, bird,
country, Britain, hawk

برچسبهای تکاملیافته با
روش NUS-TR

Wildlife, animals, family,
nature, sky, blue, trees, water,
clouds, explore, art, life,
safari, elephant , Africa

branch, water, reflection, tree,
birds, earth, nature, sky,
landscape, sea, building, beach,
bravo, art, sun, snow, earth,
winter, church, eyes, flight

sunset, trees, winter, nature, sky,
water, landscape, tree, autumn,
fall, blue, beautiful, photo, color,
photograph, brown, colorful,
sand, path, silhouette, Michigan

hawk, bird, brown, birds,
eagle, nature, clouds, sky,
,beautiful, England, Canada,
country, Britain,

برچسبهای تکاملیافته با
روش CNN-TC

safari, animals, elephant,
wildlife, Africa, nature,
elephants, zoo, tusks, cloud,
sand, family, explore

tree, reflections, birds, branch,
water , view, house, sea, lake,
nature, reflection, blue ,flight,
art, eyes, earth

beach, ice, lake, sunset, winter
trees, snow, nature, sea, fall,
view, reflection, Michigan sand,
silhouette, path, snow,

hawk, bird, birds, merlin,
eagle, nature, Canada, country
Britain, , England

برچسبهای اولیه

explore, wildlife, animals,
Africa, family, elephant, safari

شکل  .۶نمونهای از تصاویر با برچسبهای تکامل یافته توسط رویکرد پیشنهادی در این پژوهش
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پاالیش تگ ارائهشده در این پژوهش ،مشابه با پژوهش یوریچیو و
همکارانش در [ ]18میباشد ،با این تفاوت که تعداد نمونههای مورد
بررسی در این پژوهش  291201تصویر با  119تگ تطبیق دادهشده
با پایگاه داده وردنت میباشد .همچنین در پژوهش آنها ضریب α =0
درنظر گرفته شده است .این درحالی است که در این پژوهش تعداد
نمونههای مورد بررسی  221118تصویر با  1888تگ با بیشترین
فرکانس بوده و ضریب  α =18درنظر گرفته شده است .بهترین میزان
08
معیار ماکرو  F1ارائهشده در پژوهش آنها حاصل از رویکرد TR
] [29برابر با  ٪99میباشد.
در ] [35روشی تحت عنوان  RMTFارائه شده است که در آن
براساس یک ساختار یکپارچه سهگانه از تصویر ،تگ و کاربر به تکامل
تگهای تصاویر انجام میگیرد .سانگ ۸و همکارانش در این پژوهش با
انتخاب  129844تصویر از میان  298194تصویر بارگذاری شده توسط
 08128کاربر از دادگان  NUS-WIDEبه رفع نویز از تگهای تصاویر
میپردازند .معیار  F1محاسبهشده توسط این رویکرد میزان  ٪1/08را
به خود اختصاص میدهد و ضریب  αنیز مشابه این پژوهش 18 ،درنظر
گرفته شده است.
همانطورکه در بخش  2عنوان شد ،در [ ]19رویکردی تحت
عنوان تکامل تنسور سهخوشهای ) (TTCارائه شده است که با توجه به
ویژگیهای پایینرتبه تصاویر ،اطالعات ناشی از تگها و روابط میان
کاربران ،به تکامل تگهای تصاویر میپردازد .در این روش یک تنسور
سهبعدی بر مبنای روابط میانی اطالعات مذکور ایجاد شده و از آن
برای پاالیش تگهای تصاویر استفاده میشود .روش  TTCارائهشده در
این پژوهش برروی  298194تصویر بارگذاریشده توسط 94021
کاربر از دادگان  NUS-WIDEاعمال شده و بهازای هر تصویر 1888
برچسب با بیشترین فرکانس درنظر گرفته شده است .بهترین میزان
معیار  F1محاسبهشده توسط رویکرد  TTCمقدار  ٪00/9را به خود
اختصاص میدهد.
CNN-TR
NUS-TR
]RMTF[35
]TR[10
]LR-ES-CC-TC[12
]TTC [13

67.58
57.1

55.4
35.3

44

47.73

80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل  .8نمودار مقایسه روش  CNN-TRارائه شده با سایر روشهای پاالیش
تگ در مجموعه تصاویر NUS-WIDE 270k

در کلیه پژوهشهای معرفیشده مقایسه نتایج تکامل تگهای
تصاویر با نسخه  11تگی از دادگان  NUS-WIDE-270kکه توسط
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خبرهها شرحگذاری شدهاند صورت گرفته است .همانطورکه مشخص
است معیار ماکرو  F1محاسبهشده با استفاده از رویکرد تکامل تگ
 CNN-TCدر این پژوهش ،با مقدار  ،٪01/18بهتر از دیگر رویکردها
میباشد .این درحالی است که در صورت عدم بهرهمندی از ویژگیهای
استخراج شده از شبکه کانولوشن  VGGNetو عدماستفاده از خوشهبند
فازی بهمنظور محاسبه تصاویر مشابه دیداری معیار ماکرو ،F1
 ٪89/98محاسبه شده است.

- 8نتیجهگیری
در این پژوهش بهمنظور حل چالش پایین بودن دقات فرآیناد بازیاابی
تصاویر در موتورهای جستجو ،رویکردی در دسته الگوریتمهای مبتنی
بر نمونه در تکامل تگهای تصاویر ارائه شد .در این رویکرد ابتادا کلیاه
تصاویر به عنوان ورودی به شابکه کانولوشان  ،VGGNetداده شاد و از
شبکه ،دو بردار با  9841ویژگی و  1888برچسب باهازای هار تصاویر
استخراج شد .بهمنظور مقیاسپذیری سیستم تکامل تگهاای تصااویر،
خوشه بند فازی  SPFCMبر بردار ویژگایهاای اساتخراج شاده اعماال
گردید که در نتیجه تصاویر مشابه دیداری دسته بندی شدند .سپس در
هر خوشه با استفاده از تشابه معنایی میان تصاویر و محاسبه همپوشانی
میان تگها تصاویر همسایه انتخاب شدند .در نهایت باا بهارهگیاری از
تکنیک رأیگیاری از تصااویر همساایه ،فرآیناد تکامال برچسابهاای
تصاویر انجام شد .نتایج حاصل بیانگر مؤثر بودن رویکرد ارائاه شاده در
حوزه تکامل تگهای تصاویر و رفع ناویز از برچسابهاای هار تصاویر
میباشد .در پژوهشهای آتی سعی داریم که به بررسای تاثثیر رویکارد
تکامل تگ ارائه شده بر فرآیند شرحگذاری خودکار تصاویر بپاردازیم و
بهرهمندی از دیگر روشهای یادگیری عمیاق ،در ایان حاوزه را ماورد
بررسی قرار دهیم.
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