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 تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه. بازیابی تصویر یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیز در حوزه بینایی ماشین و پردازش تصویر است:چکیده
 میالدی بازیابی مبتنی بر کلمه معرفی شد و پس از گذشت دو دهه با توجه به افزایش07  از دهه.بازیابی بر روی روشهای مختلف انجام شده است
 دراین روش محققان با توجه بهه اسه تخراج ویژگهی از. بازیابی مبتنی بر محتوا پایهگذاری شد،حجم داده ذخیره شده و ناکارآمدی این روشها
 اما وجود فاصله معنایی میان ادراک انسان و ویژگیهای سطح پایین استخراج شده از تصاویر از یکسو و از. به نتیجه بهتری دست یافتند،تصاویر
 باعث شد تا روشهای ابداعشده ناکارآمد شوند و پژوهشها به سمت الگوریتمههای،سوی دیگر افزایش بیرویه حجم داده پیرو پیشرفت فناوری
 برآن شدیم تا روشی جدید مبتنی بر یادگیری عمیق، با توجه به موفقیت و رشد چشمگیر الگوریتمهای یادگیری عمیق.جدیدتر معطوف شون د
 در این مقاله پس از معرفی شبکههای عصبی کانولوشن بهعنوان زیرمجموعهای از روشهای یهادگیری.بهمنظور بازیابی تصویر پیادهسازی کنیم
 وMpeg7  وCorel ،ALOI  سیستم بازیابی مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشن پیشنهاد میدهیم و با اجرای این سیستم بر روی سه پایگاهداده،عمیق
 نشان میدهیم که این مدل از دقت خیلی باالتری نسبت به سایر، و مقایسه آنها با روشهای دیگرANMRR  وP(1) ،P(0.5) محاسبه سه معیار
. برخوردار است،الگوریتمهای مرسوم
 شبکههای عصبی کانولوشن، یادگیری عمیق، روش مبتنی بر محتوا، روش مبتنی بر کلمه، بازیابی تصویر:واژههای کلیدی
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Abstract: Image retrieval is an important issue of machine vision and image processing. Many researches have been done in image
retrieval. In 70’s, Text-Based image retrieval had been created before Content-Based image retrieval have been introduced since 90’s
cause of large amount of data stored and inefficient previous methods. On this way, researcher reached better conclusion by
extracting features from pictures. Semantic gap between these features and human concept, and burst increase in amount of images
which were saved, caused researchers to think about new algorithms. Excellent successes on deep learning algorithms encourage us
to implant a new method for image retrieval based on deep learning. In this paper, after reviewing deep convolutional neural
networks as a kind of deep learning methods, we introduce a new retrieval system based on deep convolutional neural networks and
by testing it on three famous databases, ALOI, Corel and MPEG7, computing P(0.5), P(1) and ANMRR and comparing them with
other methods which have been used since recent years, we show the superior accuracy of this method in comparison to the other
methods.
Keywords: Image retrieval, Text-Based image retrieval, Content-Based image retrieval, Deep learning, convolutional neural
networks
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 -1مقدمه
امروزه اهمیت بازیابی تصویر 1بر کسی پوشیده نیست .در پی پیشرفت
تکنولوژی تصویری همهروزه شاهد افزایش حجم تصاویر ذخیره شده بر
روی اینترنت و یا دستگاههای حافظه هستیم .هر کاربر روزانه محتوای
زیادی از تصاویر و ویدیوها را در فضای مجازی ذخیره و منتشر میکند،
و یا یک بیمارستان در طول روز صهدها تصهویر از بیمهاران گرفتهه و
ذخیره میکند .بنابراین نیاز مبرم به سیستمی کارآمد بهمنظور بازیابی
تصویر از میان پایگاه دادههای عظیم تصویر احساس میشود .بازیابی به
معنی جستوجوی تصاویر دیجیتال از بین تعداد عظیمی از تصاویر و
نمایش تصاویر مشابه آن است .یکی از چالشهای پیش رو در سرعت
بازیابی ،فهرستسازی دادهها در ابعاد بزرگ است [.]1
بازیابی تصویر برای اولین بار در سال  1307بها معرفهی بازیهابی
تصویر مبتنی بر کلمه معرفی شد بهنحویکه تصهاویر بها عبارتههایی
حاشیهنویسی میشدند و جستوجو بر اساس عبارت وارد شده انجهام
میشد .دو دهه پس از آن بازیابی مبتنی بر محتوا ابداع شد که در آن
جستوجو بر اساس ویژگیهای استخراج شده از تصاویر انجام میشود.
این نوع بازیابی بهسرعت جهایگزین روش قبلهی شهد و پهس از آن در
حوزههای پزشهکی ،کتابخانهههای دیجیتهال ،تشهخیا ا هر انگشهت،
پیشگیری از وقوع جرم (بازیابی چهره مجرمان و یا ا رانگشهت آنهان ،
تحقیقات تنوع زیستی و غیره استفاده میشود .این روشهها بهر پایهه
استخراج ویژگی سطح پایین از تصاویر استوار است .اما بها توجهه بهه
شکاف معنایی موج ود میان ادراک انسان و این ویژگیهای سطح پایین،
و از طرفی با توجه به افزایش حجم روزافزون تصهاویر ،نیازمنهد روش
کارآمدی هستیم تا به فرآیند بازیابی سرعت بخشد و فاصهله معنهایی
میان ادراک انسان و ویژگیهای استخراج شده را کاهش دهد.
دو روش سنتی و معمول در بازیابی تصویر ،بازیابی مبتنی بر کلمه
(TBIR)2و بازیابی مبتنی بر محتوا  (CBIR)3میباشد .در  TBIRکهاربر
عبارت مورد نظر خود مانند نام تصویر ،تاریخ ایجاد تصهویر و غیهره را
وارد کرده و سیستم ،تصویر را با توجه به اطالعات ورودی توس کاربر
بازیابی میکند [ .]2استفاده از این روش با مشکالتی روبههرو بهود ،از
قبیل اینکه بیان احساسات در قاله کلمهه میسهر نیسهت و یها گهاه
غل های امالیی و یا کلماتی که امالی مشابه اما معنی متفاوت دارند،
باعث میشد تا دقت بازیابی کاهش یابد .برای حل این مشکل ،بازیابی
مبتنی بر محتوا ابداع شد ،بهنحویکه سیستم تصهویر ورودی توسه
کاربر را دریافت میکند و تصاویری را که از لحاظ محتوا (مانند رنگ،
بافت و شکل مشابه تصویر تقاضا هستند ،بازیابی میکنهد .از مزایهای
 CBIRمیتوان به امکان بازیابی اتوماتیک اشاره کرد و این باعث برتری
نسبت به روش  TBIRکه با حاشیه نویسی زمانبر همراه است ،میشود
[ . ]3در این روش از هر تصویر یک بردار ویژگی استخراج میشهود و
مقایسه تصاویر با مقایسه بردارهای ویژگی آنها صورت میگیرد.
بررسی تحقیقات سالهای اخیر ،نشهان مهیدههد کهه روشههای
ماشینبینایی در این حوزه بههخهوبی عمهل کهرده و در میهان آنهها،
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الگوریتمهای یادگیری عمیق  2موفقیهت چشهمگیری داشهتهاند .زیهرا
ویژگیهای مناسبی را میتوانند از تصویر استخراج کنند [ .]2بنابراین
در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر یادگیری عمیق بهمنظور بازیابی
تصویر ارائه میدهیم .بدین منظور از شبکههای عصبی کانولوشن عمیق
در بازیابی استفاده کرده و با استخراج ویژگیهای عمیقتری از تصویر،
بازیابی را بهبود میبخشیم .در بخش  2به مروری بر کارهای انجام شده
و پیشینه تحقیق میپردازیم .بخش  3را به معرفی یادگیری عمیهق و
شبکههای عصبی کانولوشن بهعنوان زیرمجموعهای از این الگوریتمها
اختصاص میدهیم .در بخش  2مدل پیشنهادی برای بازیابی بر مبنای
شبکه عصبی کانولوشن را ارائه میدهیم و در بخش  0به مقایسه نتایج
حاصل از این روش با روشهای پیشین میپردازیم.

- 2پیشینه تحقیق
 CBIRبه مدت چندین سال زمینه تحقیقاتی مورد عالقه محققان بوده
است .برخی محققان برای بازیابی از اسهتخراج ویژگهی رنهگ تصهاویر
استفاده کردهاند .این شیوه استخراج برای پایگاهدادهای که رنگ تصاویر
آن یکسان باشد انتخاب مناسبی نخواهد بود .بههعنوان مثهال در []0
نویسههندگان از مقایسههه مسههتقیم بههین هیسههتوگرامهای رنههگ یهها
کروماتیسی  0استفاده کردهاند .همانطور که ذکر کهردیم ،اسهتفاده از
ویژگی وابسته به رنگ بههتنهایی مناسه نیسهت .در [ ]1سیسهتمی
معرفی شده که بر اساس ویژگی رنگ و بافت عمل مهیکنهد .در ایهن
سیستم با روش  ،HMMD-HDWT1ابتدا بردار ویژگهی همهه تصهاویر
محاسبه میشود  .بعد از مقایسه بهردار ویژگهی ههر تصهویر ورودی بها
بردارهای ویژگی پایگاهداده ،تمامی تصاویر مشابه بازیابی میشوند .در
این روش برای استخراج ویژگی تصویر ،ماتریس هادامهارد  0و تبهدیل
موجک گسسته ( 8 DWTترکی شدهاند .سپس با اسهتفاده از معیهار
فاصله (فاصله اقلیدسی  ،بردارهای ویژگی تصویر مورد سؤال و تصاویر
پایگاهداده با هم مقایسه شده و تصاویر مشابه ،نمایش داده میشوند .در
پژوهشی دیگر در سال  ،1331محققان روشی بهمنظور بازیابی با چند
درخواست با محتوای متفاوت ارائه دادند [ .]0این روش اگرچه دارای
این مزیت بود که کاربر میتوانست همزمان چند درخواست روی یک
نمونه تصویر انجام دهد اما بازهم استفاده از ویژگیهای سطح پهایین،
مانع رسیدن بهدقت ایدهآل شد .همچنین در سهال  1383نیهز بهرای
افزایش دقت باز یابی ،روشی ابداع شد که در آن ،حین بازیابی از کاربر
راجع به تصاویر مطلوب ،پرسش به عمل میآمد تا خطا کهاهش یابهد
[ . ]8اما این روش به دلیل توقف حین بازیهابی ،در بازیهابی بالدرنهگ
مطلوب نمیباشد.
با رشد استفاده از تکنیکهای یادگیری عمیق ،در ماهههای اخیهر
شاهد استفاده از این الگوریتمها در بازیابی تصاویر بهودهایم .در سهال
 2711نویسندگان در مقاله [ ]3از ترکی شهبکه عصهبی کانولوشهن
عمیق و توابع هش  3برای بازیابی تصاویر استفاده کردند .بدینصورت که
در این سیستم ،شبکه عمیق و تهابع  Hashبههطور همزمهان آمهوزش
میبینند و بردار ویژگی استخراج شده از هر تصویر با طول زیاد ،توس
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تابع هش ،به رشته کد  7و  1با طول خیلی کمتهر تبهدیل مهیشهود.
بنابراین مهمترین ویژگی این مقاله ،کاهش بار محاسباتی بوده اسهت.
بیشترین دقتی که در این مقاله بهدستآمده ،بر روی پایگاهداده Oxford
با میانگین دقت بازیابی  7/02میباشد .بنابراین اگرچه بار محاسباتی
کاهش و سرعت افزایش یافته ،اما بهدقت مطلوب برای بازیابی دسهت
نیافته است.
در پژوهشی دیگر نیز در سال  ]17[ 2710از ترکی شبکه عصبی
کانولوشن عمیق و تابع هش استفاده کردند و تفاوت آن با مقاله قبل،
استفاده از معماری متفاوت به نام  VGGNetبا تعداد الیههای بیشهتر
بهود .اسههتفاده از ایهن معمههاری بههتنهایی بههه دلیهل تعههداد الیههها و
پارامترهای بیشتر ،مستلزم زمان بیشتر برای پرد ازش است .بنابراین با
ترکی آن با تابع هش ،مقداری از این زمان را کاسته و به دلیل عمق
بیشتر شبکه ،دقت افزایش یافته است .بهنحویکه در بهترین حالهت،
برای پایگاهداده  CIFAR-10به میانگین دقهت بازیهابی  7/800دسهت
یافتهاند.
در همین سال نیز در مقاله [ ]11نویسندگان از یادگیری عمیق در
بازیابی تصاویر پزشکی استفاده کردهاند .برای این منظور پایگاهدادهای
مصنوعی از تصاویر پزشکی ایجاد کرده و سپس با اسهتفاده از شهبکه
عصبی کانولوشن ،سیستمی برای بازیابی ارائه دادند ،بهنحویکه ابتهدا
کالس مربوط به هر تصویر پیشبینی شود ،سهپس بازیهابی از داخهل
تصاویر همان کالس صورت گیهرد .نتیجهه اجهرای سیسهتم بهر روی
پایگاهداده مصنوعی ،منجر به میانگین دقت بازیابی  7/13شده اسهت.
مهمترین ایراد ایهن مقالهه ایهن اسهت کهه درصهورتیکه سیسهتم ،در
تشخیا کالس تصویر ورودی دچار خطا شود ،همه تصاویر بازیابیشده
برای آن تصویر ،اشتباه خواهند بود .بنابراین دقت بازیابی در این مقاله
مطلوب نیست.
در پژوهشهی دیگهر در سهال جهاری H Liu ،و همکهارانش [ ]12از
ترکی ویژگیهای دو مدل از شبکههای کانولوشهن عمیهق ،اسهتفاده
کردنهد .در ایهن سیسهتم مهدل  AlexNetو مهدل بهبودیافتهه LeNet
بهصورت جداگانه روی پایگاهداده ،آموزش داده میشوند و از ترکیه
ویژگیهای هر دو مدل ،برای بازیابی استفاده کردهانهد .دقهت بازیهابی
بهدستآمده توس این مدل روی پایگهاهداده  Corelبهرای تعهداد ده
تصویر بازیابی شده ،برابر  7/328است .اگرچه این سیستم دقت باالتری
نسبت به روشهای پیشین به دست آورده است ،اما به دلیل نیهاز بهه
استفاده از دو شبکه کانولوشن درکنار هم ،بهه زمهان بیشهتری بهرای
پردازش نیازمند مهیباشهد .همچنهین ایهن دقهت بهر روی تنهها یهک
پایگاهداده گزارش شده است.
در روشهایی که تاکنون مطرح شده ،از ویژگیهای سطح پهایین
تصاویر استفاده میشد .بهطور دقیقتر ،در این روشهها ،ویژگهیههای
استفاده شده بهصورت دستی استخراج میشوند .بنابراین بازهم یکی از
معای مشترک این روشها این است که فاصله معنهایی میهان ادراک
انسان و این ویژگیها مشهود است و دقت بازیابی را پهایین مهیآورد.
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بنابراین توجه پژوهشگران به روشهایی که این فاصهله را کهم کنهد
معطوف است .یکی ازروشهایی که در کاهش این فاصهله مهؤ ر بهوده
اسههت ،یههادگیری عمیههق اسههت .زیههرا ایههن روش بهههجای اسههتفاده از
ویژگیهای استخراج شده دستی ،بهصورت خودکهار و طهی معمهاری
سلسله مراتبی ،از تصاویر ویژگهیههای مناسه و دقیهق را اسهتخراج
میکند  .بنابراین در این مقاله ،استفاده از یادگیری عمیق را نسبت به
روشهای مرسوم برگزیدیم .در روشهای ذکهر شهده بازیهابی توسه
یههادگیری عمیههق در مراجههع [ ،]3- 12بههه دلیههل ترکی ه مههدل بهها
الگوریتمهای دیگر ،محاسهبات پیچیهدهتر شهده اسهت .امها مشهاهده
میکنیم که دقت استفاده از یادگیری عمیق ،نسبت به سایر روشهای
پیشین ،افزایش یافته است.

-3یادگیری عمیق
یادگیری عمیق یکی از زیرمجموعههای یادگیری ماشهین اسهت کهه
هدف آن ،یهادگرفتن چکیهدهای سهطح بهاال از دادههها بها اسهتفاده از
معماریهای سلسله مراتبی است و یک رویکرد در حال ظهور است که
بهطور گسترده در حوزه هوش مصنوعی مانند پردازش زبان طبیعی و
بینایی ماشینی استفاده شده است [.]2
ایدهسازی اولیه یادگیری عمیق به سالها قبل بازمیگردد .اما عدم
وجود سختافزار قوی و مناس  ،مانع پیادهسازی آن شهده اسهت .در
چند سال اخیر توانایی پردازش چیپها افزایش یافتهه درحالیکهه از
قیمت آنها کاسته شده است .همچنین پیشرفتهای چشمگیری در
الگوریتمهای یادگیری عمیق به وجود آمده است .بنهابراین روزبههروز
شاهد رونق بیشتر استفاده از این الگوریتمها میباشهیم .شهبکهههای
عمیق میتوانند ویژگیهای مناسبی از دادهههای ورودی را طهی یهک
روند سلسله مراتبی استخراج کنند .بنابراین در چند سال اخیر در حوزه
بینههایی ماشههین موفههق عمههل کردهانههد .عمههدهترین دلیههل ترغیهه
پژوهشگران به الگوریتمهای عمیق در سالهای اخیر ،موفقیهت ایهن
الگوریتمها در چالش  ILSVRC17بوده اسهت .ایهن چهالش را شهرکت
 ImageNetهر ساله برگزار میکند و درآن ،تعداد بسیار زیادی تصویر
در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد تا الگوریتمی برای طبقهبند ی
دقیق این حجم زیهاد تصهاویر معرفهی کننهد و الگهوریتمی کهه روی
پایگاهداده مربوط به این چالش کمترین خطها را بهرای طبقهبنهدی و
تشخیا تصاویر داشته باشد ،بهعنوان الگوریتم برتر انتخاب میشود.
الگوریتمهای یادگیری عمیق بهشدت توس محققان در ایهن چهالش
مورد استفاده قرار گرفته و به نتایج خوبی دست یافتهاند [.]2
بهعنوان چهاردسته از مهمترین الگوریتمهای عمیهق ،مهیتهوان از
شهههبکههای عصهههبی کانولوشهههن  ،11ماشهههین بهههولتزمن محصهههور ،12
خودرمزگذارها  13و کدینگ پراکنده  12نام برد .با توجه به مقایسه انجام
شده در [ ]2استفاده از روشهای ماشین بولتزمن محصهور زمهانبر و
نیازمند محاسبات طوالنی است .همچنین این روشها و خودرمزگزارها،
در مقابل تغییراتی از قبیل چرخش تصویر ،مقاوم نمیباشند .از سوی
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دیگر ،درکدینگ پراکنده ،امکان آموزش ویژگی وجود ندارد .از میان
این روشها ما شبکه عصبی کانولوشن را برای ادامه کار برگزیدیم .زیرا
بهطور خاص برای دادههای دو بعدی مانند تصویر کاربرد دارد و نشان
داده شده است که در مقابل تغییرات تصویر مقاوم بهوده و عهالوه بهر
طبقهبندی تصاویر ،قابل تعمیم به سایر کاربردها نیز میباشد.
 -1-3شبکه عصبی کانولوشن عمیق

15

شبکه عصبی کانولوشن ( CNNیکی از مهمترین روشهای یادگیری
عمیق است که الیههای متعدد در آن ،به شیوهای جدید و مسهتحکم
آموزش میبینند .ایهن روش ،مهؤ ر واقهع شهده و بهصهورت رایهج در
کاربردهای بینایی ماشین استفاده میشود .این شبکهها زیرمجموعهای
از شبکههای عصبی چندالیه هستند که برای دادههای دوبعدی مانند
تصویر ،طراحی شدهاند .بخشهای مختلف تصویر بهعنوان ورودی بهه
الیههای سلسلهمراتبی داده میشوند و در هر الیه با اعمال فیلترهایی
دیجیتال ،ویژگیهای چشمگیری از تصویر استخراج مهیشهود [.]11
بهطور کلی  CNNاز سه نوع الیه اصلی کانولوشن ،ادغام 11و الیه تماماً
متصل تشکیل میشود  .10در شکل  1شمای کلی یهک شهبکه عصهبی
کانولوشن را مشاهده میکنید.

شکل  :1شمای کلی معماری یک شبکه عصبی کانولوشن []4

در هر معماری  CNNچندین الیه کانولوشهن وجهود دارد .در ایهن
الیهها تصویر ورودی با فیلترهایی که ضرای آنها قابل آموزش است،
کانولوشن میشود .این فیلترها روی تصویر حرکتداده میشوند .عمق
فیلتر با عمق تصویر برابر است .به ازای هر فیلتر مجهزا ،یهک صهفحه
ویژگی ایجاد میشود .اگر از  nفیلتر استفاده کنیم n ،صفحه ویژگی به
وجود میآید .وزنهای هر فیلتر که  wنامیده میشوند ،قابل آمهوزش
هستند و در طول آموزش شبکه ،مرتباً بهروز میشوند .بعهد از عمهل
کانولوشن ،حاصل با یک عدد بایاس جمع شهده و در صهفحه ویژگهی
ذخیره میشود .بهعنوان مثال انهدازه فیلترهها مهیتوانهد  3×3باشهد.
درشکل  2الیه کانولوشن را مشاهده میکنید.
بعد از این الیه ،معموالً الیه ادغام میآید .برای ادغام کردن چندین
استراتژی وجود دارد که روش معمول آن ،استفاده از ادغام مهاکزیمم
است .در این روش پنجرههایی معموالً با اندازه  2×2انتخاب میشوند و
روی تصویر حرکت داده میشوند و از هر چهار پیکسل ،مقدار ماکزیمم
آنها انتخاب شده و به الیه بعدی انتقال داده میشود .با این کار ،تعداد
صفحات ویژگی ابت مانده اما اندازه آن کاهش پیدا کرده است.
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شکل :2نمایش عمل کانولوشن بین تصویر ورودی و فیلتر ]4[ 3×3

بعد از چندین الیه کانولوشهن و ادغهام ،در نهایهت ابعهاد صهفحات
ویژگی بسیار کوچک شده اما تعداد آنها زیاد میشود .بنابراین در آخر
از الیههای تماماً متصل استفاده میکنیم .این الیهها صفحه ویژگی دو
بعدی را به بردار یک بعدی تبدیل میکنند.
برای آموزش شبکه کانولوشن دو مرحله پیش رو است :ابتدا مرحل ه
رو به جلو و سپس رو به عق  .در مرحله رو به جلو تصهویر از داخهل
شبکه عبور داده میشود و بردار ویژگی آن استخراج میشود .با توجه
به آگاهی از کالس مربوط به تصاویر ورودی در مرحله آمهوزش ،یهک
تابع هزینه تعریف میشود بهنحویکه میزان مرتب بودن تصویر به آن
کالس مربوطه را اندازه بگیرد و هر چه این تابع برای یک کالس کمتر
از سایر کالسها باشد ،حاکی از این است کهه تصهویر بهه آن کهالس
مرتب است .در این شبکه از خطای طبقهبند  softmaxبهعنوان تهابع
هزینه استفاده شده و وزنهای فیلترها را طوری انتخاب میکنیم کهه
این تابع کمینه شود بهنحویکه ط بقه بند ،کمترین خطا را داشته باشد.
بهمنظور انتخاب وزنهای بهینه ،از گرادیهان در مرحلهه بازگشهتی
استفاده میکنیم .گرادیانها با استفاده از قانون بازگشهتی در امتهداد
الیهها محاسبه میشود و وزنها و پارامترها با توجه به گرادیان بهروز
میشوند .پس از چندین تکرار روی تصهاویر ورودی مختلهف ،مقهادیر
بهینه فیلترها و پارامترها محاسبه شده و در واقع شبکه برای تشخی ا
نوع ورودی آموزش دیده است.

 -4روش پیشنهادی
 -1-4انواع شبکههای کانولوشن
اخیراً شبکههای قدرتمند کانولوشن بهمنظور طبقهبندی تصویر ابداع
شدهاند .در دهه  37میالدی  LeCunو همکارانش [ ]12برای اولین بار
از شبکه کانولوشن برای بازیابی ارقام دستنویس استفاده کردند .شبک ه
آنها  LeNet-5نام داشت .مدل شبکه آنها شامل هفت الیه و تصویر
ورودی به شبکه دارای انهدازه  32×32بهوده اسهت .در سهال 2712
 Krizhevskyو همکارانش [ ]10شبکه کانولوشن عمیقی ایجاد کردند
که برنده چالش  ImageNetشد .اگر به توازن دقت و سرعت بنگریم،
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میتوانیم مدل  AlexNetکه زیربنای همه الگوریتمهای دیگر است را
بهعنوان مبنای کار خود و برای استفاده در سیستم خود انتخاب کنیم
که عالوه بر دقت مناس  ،از سرعت قابل قبولی برخوردار است .
برای استفاده از شبکههای عصبی عمیق ،سهه راه پهیش رو داریهم
[ .]11اول اینکه می توانیم یک شبکه را از اول تعریهف کنهیم و روی
پایگاهداده مورد تحقیق ،آموزش دهیم .ایهن روش در صهورتی نتیجهه
مطلوب میدهد که پایگاهداده تصاویر آموزشی شامل تعداد عظیمی از
تصاویر باشد .بدیهی است به دلیل اینکه تعداد پارامترهایی که نیاز به
آموزش دارند در شبکههای عمیق زیاد است ،هر چهه تعهداد تصهاویر
ورودی بیشتر باشد ،آموزش بهتر انجام میشود .روش دوم ،استفاده از
مدل از قبل آموزش داده شده است .این کار در صورتی بهینه است که
تفاوت پایگاهداده مورد تحقیق و داده اولیه که مدل تحت آن آموزش
دیده است ،اندک باشد .و اما روش سوم فاین تیون  18کردن نام دارد و
به معنی استفاده از وزنهای از پیش آموزش دیده شده بهرای تعهداد
زیادی از الیهها و آموزش تعداد کمتری از الیهها بهر روی پایگهاهداده
مورد نظر است .ما برای ادامه کار ،روش سوم را برگزیدیم .زیرا در این
صورت نیازمند آموزش تعداد کمتری از الیهها مهیباشهیم و آمهوزش
سریعتر انجام میشود .ضمن اینکه بعضهی از پایگاهههای داده ،بهرای
آموزش مدل از اب تدا ،دارای تعداد تصویر کافی نیسهتند .در شهکل 3
الیههای این معماری را مشاهده میکنید .در این معمهاری عهالوه بهر
الیههای اصلی ،الیههای دیگری نیز به چشم میخورنهد .بعهد از الیهه
کانولوشن که عملیات آن خطی است ،تهابع فعالسهاز  Reluبههمنظور
غ یرخطی کردن سیستم قرار میگیرد .بعد از اولین و دومین الیه ادغام
و بهمنظور نرمال کردن دادههای خروجی از آنان ،ازالیه  normاستفاده
میشود  .این کار باعث صفر شدن میانگین و واحهد شهدن انحهراف از
معیار شده و مزیت آن ،کاهش وابستگی سیستم به مقهداردهی اولیهه
ضرای است .از آنجا که تعداد زیادی از پارامترها در سه الیهه آخهر
تماماً متصل قرار دارند ،در حین آموزش احتمال عدم همگرایی زیادتر
میشود .بنابراین ،در میان الیههای تماماً متصل ،از الیه  drop outبرای
کاهش پارامترها استفاده شده است .عملکرد این الیه بدینصورت است
که در هر تکرار از آموزش ،تعدادی از نرونها را بهصورت تصهادفی از
شبکه حذف میکند و در مرحله بعد ،با وزن قبلی به شبکه بازگردانده
میشوند  .این کار باعث افزایش سرعت و همگرایی بهتر میشود.
 -2-4نحوه عملکرد الگوریتم پیشنهادی
در این مقاله ،هدف ما ارائه مدلی است که بتوانیم از شبکههای عصبی
کانولوشن عمیق بهمنظور بازیابی استفاده کنیم .بهمنظور تحقق بازیابی
دقیق ،مدل پیشنهادی بدینصورت است کهه ابتهدا مهدل را بهر روی
پایگاهداده مورد تحقیق ،تنظیم کنیم .برای این منظور وزنهای الیهها
بهغیراز دوالیه آخر ابت نگهداشته میشوند و دو الیهه آخهر آمهوزش
میبینند .پس از آموزش ،همه تصاویر را از ایهن شهبکه عمیهق عبهور
میدهیم.
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شکل  :3الیههای اصلی معماری استفاده شده

هر تصویر ابتدا با تعدادی فیلتر با اندازه  11×11با مقداردهی اول ی ه
گوسی کانولوشن میشود بهنحویکهه فیلتهر روی همهه قسهمتهای
تصویر حرکت داده میشود و حاصل کانولوشهن ،در صهفحات ویژگهی
ذخیره میشود .پس از اعمال تابع فعالساز به این صفحات ،هرکدام از
آنها وارد مرحله ادغام ماکزیمم میشوند .بهنحویکه پنجرهههایی بها
اندازه  2×2روی تصویر حرکت داده میشوند و از میان هر  2پیکسل،
ماکزیمم آنها انتخاب میشود .بنابراین پس از این الیه ،اندازه صفحات
ویژگی کاهش مییابد .در مرحله بعد ،دوباره هرکدام از صفحات ویژگی
با فیلترها کانولوشن شده و روی این صفحات ،ادغام انجام میشود .در
مجموع پس از پنج الیه کانولوشن و سه الیه ادغهام ،سهه الیهه تمامهاً
مت صل وجود دارد که این ویژگیهای دوبع دی را تبدیل به بردار یهک
بعدی میکنند .پس از اینکه کاربر تصویر تقاضا را ارائه کند ،تصویر از
شبکه عبور داده شده و بردار خروجی الیه آخر ،بها مهاتریس ویژگهی
مقایسه شده بهنحویکه فاصله اقلیدسی این بردار با تکتک بردارهای
موجود در ماتریس ویژگی محاسبه شده و نزدیکترین تصاویر به تصویر
تقاضا ،که بردار ویژگی آنها فاصله اقلیدسی کمتری تا بهردار ویژگهی
تصویر تقاضا دارند ،بهعنوان تصاویر بازیابی شده انتخاب میشهوند .در
شکل  2بلوک دیاگرام روش پیشنهادی را مشاهده میکنید.
در این شکل دو بخش کلی آموزش آفالین و بازیابی آنالین ،همزمان
نمایش داده شده است .بهنحویکه قسمت باالیی شهکل ،مربهوط بهه
مرحله آموزش میباشد و قسمت پایین ،مرحله بازیهابی را بهه تصهویر
میکشد .بدیهی است که در مرحله اجرا ،الیههای  dropoutو  normکه
منحصر به مرحله آموزش بودهاند ،به کار گرفته نخواهند شد.
در این نوع سیستم بازیابی پس از چندالیه کانولوشن ،ویژگیههای
عمیق و دقیقتری استخراج شده و باعث میشود تا این سیستم از دقت
باالتری نسبت به سایر روشها که ویژگیهای سطح پایین را استخراج
میکنند ،برخوردار شود .در سیستم پیشنهادی ،از الیه آخهر شهبکه،
ویژگیها را استخراج کرده و بهعنوان بردار ویژگی هر تصویر در نظهر
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میگیریم .انتخاب ویژگی از آخرین الیه ) ، (softmaxدارای دو مزیهت
است .اول اینکه به دلیل اینکهه خروجهی ایهن الیهه برابهر بها تعهداد
کالسهای هر پایگاهداده است ،تعداد ویژگهیهها در پایگهاه دادهههای
معمول ،کم است و نیازمند استفاده از روشهای ادغام و ههش ماننهد
مقاالت [17و ،]12نمیباشیم .بهعنوان دومین مزیت ،میتوان به ایهن
نکته اشاره کرد که در روش پیشنهادی ویژگیها از بعد از الیه طبقهبند
استخراج میشوند ،بنابراین اطالعات مربوط به کالس ههر تصهویر ،در
بردار ویژگی وجود خواهد داشت و ایهن خهود باعهث کهاهش خطها و
افزایش دقت میگردد.

بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از . . .


K (q )  min  4. NG (q ) , 2.max  NG (q ) , q 



)  R (kرتبه تصویر مورد سؤال k



)  Rank ( kبهصورت زیر محاسبه میشود:

(1

) if R (k )  K (q
otherwise


) R (k
Rank (k )  

1.25K

با استفاده از رابطه باال میانگین رتبه یعنی )  AVR ( qبرای تصویر مورد
سؤال ( qبهصورت زیر محاسبه میشود:
AVR (q )  Rank (k ) .

(2

رتبه بازیابی اصالح شده بهصورت زیر به دست میآید:
(3

MRR (q )  AVR (q ) - 0.5 1  NG (q )  .

سپس  NMRRبا استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
(2



.
1.25K (q )  0.5 1  NG (q ) 
) AVR (q )  0.5 1  NG (q

NMRR (q ) 

در این معیار صفر به یک بازیابی کامل و  1به یهک بازیهابی پراشهتباه
داللت میکند و  ANMRRبها میهانگینگیری از  NMRRههای همهه
تصاویر مورد سؤال موجود در پایگاههای داده بهدست میآید.
ANMRR  NMRR (q ) .

(0
شکل : 4بلوک دیاگرام الگوریتم پیشنهادی

 - 5معیارهای ارزیابی
بهمنظور ارزیابی سیستم ،سه معیار ) P(0.5و ) P(1و  ANMRRرا کهه
در ادامه توضهیح داده شهدهاند ،بهرای سهه پایگهاهداده  Corel ،Aloiو
 MPEG7محاسبه و نتهایج را بها روشههای پیشهین بازیهابی ،مقایسهه
میکنیم و نشان میدهیم که دقت بازیابی درمدل پیشنهادی نسبت به
سایر روشها افزایش مییابد.
برای ارزیابی سیستمهای بازیابی ،معیار ارزیابی مؤ ر و مفیدی الزم
است .در این راستا معیارهای ارزیابی مختلفی پیشنهاد شده است .در
این بخش به شرح بعضی از معیارهای ارزیابی مشهور که در مقاالت
برای مقایسه سیستمهای بازیابی استفاده شده است ،میپردازیم .برای
ارزیابی سیستمهای بازیابی معیارهای سنجش بسیاری وجود دارند که
ما از سه معیار  ،ANMRR13دقت و فراخوانی استفاده میکنیم.
 -1-5معیار ANMRR

) ANMRRمیانگین نرمال شده و اصالح شده رتبه بازیابی یک معیار
ارزیابی از عملکرد سیستمهای بازیابی میباشد که کارآیی سیستم را در
یک مقدار عددی خالصه میکند [ .]10ابتهدا ) K(q) ،NG(qو ) R(kرا
بهصورت زیر تعریف میکنیم:


)  : NG (qتعداد تصاویر درست برای تصویر مورد سؤال (q

Serial no. XX

 -2- 5معیارهای دقت و فراخوانی
معیارهای دقت ( Pو فراخوانی ( ، Rاز مهمتهرین معیارههای ارزیهابی
سیستمهای بازیابی هستند [ .]10معیار  Pنشانگر دقت بازیابی است و
معیار  Rقابلیت بازیابی موردهای مرتب از پایگاهداده را اندازهگیهری
میکند .معیارهای دقت و فراخوانی معکوس هم عمل میکنند یعنهی
بهتناس اینکه  Pافزایش مییابد R ،کاهش مییابد .معیارهای دقت و
فراخوانی از رواب زیر بهدست میآیند:
(1

(0

تعداد تصاویر بازیابی شده مرتب

= Precision

تعداد تصاویر بازیابی شده
تعداد تصاویر بازیابی شده مرتب

= Recal

تعداد کل تصاویر مرتب پایگاه داده

ما با ترکی معیارهای دقت و فراخوانی ،معیارههای بهتهری پیشهنهاد
دادیم تا بهجای استفاده جداگانه از معیارهای  Pو  Rاز هر دو معیهار
همزمان استفاده کنیم [ .]1این معیارها عبارتاند از:
) P(0.5دقت در  %07فراخوانی (یعنی دقت پس از بازیابی

نصف تصاویر مربوطه .
) P(1دقت در  %177فراخوانی (یعنی دقت پس از بازیهابی

کل تصاویر مربوطه که همان نقطه برخورد نمودارهای دقت و فراخوانی
است .
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 - 6نتایج اجرای برنامه
شبیهسازی با استفاده از نرمافزارهای  ]81[ Caffeکه یک چههارچوب
مناس برای پیادهسهازی یهادگیری عمیهق اسهت و  ،Matlabبهر روی
سیستم دارای پردازنده  Intel Core i5 1.7 GHzو حافظه 8 GB RAM
و سیستمعامل  Ubuntu 14.04انجام شده است.
در جدول  1نتایج حاصل از شبیهسازی و محاسبه معیارها را برای
مدل پیشنهادی و نتایج استخراج شده از سایر مقهاالت در مهدلهای
 pp27،SCD ،DCD ،CLD ،]1[ HMMD-HDWTو  ]0[ HIو همچنین
روش الگوریتم تنهک ) ]13[ (sparse-DALMروی پایگهاهداده ALOI
[ ]22که شامل  2178تصویر در  12کالس میباشد ،مشاهده میکنی د .
از میان روشهای تنک ،بیشترین مقدار دقت بهدستآمده در [ ]13را
انتخاب و برای مقایسه در جدول قرار دادهایم .در میان سایر روشها،
بیشترین مقدار ) P(0.5برابهر  %82/23و مربهوط بهه روش HMMD-
 HDWTمیباشد .درحالیکه این مقهدار در الگهوریتم پیشهنهادی بهه
 %33/73افزایش یافته است.
منظور از اندازه بردار ویژگی ،تعداد اعضای برداری است که بهعنوان
ویژگیهای هر تصویر در هرکدام از روشها ،استخراج میشود و برای
مقایسه تصاویر ،از آن استفاده میشود .در جدول  2نتایج آزمایش بهر
روی پایگاهداده  ]21[ Corelکه شامل هزار تصویر در  17کالس است،
آورده شده است .در این پایگاهداده نیز از میان سایر روشها ،بیشترین
مقدار ) P(0.5مربوط به الگوریتم  ]12[ ALو برابر  %80/13بوده که در
آن از ترکی دو الگوریتم عمیهق اسهتفاده شهده اسهت .امها در روش
پیشنهادی این معیار به  %31/37بهبود یافته است .همچنین نتایج بر
روی پایگاه داده ]22[ Mpeg7در جدول  3قابل مشاهده است .در این
جدول نیز مشاهده میکنیم که بیشترین مقدار ) P(0.5برابر %88/32
در روش  HIبا بردار ویژگی به طول  1722و بیشترین مقدار ) P(1برابر
 %08/31مربوط به روش تنک میباشد .درحالیکه در روش پیشنهادی
مقدار ) P(0.5برابر  %81/70و مقدار ) P(1برابر  %08/00و با طول بردار
ویژگی بسیار کمتر از روشهای دیگر شده است.
جدول  : 1پایگاهداده ALOI
اندازه
ANMRR

)P(1

)P(0.5

بردار

روش

ویژگی

7/2770

%03/83

%03/33

12

Sparse-DALM

7/2001

%11/18

%82/23

3×12

HMMD-HDWT

7/8021

%10/01

%13/23

12

CLD

7/1302

%21/80

%07/21

32

DCD

7/0210

%23/00

%03/21

11×121

SCD

7/3723

%0/01

%30/03

231

PP

7/3181

%1/00

%31/21

1722

HI

9/9191

%09/34

%00/90

64

روش پیشنهادی

Serial no. XX

جدول  : 2پایگاهداده

Corel

اندازه
ANMRR

)P(1

)P(0.5

بردار

روش

ویژگی

7/2722

%13/21

%13/38

12

Sparse-DALM

7/0110

%30/22

%21/20

3×12

HMMD-HDWT

7/0331

%21/82

%00/03

12

CLD

7/0821

%31/30

%28/12

32

DCD

7/1171

%33/10

%23/13

11×121

SCD

7/1031

%28/10

%38/01

231

PP

7/1322

%23/32

%27/21

1722

HI

--

--

%80/13

1781

AL

9 /9390

% 03/99

%06/39

19

روش پیشنهادی

از مقایسهه معیارههای ) P(0.5) ، P(1و  ANMRRبهدسههتآمده در
روش پیشنهادی با سایر روشها ،بهدقت باالی این الگوریتم مبتنی بر
یادگیری عمیق پی میبریم .زیرا در روشهای دیگر مهمتهرین عامهل
کاهش دقت ،استخراج ویژگیهای سطح پایین تصاویر و عدم کهاهش
فاصله معنایی میان ادراک انسان و این ویژگیها است .درحالیکه که
یادگیری عمیق ،با استخراج سلسله مراتبی و عمیق ویژگی از تصاویر،
ویژگیهای سطح باالتری را استخراج کرده و الگوریتم پیشنهادی ما که
در آن از شبکههای کانولوشن عمیق بهمنظور بازیابی اسهتفاده شهده،
بهدقت مطلوبی دست یافته است.
جدول  : 3پایگاهداده

MPEG7
اندازه

ANMRR

)P(1

)P(0.5

بردار

روش

ویژگی

7/2207

%08/31

%03/21

12

Sparse-DALM

7/2280

HDWT

%03/37

%07/21

3×12

7/1821

%30/21

%00/00

231

PP

7/2232

%00/01

%88/32

1722

HI

9/1035

% 09/50

% 96/90

02

روش پیشنهادی

معیار  ANMRRکه صفر بودن آن به معنی بازیابی کامل است ،در
ایههن الگههوریتم بههرای پایگههاهداده  ALOIدارای مقههدار  ،7/71بههرای
پایگاهداده  Corelدارای مقدار  7/7380و برای تصاویر  MPEG7دارای
مقدار  7/1030میباشد که نشان از یک بازیابی مطلوب و کهم نقها
دارد.
برتری دیگر این مدل نسبت به سایر روشها ،استفاده از محاسبات
غیر پیچیده است .در سایر الگوریتمها اسهتخراج ویژگهیههای بهتهر،
مستلزم استفاده از تبدیلها و روشهای بسیار پیچیدهتر است که باعث
کند شدن روند بازیابی میشود .اما عمل کانولوشن که مبنهای اصهلی
الگوریتم پیشنهادی و ترکیبی از عمل ضرب و جمع اسهت ،بههمرات
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 تبدیل،سادهتر از محاسبات سایر روشها مانند استفاده از تبدیل فوریه
 بنابراین سرعت بازیابی در این مدل نیز افزایش. موجک و غیره میباشد
.مییابد که از دیگر مزیتهای استفاده از این الگوریتم است

 نتیجه-0
بازیابی تصویر یکی از مهمترین شاخههای بینایی ماشین است کهه از
 اما پیش از این.سالها قبل مورد توجه و استفاده محققان بوده است
الگوریتمهای موجود در بازیابی نتوانستند شکاف معنهایی بهین ادراک
 بنابراین دقت بازیابی کم.انسان و ویژگیهای استخراج شده را کم کنند
 سرعت این،بوده و از طرفی با توجه به حجم زیاد تصاویر ذخیره شده
 در این مقاله روشی مبتنی بر یادگیری. الگوریتمها نیز کم بوده است
عمیق با استفاده از شبکههای عصبی کانولوشن بنا نههادیم و پهس از
،ALOI شبیهسازی مدل پیشنهادی و تست آن بر روی سه پایگاهداده
 نشان دادیم که، و محاسبه سه معیار مهم بازیابیMPEG7  وCOREL
،این مدل به دلیل استخراج عمیق و سلسله مراتبی ویژگیهای تصاویر
 همچنهین.نسبت به سایر روشهها از دقهت بهاالتری برخهوردار اسهت
استفاده از عمل کانولوشن بهجای استفاده از سایر تبدیلهای مرسوم در
 پیچیدگی محاسبات را کم کرده و بهه عمهل بازیهابی،روشهای دیگر
.سرعت بخشیده است
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زیرنویسها
1

Image retrieval

2

Text-Based Image Retrieval

3

Content-Based Image Retrieval

4

Deep learning
Chromaticity

5
6

7

Hue Maximum Minimum Difference-Hadamard Discrete Wavelet
Transform
Hadamard matrix

8

Discrete Wavelet Transform

9

Hash Functions

10

ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge

11

Convolutional Neural Networks
Restricted Boltzmann Machines

12
13

Autoencoder

14

Sparse Coding

15

Deep convolutional neural networks
Pooling
17
Fully-connected
18
Fine tune
16

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. XX, no. XX

19

Average Normalized Modified Retrieval Rank

20

Padua point
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