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 تاکنون تحقیقاات زیاادی در زمیناه. 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 افزایش70  از دهه.بازیابی بر روی روشهای مختلف انجام شده است
 درایان روش محققاان باا توجاه باه اساتخراج ویژگای 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 تصااویر از یکساو و از. به نتیجه بهتری دست یافتند،تصاویر
 باعث شد تا روشهای ابداعشده ناکارآمد شوند و پژوهشهاا باه سامت الگوریتمهاای،سوی دیگر افزایش بیرویه حجم داده پیرو پیشرفت فناوری
 برآن شدیم تا روشی جدید مبتنای بار یاادگیری عمیاق، با توجه به موفقیت و رشد چشمگیر الگوریتمهای یادگیری عمیق.جدیدتر معطوف شوند
 در این مقاله پس از معرفی شبکههای عصبی کانولوشان باهعنوان زیرمجموعاهای از روشهاای یاادگیری.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 باه ساایر، 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.
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 -1مقدمه
امروزه اهمیت بازیابی تصویر 1بر کسی پوشیده نیست .در پای پیشارفت
تکنولوژی تصویری همهروزه شاهد افزایش حجم تصاویر ذخیره شده بر
روی اینترنت و یا دستگاههای حافظه هستیم .هر کاربر روزانه محتاوای
زیادی از تصاویر و ویدیوها را در فضای مجازی ذخیره و منتشر میکند،
و یا یک بیمارساتان در واول روز صادها تصاویر از بیمااران گرفتاه و
ذخیره میکند .بنابراین نیاز مبرم به سیستمی کارآمد بهمنظور بازیاابی
تصویر از میان پایگاه دادههای عظیم تصویر احساس میشود .بازیابی به
معنی جستوجوی تصاویر دیجیتال از بین تعداد عظیمای از تصااویر و
نمایش تصاویر مشابه آن است .یکی از چالشهای پایش رو در سارعت
بازیابی ،فهرستسازی دادهها در ابعاد بزرگ است [.]1
بازیابی تصویر برای اولین باار در ساال  1970باا معرفای بازیاابی
تصویر مبتنی بر کلمه معرفی شاد بهنحویکاه تصااویر باا عبارتهاایی
حاشیهنویسی میشدند و جستوجو بر اساس عبارت وارد شاده انجاام
میشد .دو دهه پس از آن بازیابی مبتنی بر محتوا ابداع شد کاه در آن
جستوجو بر اساس ویژگیهای استخراج شده از تصاویر انجام میشود.
این نوع بازیابی بهسارعت جاایگزین روش قبلای شاد و پاس از آن در
حوزههااای پزشااکی ،کتابخانااههای دیجیتااال ،تشااخیر اناار انگشاات،
پیشگیری از وقوع جرم (بازیابی چهره مجرمان و یاا انرانگشات آناان ،
تحقیقات تنوع زیستی و غیره استفاده میشاود .ایان روشهاا بار پایاه
استخراج ویژگی سطح پایین از تصاویر استوار اسات .اماا باا توجاه باه
شکاف معنایی موجود میان ادراک انسان و این ویژگیهای سطح پایین،
و از ورفی با توجه به افزایش حجام روزافازون تصااویر ،نیازمناد روش
کارآمدی هستیم تا به فرآیند بازیابی سارعت بخشاد و فاصاله معناایی
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 محتاوا  (CBIR)3میباشاد .در  TBIRکااربر
عبارت مورد نظر خود مانند نام تصویر ،تااریخ ایجااد تصاویر و غیاره را
وارد کرده و سیستم ،تصویر را با توجه به اوالعات ورودی توسط کااربر
بازیابی میکند [ .]2استفاده از این روش با مشاکالتی روباهرو باود ،از
قبیل اینکه بیان احساساات در قالاک کلماه میسار نیسات و یاا گااه
غلطهای امالیی و یا کلماتی که امالی مشابه اما معنی متفاوت دارناد،
باعث میشد تا دقت بازیابی کاهش یابد .برای حل این مشکل ،بازیاابی
مبتنی بر محتوا ابداع شد ،بهنحویکاه سیساتم تصاویر ورودی توساط
کاربر را دریافت میکند و تصاویری را که از لحاظ محتوا (مانند رنا،،
بافت و شکل مشابه تصویر تقاضا هستند ،بازیاابی میکناد .از مزایاای
 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 باردار ویژگای اساتخراج میشاود و
مقایسه تصاویر با مقایسه بردارهای ویژگی آنها صورت میگیرد.
بررسی تحقیقات ساالهای اخیار ،نشاان میدهاد کاه روشهاای
ماشاینبینایی در ایان حاوزه بااهخوبی عمال کارده و در میاان آنهااا،
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الگوریتمهاای یااادگیری عمیااق4موفقیاات چشاامگیری داشااتهاند .زیاارا
ویژگیهای مناسبی را میتوانند از تصویر استخراج کنند [ .]4بناابراین
در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر یادگیری عمیق بهمنظور بازیاابی
تصویر ارائه میدهیم .بدین منظور از شبکههای عصبی کانولوشن عمیق
در بازیابی استفاده کرده و با استخراج ویژگیهای عمیقتری از تصاویر،
بازیابی را بهبود میبخشیم .در بخش  2به مروری بر کارهای انجام شده
و پیشینه تحقیق میپردازیم .بخش  3را به معرفای یاادگیری عمیاق و
شبکههای عصبی کانولوشن بهعنوان زیرمجموعهای از ایان الگوریتمهاا
اختصاص میدهیم .در بخش  4مدل پیشنهادی برای بازیابی بر مبناای
شبکه عصبی کانولوشن را ارائه میدهیم و در بخش  5به مقایسه نتاای
حاصل از این روش با روشهای پیشین میپردازیم.

-2پیشینه تحقیق
 CBIRبه مدت چندین سال زمینه تحقیقاتی مورد عالقه محققان بوده
است .برخی محققان برای بازیاابی از اساتخراج ویژگای رنا ،تصااویر
استفاده کردهاند .این شیوه استخراج برای پایگاهدادهای که رن ،تصاویر
آن یکسان باشد انتخاب مناسبی نخواهاد باود .باهعنوان مثاال در []5
نویسااندگان از مقایسااه مسااتقیم بااین هیسااتوگرامهای رناا ،یااا
کروماتیسی5استفاده کردهاند .هماانوور کاه ذکار کاردیم ،اساتفاده از
ویژگی وابسته باه رنا ،باهتنهایی مناساک نیسات .در [ ]6سیساتمی
معرفی شده که بر اساس ویژگی رنا ،و بافات عمال میکناد .در ایان
سیستم با روش  ،HMMD-HDWT6ابتادا باردار ویژگای هماه تصااویر
محاسبه میشود .بعد از مقایساه باردار ویژگای هار تصاویر ورودی باا
بردارهای ویژگی پایگاهداده ،تمامی تصاویر مشابه بازیاابی میشاوند .در
این روش برای استخراج ویژگای تصاویر ،مااتریس هاداماارد7و تبادیل
موجک گسسته (8 DWTترکیک شدهاند .ساپس باا اساتفاده از معیاار
فاصله (فاصله اقلیدسی  ،بردارهای ویژگی تصویر مورد سؤال و تصااویر
پایگاهداده با هم مقایسه شده و تصاویر مشابه ،نمایش داده میشوند .در
پژوهشی دیگر در سال  ،1396محققان روشی بهمنظور بازیابی با چناد
درخواست با محتوای متفاوت ارائه دادند [ .]7ایان روش اگرچاه دارای
این مزیت بود که کاربر میتوانست همزمان چند درخواسات روی یاک
نمونه تصویر انجام دهد اما بازهم استفاده از ویژگیهاای ساطح پاایین،
مانع رسیدن بهدقت ایدهآل شاد .همنناین در ساال  1389نیاز بارای
افزایش دقت بازیابی ،روشی ابداع شد که در آن ،حین بازیابی از کااربر
راجع به تصاویر مطلوب ،پرسش به عمل میآمد تاا خطاا کااهش یاباد
[ .]8اما این روش به دلیل توقاف حاین بازیاابی ،در بازیاابی بالدرنا،
مطلوب نمیباشد.
با رشد استفاده از تکنیکهای یادگیری عمیاق ،در ماههاای اخیار
شاهد استفاده از این الگوریتمها در بازیاابی تصااویر باودهایم .در ساال
 2016نویسندگان در مقالاه [ ]9از ترکیاک شابکه عصابی کانولوشان
عمیق و توابع هش9برای بازیابی تصاویر استفاده کردند .بدینصورت که
در این سیستم ،شابکه عمیاق و تاابع  Hashباهوور همزماان آماوزش
میبینند و بردار ویژگی استخراج شده از هر تصویر با وول زیاد ،توسط
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تابع هش ،به رشته کد  0و  1باا واول خیلای کمتار تبادیل میشاود.
بنابراین مهمترین ویژگی این مقاله ،کاهش بار محاساباتی باوده اسات.
بیشترین دقتی که در این مقاله بهدستآمده ،بر روی پایگاهدادهOxford
با میانگین دقت بازیابی  0/72میباشد .بنابراین اگرچه بار محاساباتی
کاهش و سرعت افزایش یافته ،اما بهدقت مطلوب بارای بازیاابی دسات
نیافته است.
در پژوهشی دیگر نیز در سال  ]10[ 2017از ترکیک شبکه عصبی
کانولوشن عمیق و تابع هش استفاده کردند و تفاوت آن با مقالاه قبال،
استفاده از معماری متفاوت به نام  VGGNetبا تعداد الیاههای بیشاتر
بااود .اسااتفاده از ایاان معماااری بااهتنهایی بااه دلیاال تعااداد الی اهها و
پارامترهای بیشتر ،مستلزم زمان بیشتر برای پردازش است .بنابراین باا
ترکیک آن با تابع هش ،مقداری از این زمان را کاسته و به دلیال عماق
بیشتر شبکه ،دقت افزایش یافته است .بهنحویکاه در بهتارین حالات،
برای پایگاهداده  CIFAR-10به میاانگین دقات بازیاابی  0/855دسات
یافتهاند.
در همین سال نیز در مقاله [ ]11نویسندگان از یادگیری عمیاق در
بازیابی تصاویر پزشکی استفاده کردهاند .برای این منظور پایگااهدادهای
مصنوعی از تصاویر پزشکی ایجاد کرده و ساپس باا اساتفاده از شابکه
عصبی کانولوشن ،سیستمی برای بازیابی ارائه دادند ،بهنحویکاه ابتادا
کالس مربوط به هر تصویر پیشبینای شاود ،ساپس بازیاابی از داخال
تصاویر همان کاالس صاورت گیارد .نتیجاه اجارای سیساتم بار روی
پایگاهداده مصنوعی ،منجر به میانگین دقت بازیاابی  0/69شاده اسات.
مهمترین ایاراد ایان مقالاه ایان اسات کاه درصاورتیکه سیساتم ،در
تشخیر کالس تصویر ورودی دچار خطا شود ،همه تصاویر بازیابیشده
برای آن تصویر ،اشتباه خواهند بود .بنابراین دقت بازیابی در این مقالاه
مطلوب نیست.
در پژوهشای دیگار در ساال جااری H Liu ،و همکاارانش [ ]12از
ترکیک ویژگیهای دو مدل از شابکههای کانولوشان عمیاق ،اساتفاده
کردنااد .در ایاان سیسااتم ماادل  AlexNetو ماادل بهبودیافت اه LeNet
بهصورت جداگانه روی پایگاهداده ،آماوزش داده میشاوند و از ترکیاک
ویژگیهای هر دو مدل ،برای بازیابی اساتفاده کردهاناد .دقات بازیاابی
بهدستآمده توسط ایان مادل روی پایگااهداده  Corelبارای تعاداد ده
تصویر بازیابی شده ،برابر  0/948است .اگرچه این سیستم دقت باالتری
نسبت به روشهای پیشین به دست آورده است ،اما باه دلیال نیااز باه
استفاده از دو شبکه کانولوشن درکناار هام ،باه زماان بیشاتری بارای
پااردازش نیازمنااد میباشااد .همننااین ایاان دقاات باار روی تنهااا یااک
پایگاهداده گزارش شده است.

بنابراین توجه پژوهشگران به روشهایی کاه ایان فاصاله را کام کناد
معطوف است .یکی ازروشهایی که در کاهش ایان فاصاله ماؤنر باوده
اساات ،یااادگیری عمیااق اساات .زیاارا ایاان روش بااهجای اسااتفاده از
ویژگیهای استخراج شده دساتی ،بهصاورت خودکاار و وای معمااری
سلسله مراتبای ،از تصااویر ویژگیهاای مناساک و دقیاق را اساتخراج
میکند  .بنابراین در این مقاله ،استفاده از یادگیری عمیق را نسابت باه
روشهای مرسوم برگزیدیم .در روشهاای ذکار شاده بازیاابی توساط
یااادگیری عمیااق در مراجااع [ ،]9-12بااه دلیاال ترکیااک ماادل بااا
الگوریتمهااای دیگاار ،محاساابات پینیادهتر شااده اساات .امااا مشاااهده
میکنیم که دقت استفاده از یادگیری عمیق ،نسبت به سایر روشهاای
پیشین ،افزایش یافته است.

در روشهایی که تاکنون مطرح شده ،از ویژگیهای ساطح پاایین
تصاویر استفاده میشد .بهوور دقیاقتر ،در ایان روشهاا ،ویژگیهاای
استفاده شده بهصورت دستی استخراج میشوند .بنابراین بازهم یکی از
معایک مشترک این روشها این است که فاصاله معناایی میاان ادراک
انسان و این ویژگیها مشهود است و دقات بازیاابی را پاایین مایآورد.
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-3یادگیری عمیق
یادگیری عمیق یکی از زیرمجموعههای یاادگیری ماشاین اسات کاه
هاادف آن ،یاادگرفتن چکیادهای سااطح باااال از دادههااا بااا اسااتفاده از
معماریهای سلسله مراتبی است و یک رویکرد در حال ظهور است که
بهوور گسترده در حوزه هوش مصنوعی مانند پردازش زباان وبیعای و
بینایی ماشینی استفاده شده است [.]4
ایدهسازی اولیه یادگیری عمیق به سالها قبل بازمیگردد .اما عادم
وجود سختافزار قوی و مناسک ،ماانع پیادهساازی آن شاده اسات .در
چند سال اخیر توانایی پردازش چیپهاا افازایش یافتاه درحالیکاه از
قیمت آنها کاسته شده است .همچنین پیشارفتهای چشامگیری در
الگوریتمهای یادگیری عمیق به وجود آماده اسات .بناابراین روزباهروز
شاهد رونق بیشتر اساتفاده از ایان الگوریتمهاا میباشایم .شابکههای
عمیق میتوانند ویژگیهای مناسابی از دادههاای ورودی را وای یاک
روند سلسله مراتبی استخراج کنند .بنابراین در چند سال اخیر در حوزه
بینااایی ماشااین موفااق عماال کردهانااد .عماادهترین دلیاال ترغیااک
پژوهشگران به الگوریتمهای عمیق در ساالهای اخیار ،موفقیات ایان
الگوریتمهااا در چااالش ILSVRC10بااوده اساات .ایاان چااالش را شاارکت
 ImageNetهر ساله برگزار میکند و درآن ،تعداد بسیار زیاادی تصاویر
در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد تا الگوریتمی برای وبقهبنادی
دقیق ایان حجام زیااد تصااویر معرفای کنناد و الگاوریتمی کاه روی
پایگاهداده مربوط به این چاالش کمتارین خطاا را بارای وبقهبنادی و
تشخیر تصاویر داشته باشد ،بهعنوان الگوریتم برتر انتخااب میشاود.
الگوریتمهای یادگیری عمیق بهشدت توساط محققاان در ایان چاالش
مورد استفاده قرار گرفته و به نتای خوبی دست یافتهاند [.]4
بهعنوان چهاردساته از مهمتارین الگوریتمهاای عمیاق ،میتاوان از
شااابکههای عصااابی کانولوشااان 11،ماشاااین باااولتزمن محصاااور12،
خودرمزگذارها13و کدین ،پراکنده14نام برد .باا توجاه باه مقایساه انجاام
شده در [ ]4استفاده از روشهای ماشاین باولتزمن محصاور زماانبر و
نیازمند محاسبات ووالنی است .همننین این روشها و خودرمزگزارها،
در مقابل تغییراتی از قبیل چرخش تصویر ،مقاوم نمیباشاند .از ساوی
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دیگر ،درکدین ،پراکنده ،امکان آموزش ویژگی وجود نادارد .از میاان
این روشها ما شبکه عصبی کانولوشن را برای ادامه کار برگزیدیم .زیرا
بهوور خاص برای دادههای دو بعدی مانند تصویر کاربرد دارد و نشاان
داده شده است که در مقابل تغییرات تصاویر مقااوم باوده و عاالوه بار
وبقهبندی تصاویر ،قابل تعمیم به سایر کاربردها نیز میباشد.
 -3-1شبکه عصبی کانولوشن عمیق

15

شبکه عصبی کانولوشن ( CNNیکی از مهمترین روشهاای یاادگیری
عمیق است که الیههای متعدد در آن ،به شایوهای جدیاد و مساتحکم
آمااوزش میبیننااد .ایان روش ،مااؤنر واقااع شااده و بهصااورت رایا در
کاربردهای بینایی ماشین استفاده میشود .این شبکهها زیرمجموعاهای
از شبکههای عصبی چندالیه هستند که برای دادههای دوبعادی مانناد
تصویر ،وراحی شدهاند .بخشهای مختلف تصاویر باهعنوان ورودی باه
الیههای سلسلهمراتبی داده میشوند و در هر الیه با اعماال فیلترهاایی
دیجیتال ،ویژگیهای چشامگیری از تصاویر اساتخراج میشاود [.]11
بهوور کلی  CNNاز سه نوع الیه اصلی کانولوشن ،ادغام16و الیاه تمامااً
متصل تشکیل میشود17.در شاکل  1شامای کلای یاک شابکه عصابی
کانولوشن را مشاهده میکنید.

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

در هر معماری  CNNچندین الیاه کانولوشان وجاود دارد .در ایان
الیهها تصویر ورودی با فیلترهایی که ضرایک آنها قابل آموزش اسات،
کانولوشن میشود .این فیلترها روی تصویر حرکتداده میشوند .عماق
فیلتر با عمق تصویر برابر است .به ازای هار فیلتار مجازا ،یاک صافحه
ویژگی ایجاد میشود .اگر از  nفیلتر استفاده کنیم n ،صفحه ویژگی باه
وجود میآید .وزنهای هر فیلتر که  wنامیده میشاوند ،قابال آماوزش
هستند و در وول آموزش شبکه ،مرتباً باهروز میشاوند .بعاد از عمال
کانولوشن ،حاصل با یک عدد بایاس جماع شاده و در صافحه ویژگای
ذخیره میشود .باهعنوان مثاال انادازه فیلترهاا میتواناد  3×3باشاد.
درشکل  2الیه کانولوشن را مشاهده میکنید.
بعد از این الیه ،معموالً الیه ادغام میآید .برای ادغام کردن چنادین
استراتژی وجود دارد که روش معمول آن ،اساتفاده از ادغاام مااکزیمم
است .در این روش پنجرههایی معموالً با اندازه  4×4انتخاب 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 نابت 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 الیاه کانولوشان و ادغاام ،در نهایات ابعااد صافحات
ویژگی بسیار کوچک شده اما تعداد آنها زیاد میشود .بنابراین در آخر
از الیههای تماماً متصل استفاده میکنیم .این الیهها صفحه ویژگای دو
بعدی را به بردار یک بعدی تبدیل میکنند.
برای آموزش شبکه کانولوشن دو مرحله پیش رو است :ابتدا مرحلاه
رو به جلو و سپس رو به عقک .در مرحله رو باه جلاو تصاویر از داخال
شبکه عبور داده میشود و بردار ویژگی آن استخراج میشود .باا توجاه
به آگاهی از کالس مربوط به تصااویر ورودی در مرحلاه آماوزش ،یاک
تابع هزینه تعریف میشود بهنحویکه میزان مرتبط بودن تصویر باه آن
کالس مربووه را اندازه بگیرد و هر چه این تابع برای یک کالس کمتار
از سایر کالسها باشد ،حاکی از ایان اسات کاه تصاویر باه آن کاالس
مرتبط است .در این شبکه از خطای وبقهبناد  softmaxباهعنوان تاابع
هزینه استفاده شده و وزنهای فیلترها را ووری انتخااب مایکنیم کاه
این تابع کمینه شود بهنحویکه وبقه بند ،کمترین خطا را داشته باشد.
بهمنظور انتخاب وزنهاای بهیناه ،از گرادیاان در مرحلاه بازگشاتی
استفاده میکنیم .گرادیانها با اساتفاده از قاانون بازگشاتی در امتاداد
الیهها محاسبه میشود و وزنها و پارامترها با توجه به گرادیاان باهروز
میشوند .پس از چندین تکارار روی تصااویر ورودی مختلاف ،مقاادیر
بهینه فیلترها و پارامترها محاسبه شده و در واقع شبکه برای تشاخیر
نوع ورودی آموزش دیده است.

 -4روش پیشنهادی
 -4-1انواع شبکههای کانولوشن
اخیراً شبکههای قدرتمند کانولوشن بهمنظور وبقهبندی تصاویر اباداع
شدهاند .در دهه  90میالدی  LeCunو همکارانش [ ]14برای اولین بار
از شبکه کانولوشن برای بازیابی ارقام دستنویس استفاده کردند .شبکه
آنها  LeNet-5نام داشت .مدل شبکه آنها شامل هفت الیه و تصاویر
ورودی بااه شاابکه دارای اناادازه  32×32بااوده اساات .در سااال 2012
 Krizhevskyو همکارانش [ ]15شبکه کانولوشن عمیقی ایجاد کردناد
که برنده چالش  ImageNetشد .اگر به توازن دقت و سارعت بنگاریم،
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میتوانیم مدل  AlexNetکه زیربنای همه الگوریتمهای دیگار اسات را
بهعنوان مبنای کار خود و برای استفاده در سیستم خود انتخاب کنایم
که عالوه بر دقت مناسک ،از سرعت قابل قبولی برخوردار است .
برای استفاده از شبکههای عصابی عمیاق ،ساه راه پایش رو داریام
[ .]16اول اینکه میتوانیم یاک شابکه را از اول تعریاف کنایم و روی
پایگاهداده مورد تحقیق ،آموزش دهایم .ایان روش در صاورتی نتیجاه
مطلوب میدهد که پایگاهداده تصاویر آموزشی شامل تعداد عظیمای از
تصاویر باشد .بدیهی است به دلیل اینکه تعداد پارامترهایی که نیاز باه
آموزش دارند در شبکههای عمیق زیاد اسات ،هار چاه تعاداد تصااویر
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 تحات آن آماوزش
دیده است ،اندک باشد .و اما روش سوم فاین تیون18کاردن ناام دارد و
به معنی استفاده از وزنهای از پیش آموزش دیاده شاده بارای تعاداد
زیادی از الیهها و آموزش تعداد کمتاری از الیاهها بار روی پایگااهداده
مورد نظر است .ما برای ادامه کار ،روش سوم را برگزیدیم .زیرا در ایان
صورت نیازمند آموزش تعاداد کمتاری از الیاهها میباشایم و آماوزش
سریعتر انجام میشود .ضمن اینکاه بعضای از پایگاههاای داده ،بارای
آموزش مدل از ابتدا ،دارای تعاداد تصاویر کاافی نیساتند .در شاکل 3
الیههای این معماری را مشاهده میکنید .در ایان معمااری عاالوه بار
الیههای اصلی ،الیههای دیگری نیز باه چشام میخورناد .بعاد از الیاه
کانولوشن که عملیات آن خطی اسات ،تاابع فعالسااز  Reluباهمنظور
غیرخطی کردن سیستم قرار میگیرد .بعد از اولین و دومین الیه ادغام
و بهمنظور نرمال کردن دادههای خروجی از آنان ،ازالیه  normاساتفاده
میشود  .این کار باعث صفر شادن میاانگین و واحاد شادن انحاراف از
معیار شده و مزیت آن ،کاهش وابستگی سیستم باه مقاداردهی اولیاه
ضرایک است .از آنجا که تعداد زیادی از پارامترهاا در ساه الیاه آخار
تماماً متصل قرار دارند ،در حین آموزش احتمال عدم همگرایی زیاادتر
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 نرونهاا را بهصاورت تصاادفی از
شبکه حذف میکند و در مرحله بعد ،با وزن قبلی به شبکه بازگرداناده
میشوند .این کار باعث افزایش سرعت و همگرایی بهتر میشود.
 -4-2نحوه عملکرد الگوریتم پیشنهادی
در این مقاله ،هدف ما ارائه مدلی است که بتوانیم از شبکههای عصابی
کانولوشن عمیق بهمنظور بازیابی استفاده کنیم .بهمنظور تحقق بازیابی
دقیق ،مدل پیشنهادی بدینصاورت اسات کاه ابتادا مادل را بار روی
پایگاهداده مورد تحقیق ،تنظیم کنیم .برای این منظور وزنهای الیاهها
بهغیراز دوالیه آخر نابت نگهداشاته میشاوند و دو الیاه آخار آماوزش
میبینند .پس از آموزش ،هماه تصااویر را از ایان شابکه عمیاق عباور
میدهیم.
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شکل  :3الیههای اصلی معماری استفاده شده

هر تصویر ابتدا با تعدادی فیلتر با اندازه  11×11با مقداردهی اولیه
گوسی کانولوشن میشاود بهنحویکاه فیلتار روی هماه قسامتهای
تصویر حرکت داده میشود و حاصال کانولوشان ،در صافحات ویژگای
ذخیره میشود .پس از اعمال تابع فعالساز به این صفحات ،هرکادام از
آنها وارد مرحله ادغام ماکزیمم میشاوند .بهنحویکاه پنجرههاایی باا
اندازه  4×4روی تصویر حرکت داده میشوند و از میان هر  4پیکسال،
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 میشاود .در
مجموع پس از پن الیه کانولوشن و سه الیاه ادغاام ،ساه الیاه تمامااً
متصل وجود دارد که این ویژگیهای دوبعدی را تبدیل باه باردار یاک
بعدی میکنند .پس از اینکه کاربر تصویر تقاضا را ارائه کناد ،تصاویر از
شبکه عبور داده شده و بردار خروجی الیاه آخار ،باا مااتریس ویژگای
مقایسه شده بهنحویکه فاصله اقلیدسی این بردار با تکتک بردارهاای
موجود در ماتریس ویژگی محاسبه شده و نزدیکترین تصاویر به تصویر
تقاضا ،که بردار ویژگی آنها فاصله اقلیدسی کمتاری تاا باردار ویژگای
تصویر تقاضا دارند ،بهعنوان تصاویر بازیابی شده انتخااب میشاوند .در
شکل  4بلوک دیاگرام روش پیشنهادی را مشاهده میکنید.
در این شکل دو بخش کلی آموزش آفالین و بازیابی آنالین ،همزمان
نمایش داده شده است .بهنحویکه قسمت بااالیی شاکل ،مرباوط باه
مرحله آموزش میباشد و قسمت پاایین ،مرحلاه بازیاابی را باه تصاویر
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 کانولوشان ،ویژگیهاای
عمیق و دقیقتری استخراج شده و باعث میشود تا این سیستم از دقت
باالتری نسبت به سایر روشها که ویژگیهای سطح پایین را اساتخراج
میکنند ،برخوردار شود .در سیستم پیشانهادی ،از الیاه آخار شابکه،
ویژگیها را استخراج کرده و بهعنوان بردار ویژگی هار تصاویر در نظار
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میگیریم .انتخاب ویژگی از آخارین الیاه ) ، (softmaxدارای دو مزیات
است .اول اینکه باه دلیال اینکاه خروجای ایان الیاه برابار باا تعاداد
کالسهای هر پایگاهداده اسات ،تعاداد ویژگیهاا در پایگااه دادههاای
معمول ،کم است و نیازمند استفاده از روشهاای ادغاام و هاش مانناد
مقاالت [10و ،]12نمیباشیم .بهعنوان دومین مزیت ،میتاوان باه ایان
نکته اشاره کرد که در روش پیشنهادی ویژگیها از بعد از الیه وبقهبند
استخراج می شوند ،بنابراین اوالعات مربوط به کاالس هار تصاویر ،در
بردار ویژگی وجود خواهاد داشات و ایان خاود باعاث کااهش خطاا و
افزایش دقت میگردد.

بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا . . .


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:
(4



.
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  1باه یاک بازیاابی پراشاتباه
داللات میکناد و  ANMRRبااا میاانگینگیری از  NMRRهاای هماه
تصاویر مورد سؤال موجود در پایگاههای داده بهدست میآید.
ANMRR  NMRR (q ) .

(5
شکل : 4بلوک دیاگرام الگوریتم پیشنهادی

 - 5معیارهای ارزیابی
بهمنظور ارزیابی سیستم ،سه معیاار ) P(0.5و ) P(1و  ANMRRرا کاه
در اداماه توضایح داده شادهاند ،بارای ساه پایگااهداده  Corel ،Aloiو
 MPEG7محاسبه و نتاای را باا روشهاای پیشاین بازیاابی ،مقایساه
میکنیم و نشان میدهیم که دقت بازیابی درمدل پیشنهادی نسبت به
سایر روشها افزایش مییابد.
برای ارزیابی سیستمهای بازیابی ،معیار ارزیابی مؤنر 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  ،ANMRR19دقت و فراخوانی استفاده میکنیم.
 -5-1معیار ANMRR

) ANMRRمیانگین نرمال شده و اصالح شده رتبه بازیابی یک معیاار
ارزیابی از عملکرد سیستمهای بازیابی میباشد که کارآیی سیستم را در
یک مقدار عددی خالصه میکناد [ .]17ابتادا ) K(q) ،NG(qو ) R(kرا
بهصورت زیر تعریف میکنیم:


)  : NG (qتعداد تصاویر درست برای تصویر مورد سؤال (q
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 -5-2معیارهای دقت و فراخوانی
معیارهای دقت ( Pو فراخاوانی ( ، Rاز مهمتارین معیارهاای ارزیاابی
سیستمهای بازیابی هستند [ .]17معیار  Pنشانگر دقت بازیابی است و
معیار  Rقابلیت بازیابی موردهای مارتبط از پایگااهداده را انادازهگیری
میکند .معیارهای دقت و فراخوانی معکوس هم عمال میکنناد یعنای
بهتناسک اینکه  Pافزایش مییابد R ،کاهش مییابد .معیارهای دقات و
فراخوانی از روابط زیر بهدست میآیند:
(6

(7

تعداد تصاویر بازیابی شده مرتبط

= Precision

تعداد تصاویر بازیابی شده
تعداد تصاویر بازیابی شده مرتبط

= Recal

تعداد کل تصاویر مرتبط پایگاه داده

ما با ترکیک معیارهای دقت و فراخاوانی ،معیارهاای بهتاری پیشانهاد
دادیم تا بهجای استفاده جداگانه از معیارهاای  Pو  Rاز هار دو معیاار
همزمان استفاده کنیم [ .]6این معیارها عبارتاند از:
) P(0.5دقت در  %50فراخوانی (یعنی دقت پس از بازیاابی

نصف تصاویر مربووه .
) P(1دقت در  %100فراخوانی (یعنی دقت پاس از بازیاابی

کل تصاویر مربووه که همان نقطه برخورد نمودارهای دقت و فراخوانی
است .

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا . . .

 /1601مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

 - 6نتایج اجرای برنامه
شبیهسازی با استفاده از نرمافزارهای  ]18[ Caffeکه یاک چهاارچوب
مناسک بارای پیادهساازی یاادگیری عمیاق اسات و  ،Matlabبار روی
سیستم دارای پردازنده  Intel Core i5 1.7 GHzو حافظه 8 GB RAM
و سیستمعامل  Ubuntu 14.04انجام شده است.
در جدول  1نتای حاصل از شبیهسازی و محاسبه معیارها را بارای
مدل پیشنهادی و نتای استخراج شاده از ساایر مقااالت در مادلهای
 pp20،SCD ،DCD ،CLD ،]6[ HMMD-HDWTو  ]5[ HIو همچنااااین
روش الگاوریتم تناک ) ]19[ (sparse-DALMروی پایگااهداده ALOI
[ ]22که شامل  4608تصویر در  64کالس میباشد ،مشاهده میکنیاد.
از میان روشهای تنک ،بیشترین مقدار دقت بهدستآمده در [ ]19را
انتخاب و برای مقایسه در جدول قرار دادهایم .در میان سایر روشهاا،
بیشترین مقادار ) P(0.5برابار  %82/29و مرباوط باه روش HMMD-
 HDWTمیباشد .درحالیکاه ایان مقادار در الگاوریتم پیشانهادی باه
 99%/09افزایش یافته است.
منظور از اندازه بردار ویژگی ،تعداد اعضای برداری است که بهعنوان
ویژگیهای هر تصویر در هرکدام از روشها ،استخراج میشاود و بارای
مقایسه تصاویر ،از آن استفاده میشود .در جدول  2نتاای آزماایش بار
روی پایگاهداده  ]21[ Corelکه شامل هزار تصویر در  10کالس اسات،
آورده شده است .در این پایگاهداده نیز از میان سایر روشها ،بیشترین
مقدار ) P(0.5مربوط به الگوریتم  ]12[ ALو برابر  %87/69بوده که در
آن از ترکیااک دو الگااوریتم عمیااق اسااتفاده شااده اساات .امااا در روش
پیشنهادی این معیار به  %96/30بهبود یافته است .همننین نتاای بار
روی پایگاه داده ]22[ Mpeg7در جدول  3قابل مشاهده است .در ایان
جدول نیز مشاهده میکنیم که بیشترین مقدار ) P(0.5برابار %88/34
در روش  HIبا بردار ویژگی به وول  1024و بیشترین مقدار ) P(1برابر
 58%/31مربوط به روش تنک میباشد .درحالیکه در روش پیشنهادی
مقدار ) P(0.5برابر  %86/07و مقدار ) P(1برابر  %78/57و با وول بردار
ویژگی بسیار کمتر از روشهای دیگر شده است.
جدول  : 1پایگاهداده ALOI
اندازه
ANMRR

)P(1

)P(0.5

بردار

روش

ویژگی

0/2005

79%/89

79%/99

64

Sparse-DALM

0/2551

66%/68

82%/29

3×64

HMMD-HDWT

0/8526

17%/56

19%/49

12

CLD

0/6354

41%/87

50%/21

32

DCD

0/5215

43%/55

53%/21

11×121

SCD

0/9023

7%/71

37%/79

496

PP

0/9186

6%/77

36%/26

1024

HI

0/0101

98%/34

99%/09

64

روش پیشنهادی
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جدول  : 2پایگاهداده Corel
اندازه
ANMRR

)P(1

)P(0.5

بردار

روش

ویژگی

0/2024

69%/46

69%/98

64

Sparse-DALM

0/5615

35%/44

41%/45

3×64

HMMD-HDWT

0/5391

41%/82

57%/79

12

CLD

0/5826

36%/37

48%/64

32

DCD

0/6106

33%/65

43%/63

11×121

SCD

0/6531

28%/65

38%/56

496

PP

0/6324

29%/92

40%/21

1024

HI

--

--

87%/69

1086

AL

0/0387

93%/00

96%/30

10

روش پیشنهادی

از مقایساه معیارهااای ) P(0.5) ، P(1و  ANMRRبهدسااتآمده در
روش پیشنهادی با سایر روشها ،بهدقت باالی این الگوریتم مبتنای بار
یادگیری عمیق پی میبریم .زیرا در روشهاای دیگار مهمتارین عامال
کاهش دقت ،استخراج ویژگیهای سطح پایین تصااویر و عادم کااهش
فاصله معنایی میان ادراک انسان و این ویژگیها است .درحالیکاه کاه
یادگیری عمیق ،با استخراج سلسله مراتبی و عمیق ویژگای از تصااویر،
ویژگیهای سطح باالتری را استخراج کرده و الگوریتم پیشنهادی ما که
در آن از شبکههای کانولوشن عمیق باهمنظور بازیاابی اساتفاده شاده،
بهدقت مطلوبی دست یافته است.
جدول  : 3پایگاهداده MPEG7
اندازه
ANMRR

)P(1

)P(0.5

بردار

روش

ویژگی

0/4250

58%/31

59%/41

64

Sparse-DALM

0/4285

HDWT

53%/90

70%/41

3×64

0/6821

37%/21

77%/77

496

PP

0/4432

57%/56

88%/34

1024

HI

0/1735

78%/57

86%/07

72

روش پیشنهادی

معیار  ANMRRکه صفر بودن آن به معنی بازیابی کامال اسات ،در
ایاان الگااوریتم باارای پایگاااهداده  ALOIدارای مقاادار  ،0/01باارای
پایگاهداده  Corelدارای مقدار  0/0387و برای تصااویر  MPEG7دارای
مقدار  0/1735میباشد که نشان از یک بازیاابی مطلاوب و کام نقار
دارد.
برتری دیگر این مدل نسبت به سایر روشها ،استفاده از محاسابات
غیر پینیده اسات .در ساایر الگوریتمهاا اساتخراج ویژگیهاای بهتار،
مستلزم استفاده از تبدیلها و روشهای بسیار پینیدهتر است که باعث
کند شدن روند بازیابی میشود .اما عمل کانولوشان کاه مبناای اصالی
الگوریتم پیشنهادی و ترکیبی از عمل ضارب و جماع اسات ،باهمراتک
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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-7
بازیابی تصویر یکی از مهمترین شاخههای بینایی ماشاین اسات کاه از
 اما پایش از ایان.سالها قبل مورد توجه و استفاده محققان بوده است
الگوریتمهای موجود در بازیابی نتوانستند شاکاف معناایی باین ادراک
 بنابراین دقت بازیابی کم.انسان و ویژگیهای استخراج شده را کم کنند
 سارعت ایان،بوده و از ورفی با توجه به حجم زیاد تصاویر ذخیره شده
 در این مقاله روشی مبتنای بار یاادگیری.الگوریتمها نیز کم بوده است
عمیق با استفاده از شبکههای عصبی کانولوشن بناا نهاادیم و پاس از
،ALOI شبیهسازی مدل پیشنهادی و تست آن بر روی سه پایگااهداده
 نشان دادیم کاه، و محاسبه سه معیار مهم بازیابیMPEG7  وCOREL
،این مدل به دلیل استخراج عمیق و سلسله مراتبی ویژگیهای تصااویر
 همنناین.نسبت به ساایر روشهاا از دقات بااالتری برخاوردار اسات
استفاده از عمل کانولوشن بهجای استفاده از سایر تبدیلهای مرسوم در
 پینیدگی محاسبات را کام کارده و باه عمال بازیاابی،روشهای دیگر
.سرعت بخشیده است
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زیرنویسها
1

Image retrieval
Text-Based Image Retrieval
3
Content-Based Image Retrieval
4
Deep learning
5
Chromaticity
6
Hue Maximum Minimum Difference-Hadamard Discrete Wavelet
Transform
7
Hadamard matrix
8
Discrete Wavelet Transform
9
Hash Functions
1
0
ImageNet Large Scale Visual Recognition
Challenge
1
1
Convolutional Neural Networks
1
2
Restricted Boltzmann Machines
1
3
Autoencoder
1
4
Sparse Coding
1
Deep convolutional neural networks5
1
6
Pooling
1
7
Fully-connected
1
8
Fine tune
1
9
Average Normalized Modified Retrieval
Rank
2
0
Padua point
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