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 از جمله اینترنت سبب شده ا ست که در سالهای اخیر وجود معنا در وب بهویژه در، افزایش ت صاویر موجود در کاربردهای مختلف زندگی:چکیده
 ورودی سی ستم. حا شیهنوی سی ت صویر به معنای انت صاب یک یا چند کلمه برای تو صیف ت صویر ا ست.مورد ت صویر مورد توجه محققان قرار گیرد
 الگوریتم جدیدی برای حاشیهنویسی تصویر ارائه میدهد که در آن برای استخراج، این مقاله. ویژگیهای استخراجشده از تصویر است،حاشیهنویسی
 برای رسیدن. نیز برای این منظور کمک گرفته شده استSIFT ) استفاده شده است و از توصیفگرBoW(  از مفهوم کیف واژگان،ویژگیهای تصاویر
 بهره گرفته شبببدهK-Means  و الگوریتمPCA-SIFT  از روش کاهش ابعاد ویژگیSIFT به کارایی مناسبببب و با توجه به باال بودن ابعاد ویژگیهای
 گویای عملکرد بهتر سیستم ارائهشده در دو معیار،Corel5k  آزمایشهای انجامشده بر روی سیستم پیشنهادی و با استفاده از مجموعه تصاویر.است
.مورد بررسی زمان و دقت نسبت به کارهای گذشته است
.PCA-SIFT ،K-Means  الگوریتم،PCA  توصیفگر،واژگان
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Abstract: Due to increase using images in different life application especially internet, recently many researchers interested in
understanding in web and images. Automatic image annotation means attaching words, keywords or comments to an image. The inputs
for image annotation system are features which are extracted from image. In this paper, a new algorithm for automatic image annotation
using bag of words (BOW) and SIFT descriptor is presented. Considering the high dimensionality of SIFT features and to achieve
satisfying efficiency, we apply dimension reduced technique PCA-SIFT and K-Means algorithm. Experimental results based on the
images of Corel5k dataset show that the proposed method has better performance in precision and time measures.
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 -1مقدمه
با افزایش تعداد تصاویر در وب ،لزوم دستهبندی و بازیابی مؤثر اطالعات
اهمیت بیشتری پیدا کرده است .همین امر سبب شده است که در
سالهای اخیر وجود معنا در وب بهویژه در مورد مالتی مدیا از جمله
تصویر مورد توجه محققان قرار بگیرد .اکثر روشهای قدیمی از
ویژگیهای تصویر شبیه رنگ ،بافت و شکل استفاده میکردند که کارایی
چندانی نداشت .به این دلیل که کاربران ترجیح میدهند جستجوی
تصویر را بر اساس پرسوجوهای متنی و بر اساس کلمات کلیدی انجام
دهند .از نظر کاربر بیان درخواست بازیابی با استفاده از کلمات بهمنظور
توصیف محتوای تصویر بهمراتب سادهتر و سریعتر از ارائه تصویر نمونه
برای بازیابی اطالعات است .این امر لزوم حاشیهنویسی تصویر را بیشتر
کرده است.
حاشیهنویسی تصاویر به فرآیند تولید کلماتی که محتوای تصویر را
توصیف کنند ،اطالق میشود .هدف حاشیهنویسی تصاویر ،تولید کلماتی
است که تصاویر را به شکل مناسبی توصیف میکنند [ .]2 ،1در واقع در
حاشیهنویسی مجموعهای از کلمه یا کلماتی که بیانگر معنا و مفهوم
واقعی تصویر است ،با تصاویر همراه میشود .منظور از معنا و مفهوم واقعی
مفاهیمی نزدیک به برداشت انسانها از تصویر است .یافتن تصویر مورد
نیاز یک کاربر از بین تصاویر بسیار زیاد ،یک کار چالشانگیز است.
تحقیقات نشان داده است که یک فاصله معنایی بین بازیابی تصاویر بر
اساس محتوا و معنای تصویر قابل فهم برای انسان ،وجود دارد [.]3
بهترین راه برای پر کردن این فاصله معنایی ،حاشیهنویسی خودکار
تصویر است .حاشیهنویسی تصویر میتوانند توسط انسان یا ماشین انجام
شود اما ازآنجاکه مجموعههای بزرگی از تصاویر نیازمند حاشیهنویسی
است ،انجام این عمل توسط انسان زمانبر ،پرهزینه و همراه با اشتباه یا
ابهام است .لذا عمالً منظور از حاشیهنویسی تصویر ،انجام این عمل
بهصورت خودکار و توسط ماشین است که به آن حاشیهنویسی خودکار
تصاویر گفته میشود .برای تولید سیستم حاشیهنویسی خودکار باید
قوانینی را به ماشین یاد داد تا بتواند با استفاده از آنها ،پس از دریافت
تصویر ورودی ،حاشیههای تصویر را تولید کند.
تشخیص اشیاء بهعنوان یکی از حوزههای پرکاربرد بینایی ماشین
شناخته میشود .الگوریتمهای متعددی بر پایه کیف واژگان بصری 1در
شناسایی اشیاء استفاده شدهاند [ 10 ،12-10و  .]13در بینایی ماشین،
واژهها ی بصری یک بردار از تعداد وقوع یک واژه از ویژگیهای تصویر
است .واژههای بصری به دلیل سادگی و عملکرد خوبی که بر روی شیء
و صحنه دارند مورد توجه قرار گرفتهاند .همچنین به دلیل موفقیت
استفاده از کیف واژگان در بازیابی اطالعات ،استفاده از آن در پردازش
تصویر و ویدئو نیز مورد توجه است .در مدل کیف واژگان یک سند
بهصورت هیستوگرامی از واژهها نشان داده میشود.
در این مقاله یک روش جدید حاشیهنویسی خودکار تصاویر با
استفاده از کیف واژگان ارائه شده است .رویکرد جدید از سه گام تشخیص
ویژگی ،توصیف ویژگی و ایجاد کتابکد 2برای هر تصویر استفاده میکند.
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در مرحله آموزش ابتدا نقاط کلیدی هر تصویر با استفاده از توصیفگر
 SIFT3استخراج شده و در ماتریس بزرگی ذخیره و همچنین مشخص
میگردد که هر ویژگی متعلق به کدام کالس است .سپس با استفاده از
الگوریتم خوشهبندی  K-meansویژگیهای موجود در این ماتریس
خوشهبندی میشوند .خروجی این مرحله ،ماتریسی خواهد بود که
دربردارنده مرکز هر خوشه است .در مرحله آزمون ،یک تصویر به سیستم
وارد شده و ویژگیهای  SIFTآن استخراج میشود .سپس فاصله تکتک
این ویژگیها با مراکز خوشههای مرحله آموزش محاسبه میشود .اگر
این فاصله از مقدار آستانه تعیینشده کمتر باشد ،این نقطه کلیدی به
خوشه نسبت داده میشود و درنهایت تعداد ویژگی نسبت دادهشده به
هر خوشه (هیستوگرام ویژگیها) برای این تصویر به دست میآید .در
مرحله آخر خوشههایی که بیشترین فراوانی ویژگی را دارند بهعنوان
حاشیه (برچسب) های تصویر انتخاب میشوند.
هدف اصلی در این مقاله ارائه یک روش جدید برای حاشیهنویسی
خودکار تصاویر است .در بخش دوم مروری بر کارهای گذشته خواهیم
داشت ،سپس در بخش سوم سیستم طراحیشده به کمک واژههای
بصری همراه با جزئیات ارائه میشود ،نمودارها و استنتاجهای الزم آمده
است ،در بخش چهارم نتایج تجربی الگوریتم پیشنهادی ارائه میگردد و
درنهایت نتیجهگیری تحقیق در بخش پنجم بیان میشود.

 -2پیشینه تحقیق
تاکنون روشها و سامانههای گوناگونی برای حاشیهنویسی تصاویر توسط
افراد مختلف ارائه شده است که هدف و کاربرد آنها با همدیگر متفاوت
است .ازنظر نوع سیستم حاشیهنویسی استفادهشده میتوان آنها را به
سه دسته تقسیم کرد:
روشهای بر اساس دستهبندی :در این روش از دستهبندهای

مختلف برای تقسیم تصاویر به دستههای مختلف استفاده میشود و بر
اساس این دستهها کلمات کلیدی مناسب هر دسته تعیین میشود.
مقاالت [ ]1 ،2نمونههایی از این دستهاند.
روشهای بر اساس مدل احتماالتی :در مدل احتمالی ،اساس

کار استخراج ویژگیهای بصری و سطح پایین تصویر (رنگ ،بافت ،شکل
و  )...از دادههای آموزشی و سپس بررسی توزیع احتمال وابسته بین
ویژگیهای بصری تصویر و ویژگیهای معنایی سطح باال است و درنهایت
از نتایج توزیع احتمال برای حاشیهنویسی تصویر جدید استفاده میشود.
مقاالت [ ]0 ،0نمونههایی از این دستهاند.


روشهای بر اساس بازیابی تصاویر :دسته سوم روشهایی

هستند که با آنها مانند بازیابی تصویر رفتار میشود .یعنی ابتدا بهترین
تصاویر مرتبط با تصویر جدید بر اساس محتوای تصویر بازیابی شده و
سپس کلمات کلیدی تصاویر بازیابی شده برای تصویر آزمون نیز استفاده
میشود .مقاالت [ ]3 ،0نمونههایی از این دستهاند.
در مقالهای که اخیراً توسط نویسندگان مقاله حاضر ،ارائه شده است،
روشی خودکار برای حاشیهنویسی تصاویری با موضوع اماکن تاریخی و
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مذهبی ایران معرفی شده است ] .[17برای این منظور ،ابتدا این تصاویر
را به همراه متون اطراف آنها ذخیره کرده و پس از انجام
پیشپردازشهای الزم ،لغتنامهای از کلمات موجود در متون ایجاد
میشود .سپس با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و روش وزن
دهی TF-IDFبه هرکدام از کلمات وزنی نسبت داده میشود که
نشاندهنده اهمیت هریک از لغات است .برای تحلیل نتایج حاصل از
الگوریتم ،با کمک  0کاربر انسانی ،ابتدا حاشیهنویسی دستی روی تصاویر
انجام و به هر تصویر  1کلمه کلیدی نسبت داده میشود .نتیجه
نشاندهنده شباهت حدود  2/00کلمه (بیش از  17درصد) ،بین تفسیر
انسانی و الگوریتم پیادهسازی شده است [11] ،Sh.Wan .از درخت
تصمیم برای تولید سیستم حاشیهنویسی تصاویر استفاده کرده است.
آنها از یک چارچوب حاشیهنویسی مبتنی بر ناحیه بهره گرفتهاند
بهطوریکه در حاشیهنویسی مبتنی بر ناحیه ،کلمات کلیدی با مناطق
خاصی در مجموعه دادههای آموزشی مرتبط هستند .در این مقاله از
الگوریتم درخت تصمیم برای سیستم حاشیهنویسی استفاده شده است
که این سیستم میتواند تعداد زیادی از تصاویر را سریعتر و بهتر
طبقهبندی کند .الگوریتم ارائهشده در این مقاله از مجموعه تصاویر
 Corel5kبرای آزمایشهای خود استفاده کردهاند .نویسندگان مقاله
تصویر را به تعدادی ناحیه تقسیمبندی کردهاند که هر ناحیه محتوای
معنا و ویژگیهای بصری متفاوتی دارد .ابتدا ،تصویر به نواحی مختلفی
تقسیم شده که ویژگیهای بصری مشابهی دارند .سپس اطالعات بصری
هر ناحیه استخراج شده و مجموعه داده آموزشی ساخته میشود .سپس
سیستم از الگوریتم  ensembleبرای یادگیری مجموعه آموزش استفاده
میکند .هر کالس یک برچسب دارد و برچسب کالس میتواند کلمات
کلیدی باشد .نتایج الگوریتم بر روی  201تصویر از مجموعه  Corelو با
استفاده از الگوریتم  KNNدقت  00/31را نشان میدهد .در مقاله []12
به کاربرد بازنمایی تنک ساختیافته در حاشیهنویسی تصاویر پرداخته
شده است .در این مقاله ابتدا حاشیهنویسی خودکار تصاویر و بازنمایی
تنک بررسی شده است و در ادامه مهمترین پژوهشهایی که در حوزه
حاشیهنویسی خودکار تصاویر با استفاده از بازنمایی تنک انجام شده
است ،مرور شده و در انتها از نظر ویژگیهای مختلف با یکدیگر مقایسه
شده است .همچنین در مقاله [ ]13یک روش جدید برای حاشیهنویسی
خودکار تصاویر به کمک فازی کردن روش رأیگیری همسایگی با
استفاده از نزدیکترین تصاویر به تصویر پرسوجو ارائه شده است.
در مقاله مروری [ ]12به استفاده از کیف واژگان در حاشیهنویسی
تصاویر پرداخته شده است و کارهای مرتبط با این حوزه از سال 2770
تا  2712در آن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .در مقاالت [-10
 ]11به استفاده از الگوریتم مدل کیف کلمات در تشخیص اشیا و مفاهیم
در تصاویر پرداخته شده است.

 -3الگوریتم پیشنهادی با استفاده از واژههای بصری
هدف اصلی این تحقیق طراحی و پیادهسازی سامانهای خودکار برای
حاشیهنویسی مجموعهای از تصاویر است که در مقایسه با انواع مشابه
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خود کارایی بهتری را فراهم و ارائه کند .در مرحله انتخاب ویژگیها از
مفهوم کیف ویژگیها ( )BoF2استفاده شده است ] .[10در بینایی
ماشین ،مدل کیف واژگان ،برای دستهبندی تصاویر بهوسیله در نظر
گرفتن ویژگیهای تصویر بهعنوان واژه استفاده میشود .در طبقهبندی
اسناد ،کیف واژگان ،برداری از تعداد وقوع واژهها است.
برای نمایش یک تصویر با استفاده از مدل کیف واژگان با تصویر
میتوان مانند یک سند رفتار کرد .یعنی باید واژهها 1نیز در یک تصویر
تعریف شوند .برای دستیابی به این منظور ،دو گام اصلی زیر نیاز است:
 .1تشخیص ویژگی و توصیف ویژگی :یک تعریف برای  BoFمیتواند
"نمایش هیستوگرام مبتنی بر ویژگیها" باشد .بازیابی تصاویر بر
اساس محتوا میتواند با این فن نمایش تصویر نیز انجام پذیرد .بعد
از تشخیص ویژگی هر تصویر بهوسیله چندین تکه تصویر خالصه
میشود .روش نمایش ویژگی با چگونگی نمایش تکههای تصویر
بهعنوان بردارهای عددی مرتبط میشود ،این بردارها
توصیفگرهای ویژگی نامیده میشوند .یک توصیفگر مناسب باید
قادر به مدیریت شدت رنگ ،چرخش ،تغییر سایز و تبدیالت باشد.
یکی از محبوبترین توصیف گرها ،توصیف گر  SIFTاست که در
این مقاله نیز از آن استفاده شده است SIFT .هر تکه تصویر را به
یک بردار 120 ،بعدی تبدیل میکند .بعد از این مرحله هر تصویر،
مجموعهای از بردارهای با ابعاد یکسان خواهد بود.
 .2ایجاد کتابکد :مرحله بعدی برای مدل  BoFتبدیل بردارهای
بهدستآمده به کلمهکد 0است .یک کلمهکد میتواند بهعنوان یک
نماینده برای چندین تکه تصویر مشابه در نظر گرفته شود .یکی
از روشها ،استفاده از خوشهبندی  K-Meansروی تمام بردارها
است .کلمهکدها بهعنوان مراکز خوشههای یادگیری در نظر گرفته
میشوند .تعداد خوشهها برابر اندازه کلمهکد است .بنابراین هر تکه
از یک تصویر به یک کلمهکد مناسب نگاشت میشود و تصویر
بهوسیله هیستوگرامی از کلمهکدها نمایش داده میشود.
شکل 1مفهوم و شمای کلی پیادهسازی کیف واژگان و انتساب
کلمات را نشان میدهد .برای هر تصویر مجموعهای از توصیفگرها
موجود است .با استفاده از الگوریتم خوشهبندی  K-meansتوصیفگرها
خوشهبندی میشود .برای این کار ،تمام توصیفگرها ،همه تصاویر را در
یک ماتریس بزرگ قرار داده ،که هر سطر ماتریس بیانگر یک توصیفگر
است .سپس یک عدد دلخواه مثبت به  Kنسبت داده و ماتریس فوق به
همراه مقدار  Kتعریفشده برای خوشهبندی توصیفگرها استفاده
میشود .بر اساس آزمایشهای صورت گرفته و بررسی خروجیها ،بهترین
نتیجه به ازای  K=200به دست آمده است (شکل  .)2بعد از خوشهبندی
یک ماتریس  Cوجود دارد که هر سطر آن نشاندهنده مرکز هر خوشه
در فضای ویژگی و تعداد سطرها برابر تعداد مراکز خوشهها است.
بهعبارتدیگر ،ماتریس  Cنگهدارنده مکان مراکز خوشهها است .همچنین
یک بردار  IDXوجود دارد که هر عنصر آن دربردارنده برچسبی به ازای
یک توصیف گر خاص است .با انجام این کار ،خوشهبندی به پایان
میرسد.
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شکل  :1شمای کلی پیادهسازی واژههای بصری و انتساب کلمات  )aمجموعهای از تصاویر و ویژگیهای استخراجشده از آنها )b .خوشهبندی
ویژگیها و تعیین مراکز خوشهها  )cتصویر ورودی جدید و تعیین نزدیکترین واژه بصری به هر ویژگی از تصویر جدید  )dهیستوگرام ایجادشده
برای تصویر ورودی که مشخص میکند هر واژه بصری چند بار در تصویر تکرار شده است.

برای هر تصببویر هیسببتوگرامی از نقاط کلیدی ایجاد میشببود ،که
تعداد وقوع هر ویژگی (مرکز خوشببه) را در یک تصببویر خاص نشببان
میدهد .ازآنجاییکه برچسبببب تمام توصبببیفگرهای یک گروه (مرکز
خوشه) مشخص است درنتیجه میتوان بهسادگی تعداد وقوع هر ویژگی
را با توجه به برچ سب تو صیفگرها محا سبه کرد .بعد از قرار دادن همه
هیستوگرامها (بردارهای سطری) در یک ماتریس ،ماتریس بزرگی ایجاد
میشود که هر سطر آن هیستوگرامی از یک تصویر است بهطوریکه هر
سبتون مربوط به یک مرکز خاص و نشباندهنده تعداد وقوع در تصبویر
اسبببت .در مرحله بعد ،برای هر تصبببویر در مجموعه آموزش و آزمایش
هیستوگرام آن محاسبه و تشکیل میشود.
در مرح له آموزش اب تدا ن قاط کل یدی هر تصبببویر با اسبببت فاده از
تو صیفگر  SIFTا ستخراج شده و در ماتریس بزرگی ذخیره و همچنین
م شخص میگردد که هر ویژگی متعلق به کدام کالس ا ست .سپس با
اسببتفاده از الگوریتم خوشببهبندی  K-meansویژگیهای مورد نظر به
دسببت میآید .خروجی این مرحله ،ماتریس بی خواهد بود که دربردارنده
مرکز هر خوشه است .در مرحله آزمون ،یک تصویر به سیستم وارد شده
و ویژگیهای  SIFTآن اسببتخراج میشببود .سببپس فاصببله تکتک این
ویژگیها با مراکز خو شههای مرحله آموزش محا سبه می شود .اگر این
فاصببله از مقدار آسببتانه تعیینشببده کمتر باشببد ،این نقطه کلیدی به
خوشه نسبت داده شده و درنهایت تعداد ویژگی نسبت داده شده به هر
خوشببه (هیسببتوگرام ویژگیها) برای این تصببویر به دسببت میآید .در
مرحله آخر خوشببههایی که بیشببترین فراوانی ویژگی را دارند بهعنوان
حاشیه (برچسب) های تصویر انتخاب میشوند.
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 -4آزمایشها و نتایج
برای ارزیابی روش پی شنهادی از مجموعه داده  Corel5kا ستفاده شده
ا ست .در این پایگاه داده  1777ت صویر وجود دارد که به صورت د ستی
تو سط ان سان حا شیهنوی سی شدهاند .در میان این ت صاویر  177ت صویر
بهعنوان آزمون در این مجموعه از گروههای متفاوت انتخاب شده ا ست
و نتایج بهدستآمده حاصل میانگین نتایج بر روی تصاویر منتخب است.
برای ارزیابی روش پیشبببنهادی از دو معیار میانگین دقت تصببباویر
آزمایش و زمان آموزش استفاده شده است .دقت هر تصویر آزمایش نیز
تعداد واژههای درسببت تشببخیص دادهشببده تقسببیم بر کل واژههای
ت شخیص داده شده تو سط الگوریتم برای هر ت صویر آزمایش و میانگین
دقت برابر با مجموعه دقت بهدسبببتآمده برای همه تصببباویر آزمایش
تقسیم بر تعداد تصاویر آزمون است.
در اب تدا و در آز مایش اول از زیرمجمو عهای از تصببباویر مجمو عه
تصاویر  Corel5kاستفاده شده است .به صورتی که  1777تصویر همراه
با برچسبببهای آن ا انتخاب شببده اسببت که در آن  077تصببویر برای
آموزش و  277تصویر برای آزمایش در نظر گرفته شده است.
جدول 1دقت بهد ستآمده برای الگوریتم پی شنهادی را در مقای سه
با پژوهش وان و همکاران نشببان میدهد .در پژوهش وان و همکاران از
 201ت صویر ا ستفاده شده ا ست درحالیکه در الگوریتم پی شنهادی از
 1777تصویر استفاده شده است و بااینوجود دقت بهتری را نشان داده
است .همچنین شکل  3دو نمونه از خروجیهای الگوریتم پیشنهادی را
نشببان میدهد .در مقایسببه با کارهای انجامشببده ،روش پیشببنهادی
حاشیهنوی سی تصاویر از دقت باالیی برخوردار بوده و با توجه به افزایش
تعداد تصببباویر و کالسهای مختلف تصبببویری نتایج قابلتأمل و بیانگر
بهبود است.
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کوه ،سنگ ،ساختمان ،چمن ،ابر ،پنجره

ساختمان ،سنگ ،ماشین ،کوه ،جاده ،ابر

شکل :2مثالهای از حاشیهنویسی تصاویر با استفاده از مدل ارائهشده

الگوریتم پیشبببنهادی با  SIFTو  PCA-SIFTبرای تعداد خوشبببههای
مختلف در شکل  3نشان داده شده است.

جدول  :1مقایسه میانگین دقت الگوریتم پیشنهادی
میانگین دقت(درصد)

الگوریتم

22/8

الگوریتم پیشنهادی

00/31

جدول  :2مقایسه عملکرد  SIFTو  PCA-SIFTدر الگوریتم پیشنهادی
میانگین
دقت(درصد)

الگوریتم ]11[ WAN

زمان
آموزش(دقیقه)

الگوریتم

زمان آموزش برای الگوریتم پیشنهادی برابر  110دقیقه است .طبق

02/0

110

SIFT

نتایج بهدسبببتآمده از این الگوریتم ،همچنین با توجه به تعداد و ابعاد

00/31

133

PCA-SIFT

زیاد ویژگیهای هر ت صویر ،اجرا و یادگیری الگوریتم زمانبر ا ست .برای
مثال ،تعداد ویژگیها و نقاط کلیدی بهدسبببتآمده برای تصبببویری در
حدود  3177عدد بوده ا ست .به همین دلیل ت

صمیم گرفتیم از PCA0

برای کاهش ابعاد ویژگیها استفاده کنیم و الگوریتم استخراج ویژگی را
به  PCA-SIFTتغییر دادیم ] PCA-SIFT .[10سعی در بهبود تو صیف
گرهای محلی تصویر با استفاده از  SIFTدارد PCA-SIFT .بردار ویژگی
 SIFTرا کاهش نمیدهد ،بلکه ابعاد نقاط مورد عالقه تشخیص دادهشده
را کاهش میدهد PCA-SIFT .فقط از گام تشببخیص  SIFTاسببتفاده
میکند ،سپس گام تو صیف خود را اعمال میکند .برای هر نقطه مورد
عالقه PCA-SIFT ،با تمرکز بر روی نقطه مورد عالقه واقعی ،یک تصویر
 21×21به د ست میآورد؛ گرادیان افقی و عمودی را محاسبه میکند و
آنها را در یک بردار ویژگی  3722=2×33×33ذخیره میکند .بنابراین

شکل :3میزان دقت بهدستآمده به ازای  kهای مختلف با دو روش

هر بردار ویژگی 3722تایی بر روی یک فضبببای با ابعاد کمتر نگاشبببت

SIFTوPCA-SIFT

می شود .این کاهش ابعاد ویژگی سرعت اجرا را افزایش داده ،اما ممکن

در ادامه برای مقایسببه روش پیشببنهادی با روشهای دیگر از همه
ت صاویر مجموعه ت صاویر  Corel5kا ستفاده شده ا ست .تعداد ت صاویر
آز مایش و آموزش مان ند مجمو عه واقعی  177و  2177در نظر گرف ته
شده است .جدول  3عملکرد الگوریتم پیشنهادی را در مقابل تعدادی از
روشهای دیگر حا شیهنوی سی ن شان میدهد .همانطور که در جدول
م شخص ا ست دقت روش پی شنهادی ب سیار بهتر از گذ شته بوده ا ست.
دلیل به د ست آمدن این نتیجه ا ستفاده از ویژگیهای منا سبتر برای
توصیف محتوای تصویر است.

است دقت نتایج را در مقایسه با حالت استفاده از توصیف

گرهای SIFT

کاهش دهد PCA-SIFT .وقتیکه ابعاد بردار ویژگی  30بعدی باشبببد،
نتایج بهتری را نشان میدهد.
جدول 2میزان د قت الگوریتم به ازای  1کل مه کل یدی نسببب بت
داده شده به ت صاویر آزمای شی را با دو روش  SIFTو  PCA-SIFTن شان
میدهد .آزمایشهای این قسبمت بر روی یک سبیسبتم با مشبخ صات
 Intel Core 2.3 GHzو حافظه  2.0 GBو ویندوز  0نسببخه  32بیتی و
نرمافزار  0.1 MATLABنسخه  R2010aانجام شده است.
همانطور که وا ضح ا ست در روش  PCA-SIFTبا حذف تعدادی از
ویژگی ها (نقاط کلیدی) دقت الگوریتم کاهش یافته اسبببت .اما زمان
یادگیری کاهش چ شمگیری دا شته ا ست .همچنین آنالیز ح سا سیت
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 این مقاله یک.حاشیهنوی سی تصاویر در بحث بازیابی تصاویر وجود دارد
الگوریتم حاشیهنویسی خودکار تصاویر با استفاده از واژههای بصری ارائه
 با توجه به اینکه تولید سیستم حاشیهنویسی خودکار شامل.کرده است
دو هسبته اصبلی اسبتخراج ویژگی و اسبتفاده از الگوریتمهای یادگیری
 لذا بهمنظور تأمین کارایی سببیسببتم در هر دو بخش،ماشببین اسببت
 ویژگی.روشهای مختلف برر سی و حالتهای بهینه انتخاب شده ا ست
اصلی سیستم تولیدشده در مقایسه با پژوهشهای انجامشده استفاده از
تعداد تصاویر و کالس تصویری بیشتر و بردارهای ویژگی با طول بسیار
.کمتر و در نتیجه کارایی باالی سیستم است
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