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توصیف  نگاری خودکار تصاویر، وظیفهشرح هایسیستم  —چکیده

هدف از بر عهده دارند.  را هاتخصیص برچسب به آن وسیلهبهمحتوای تصاویر 

نگار یک سیستم شرح و سرعت انجام این تحقیق بهبود چشمگیر نتایج دقت

 برنگاری شرحفرآیند  با توجه به رشد روزافزون تصاویر،اخیراً باشد. می تصاویر

های این تکنیک. یکی از گردداجرا میهای تصاویر بجای خودشان روی پایه

روی  بر (NMF) تجزیه نامنفی ماتریس سازی الگوریتم، پیادهجدید

 ،ما روش پیشنهادیمبنای اشد. بآمده از تصاویر میدستهای بهویژگی

 نگاریِسیستم شرحیک  بهبود دقت برای  مفهوم یادگیری گروهیاستفاده از 

قدرتمند ابتدا از طریق الگوریتم  کهبدین صورت .است NMFمبتنی بر 

ضریب تعلق تصویر آزمون بندی تصویر آزمون صورت گرفته و طبقهآدابوست 

این ضریب سپس گردد. میمحاسبه های تصاویر آموزش دستهبه هر یک از 

تخصیص برچسب به وجو در میان تصاویر آموزش، برای جستدر هنگام 

از  وجواین جست دهد.سزایی افزایش میطور بهدقت کار را به ،تصویر آزمون

نتایج بدست گیرد. های تصاویر صورت میبر روی پایه KNNطریق روش 

صدی دقت روش پیشنهادی نسبت در 7ها، حاکی از برتری آمده از آزمایش

همگرایی،  قدرتاز نظر باشد. همچنین روش پیشنهادی رقیب می به روش

 های مشابه دیگر است.روشاز تر سریع

آدابوست، بازیابی تصاویر، تجزیه نامنفی ماتریس،   —واژه کلید

 نگاری تصاویر، یادگیری گروهیشرح

 مقدمه .1

بندی و بازیابی ر، دستهامروزه با توجه به حجم روزافزون تصاوی

تحقیقاتی –عنوان یک نیاز و ابزاری صنعتیتصاویر در مقیاس بزرگ به

های بازیابی تصاویر مبتنی بر مورد توجه قرار گرفته است. سیستم

منظور جستجو، فهرست کردن و بازیابی این مجموعه تصاویر به محتوا

گاری تصاویر نهای شرح، سیستمدر همین راستااند. عظیم طراحی شده

وسیله پیوست نمودن چند به تا با توصیف تصاویراند معرفی شده

. از تصاویر گردندبازیابی موجب تسهیل فرآیند  ها،آن به برچسب

صورت دستی، یک روش پرهزینه یر بهنگاری تصاوآنجایی که شرح

 .]2و1[ اندنگاری خودکار توسعه یافتههای شرحاست؛ سیستم

ها در پی داشته است، استفاده از جم انبوه دادهنتیجه دیگری که ح

سازی محدود به علت حجم ذخیرهاست که  1های کاهش مرتبهسیستم

پردازش اطالعات با ابعاد وسیع و ...  هایبرای داده، کاهش پیچیدگی

 . انداهمیت یافته

از آنجایی که اغلب اطالعاتی که باید آنالیز گردند، غیرمنفی 

های تصاویر( و نیز به علت اینکه اطالعات کاهش سلهستند )مثالً پیک

سطح یافته، نیاز بیشتری به دربرداشتن مقادیر غیرمنفی دارند تا 

بتوانند با اطالعات فیزیکی و واقعی تطابق داشته باشند؛ ما از روشی 

ها با مقادیر که تقریب ماتریس داده 2موسوم به تجزیه نامنفی ماتریس

برای  NMFکارگیری تکنیک به .]3[کنیم می غیرمنفی است، استفاده

ترین و مؤثرترین ها یکی از بروزهای پنهان دادهاستخراج پایه

باشد که نگاری تصاویر در تحقیقات اخیر میها برای شرحچارچوب

 العاده خوبی از خود نشان داده است.کارایی فوق

 لهحوزه مسئ مروری بر کارهای صورت گرفته دردر ادامه مقاله 

هر یک از اجزای  به تشریح در بخش سه خواهیم داشت. نگاریشرح

 جزءهمان در  پیشنهادیروش نگاری و معرفی ایده شرح سیستم

در  و مقایسه هابا سایر روشرا نتایج آن در بخش چهار  پردازیم.می

 گیری خواهیم نمود.و نتیجه بندینهایت جمع

 پیشین هایپژوهش .2

نگاری تصاویر های زیادی برای شرحهای اخیر سیستمدر سال

کلی  به همین جهت به توضیح در مورد سه مدلاند. معرفی شده

ها در مقایسه با نگاری تصاویر و مزایا و معایب هر کدام از آنشرح

 .]1[ پردازیمیکدیگر می

                                                           
1 Low Rank Approximation 
2 Non-negative Matrix Factorization 
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A. 3 های مولدمدل
 : 

شود که تصاویر از یک توزیع های این گروه فرض میدر الگوریتم

های این توزیع اند و هدف، تخمین پارامتربرداری شدهنمونهآماری 

های و مدل 4های ترکیبیهای مولد، خود شامل دو نوعِ مدلاست. مدل

 6های ترکیبی، نظیر مدل مخلوط گوسیباشند. در مدلمی 5عناوین

. ]4[شود بندی میها مدلیک توزیع توأم میان تصاویر و برچسب

های تصاویر ناوین، ابتدا عناوین یا همان پایههای عکه در مدلدرحالی

ها کشف نموده و های آنها و برچسبرا به عنوان تفسیری از ویژگی

 کنند. ها مدل میسپس هر تصویر را به عنوان ترکیبی از این پایه

B. های تبعیض دهندهمدل
7
  : 

بند جداگانه برای های این گروه، یادگیری یک طبقههدف سیستم

بندها با به عبارت دیگر با مقایسه نتایج این طبقه است.هر برچسب 

مربوط به دسته کنیم که آیا یک تصویر آزمون به یکدیگر، تعیین می

بند در این گروه بر مبنای گیرد یا خیر؟ یک طبقههر برچسب تعلق می

، یادگیری بر مبنای ]SVM ]5متدهای یادگیری متفاوتی از قبیل 

طراحی  ]7[های طبیعی و شبکه ]6[ 8عددهای گوناگون و متنمونه

های این گروه در کاربردهای ابعاد بزرگ نمایان شود. ضعف الگوریتممی

نگاری شوند و در بایست شرحگردد؛ زمانی که هزاران کلیدواژه میمی

 باشد.مطرح می یادگیریزمان مقابل، مسئله مدت

C. های مبتنی بر جستجومدل
9
  : 

تدهای یادگیری محلی غیر پارامتریک ها بر مبنای ماین روش

توانند نتایج مناسبی در باشند و در عین سادگی میمی KNN10نظیر 

های این گروه بجای ساختن یک پی داشته باشند. در حقیقت الگوریتم

یر در مرحله مدل واقعی در مرحله آموزش، بر روی شباهت میان تصاو

مثالی از  Tag Probش موسوم به رو ]8[مقاله  .کنندآزمون تمرکز می

شده ترین همسایه وزن دادهاست که از یک تکنیک نزدیک گروه سوم

یکی از مشکالت این  .کنددر ترکیب با یادگیری متریک استفاده می

گروه، زمان محاسباتی زیاد آن در مرحله آزمون است. چراکه برای هر 

که بردارهای تصویر آزمون، باید کل تصاویر مشابه در تمام پایگاه داده )

                                                           
3 generative models 
4 mixture models  
5 topic models 
6 Gaussian mixture models 
7 discriminative models 
8 multiple instance learning 
9 search based methods 
10 K-Nearest Neighbors 

ای با ابعاد باال دارند( را جستجو نماید. به همین دلیل، استفاده ویژگی

 تواند زمان آزمون را کاهش دهد.های کاهش بعد میاز تکنیک

در قدم  ای است.دو مرحله ایده اولیه ما برای این تحقیق، روشی

دی بنهای مولد دستهکه در گروه مدل هااز تجزیه نامنفی ماتریس ،اول

های پنهان تصاویر و حلی برای استخراج پایهبه عنوان راه شود،می

استفاده  11های کمتردرواقع نگاشت تصاویر به فضایی جدید با پایه

 KNNنظیر  در قدم دوم یک متد مبتنی بر جستجوسپس . شودمی

منظور تخمین برچسب تصویر آزمون روی فضای بردارهای پایه بهرب

دقت برای باال بردن  12ن از الگوریتم آدابوستهمچنی گردد.اجرا می

 مرحله تخمین برچسب استفاده خواهیم نمود.

 پیشنهادی روش .3

نگاری خودکار های شرحسیستم نحوه عملکرد کلی یکشکل 

از تصاویر  و متنوعی های اولیهابتدا ویژگی که ،دهدتصاویر را نشان می

سپس سیستم، رابطه شوند. ها استخراج میمحتوای آناز به نمایندگی 

ها را درون مجموعه تصاویر آموزش، یاد ها و برچسببین این ویژگی

تصویر  هایی که محتوایِگیرد. سرانجام در مرحله آزمون، برچسبمی

اکنون به تشریح شوند. کنند، تخمین زده میمورد سؤال را توصیف می

 ها در روش پیشنهادی خویش خواهیم پرداخت.هر یک از این بخش

 
 نگاری خودکار تصاویرهای شرحبلوک دیاگرام سیستم :1شکل 

A. های بصری و متنیاستخراج ویژگی 

نگاری یک تصویر، ما بایستی منظور شرحدر اولین قدم به

داری از مجموعه تصاویر اولیه گوناگون و هدف بصری هایویژگی

ی فهم اجزای یک تصویر براعلت این امر مشکل بودن  استخراج نماییم.

هام، طیف تنوع، اب نظیر ی تصاویربه علت خواص پیچیده کامپیوتر

رو محققان برای ارائه این نوع ازاین .باشدو ... می ای از روشناییگسترده

ی ای نظیر بستههای ساختاریافتههای بدون ساختار، مدلاز داده

 اند. و ... را معرفی نموده ]01[ 14و تطبیق هرم فضایی ]9[ 13کلمات

                                                           
11 low-rank 
12 Adaboost 
13 Bag Of Words (BOW) 
14 Spatial Pyramid Matching (SPM) 
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استفاده، از موضوعات مهم  های موردانتخاب نوع و تعداد ویژگی  

 گردد.محسوب می نگاری تصاویرشرحبحث دقت و زمان سیستم در 

هایی است یکی از اهداف این تحقیق، تمرکز برروی آن دسته از ویژگی

روش در به همین جهت باشند. که در توصیف تصاویر مؤثرتر می

کلمه کد برروی  1000با  BOWاز اجرای تکنیک  پیشنهادی

 بریم.دهد، بهره میبه ما می ]SIFT15 ]11هایی که توصیفگر ویژگی

یک توصیفگر محلی است که نسبت به انتقال، چرخش  SIFTتوصیفگر 

رغم داشتن ابعاد کم، یها علاین ویژگیباشد. اعوجاج مقاوم میو 

در مرحله قبول از تصاویر، سرعت سیستم قادرند با یک ارائه قابل

 گیری افزایش دهند.آموزش را نیز به میزان چشم

B. کاهش ویژگی مدل 

نگاری تصاویر، وجود فاصله های شرحیک مسئله مهم در سیستم

و اختالف میان توصیفات سطح باالی تصاویر که به منزله  ،معنایی است

ها(  باشد. توصیفات سطح باال )مثل برچسبها میسطح پایین آن

های بصری وسیله ویژگینسان و توصیفات سطح پایین بهتوسط زبان ا

سعی ما بر این است که یک فضای جدید  لذاگردند. متداول بیان می

های کم بعد را به عنوان پلی میان این فاصله معنایی و استخراج پایه

 . نماییمپنهان تصاویر پیدا 

، از فضای جدید هایمنظور استخراج پایهبهدر روش پیشنهادی 

به دلیل داشتن  NMFگیریم. مفهوم تجزیه نامنفی ماتریس کمک می

وسیله یک انتخاب به دهد کهاین امکان را به ما میماهیت غیرمنفی، 

های که شامل تنها ویژگی نماییمهایی از تصاویر را پیدا هوشمند، پایه

نویز و  توان موجب کاهشبدین ترتیب می .پرعمق و مفید باشند

 . ]3[ سبات گردیدکاهش زمان محا
  هاتجزیه نامنفی ماتریس (1

 kباشد و  nmیک ماتریس غیرمنفی با ابعاد  Vفرض کنید 

)min,(ای کهگونهیافته، بهمرتبه کاهشرا یک  nmk   باشد در نظر

پیدا کردن دو ماتریس غیرمنفی  عبارت است از NMFبگیرید. مسئله 

kmW   وnkH  که ضربشان تقریب ماتریس اصلینحویبهV 

WHV)یعنی .ها، منظور تجزیه ماتریس دادهبه رواز این ( باشد

را با استفاده از  هاسفاصله اقلیدوسی بین این ماتری( 1مطابق رابطه )

را به   Hو  Wهای ماتریس سازیم. تابع حداقل مربعات خطا کمینه می

 ،نگاریکه در بحث شرح ،نامیممی های پایه و ضرایبترتیب ماتریس

W و  نماینده محتوای کل تصاویر موجود در پایگاه دادهH   میزان

 .]3[د نباشگیری هرکدام از این تصاویر میها در شکلرخداد پایه

                                                           
15 Scale Invariant Feature Transform 
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به  NMFپس از حل مسئله  ،]3[و همکارانش  16مقاله بریمطابق 
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( شامل Vنگاری هر ستون ماتریس داده )در مسئله شرح

وسیله یک ترکیب خطی به که ،استهای یکی از تصاویر آموزش ویژگی

بازگشتی در ذیل یک الگوریتم  شود.تقریب زده می W هایاز ستون

 :شده استارائه  NMFحل مسئله  جهت

 ]3[( NMFتجزیه نامنفی ماتریس ): 1الگوریتم 

 با مقادیر غیر منفی Hو  Wهای مقداردهی اولیه ماتریس (1

 (3( و )2جدید از طریق روابط ) Hو  Wدست آوردن  به (2

جدید، به  Hو  Wدست آمده در دو ماتریس  های منفی بهنگاشت المان (3

 مقدار صفر

وسی برسی شرط توقف )تعداد تکرار مشخص یا کمتر شدن فاصله اقلید (4

 از یک مقدار آستانه کوچک(

 در صورت برآورده نشدن شرط توقف 2رفتن به مرحله  (5

 LJ-NMF رقیب یعنیهمانند روش  در برخی از کارهای گذشته،

نگاری استفاده شرحسیستم  چندوجهی برای NMFاز روش ، ]1[

ارهای پایه . علت این امر، لزوم به اشتراک گذاشتن فضای بردشودمی

رج خهای مستها )منظور از وجه، همان نوعِ ویژگیز وجهبین هرکدام ا

اساس این باشد. می . مثالً وجه بصری، متنی و ...(استاز تصاویر 

به ترتیب  Tو  Vهای . ماتریساست( 4ها همانند رابطه )مدل

باشند. دخیل ساختن های بصری و متنی تصاویر آموزش میویژگی

دست ههای بتر شدن پایهقموجب دقی NMFوجه متنی در حل مسئله 

 .شدخواهد  ترزمان همگرایی مسئله طوالنیگردد. ولی آمده می

(4) 
0,,,..

),,,(min
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 NMFما در روش پیشنهادی از صورت ساده و یک وجهی مسئله 
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استفاده خواهیم نمود. بدین ترتیب  1( و الگوریتم 1مطابق رابطه )

های چندوجهی خواهد بود. از ش، بسیار باالتر از رومسئلهحل سرعت 

وسیله الگوریتم آدابوست جبران طرف دیگر کاهش دقت حل را به

 خواهیم نمود.

C. تخمین برچسب برای تصویر آزمون 

ها، نوبت به های پنهان آنپس از تجزیه منابع داده و یادگیری پایه

تخمین برچسب برای یک تصویر آزمون، به عنوان آخرین مرحله 

های مختلفی موجود است. برای این منظور، روش رسد.نگاری میشرح

های پنهان پایهپس از حصول  صورت است کهبدینروش پیشنهادی ما 

مطابق  ALSاز طریق حل یک مسئله (، Wتصاویر آموزش )ماتریس 

در فضای ( testH بردار)آزمون  از تصویر یک ارائه بصری ،(5رابطه )

رواضح است که نتیجه کار بر مبنای پ .آوریممیدست های پنهان بهپایه

 .]2و1[شباهت تصویر آزمون با مجموعه تصاویر آموزش خواهد بود 

(5) 

0..

min
2

,





test

Ftesttest
HW

test

Hts

WHVf
 

تک و تک testHبردار بر روی  KNNکارگیری الگوریتم سپس با به

ترین ، نزدیکانددست آمدهبه NMFکه از حل  Hهای ماتریس ستون

در پایان  .یابیممین را از میان تصاویر آموزش های تصویر آزموهمسایه

گیری میانگین ها،ترین همسایهتصاویر نزدیکمربوط به های از برچسب

دهیم. در واقع ترینشان را به تصویر آزمون اختصاص مینموده و پروزن

دسته از تصاویر آموزشی را به تصویر آزمون اختصاص های آنبرچسب

 testHاز بقیه به بردار  Hان در ماتریس دهیم که ستون متناظرشمی

 .استتر نزدیک

عملکرد این پردازیم؛ در ادامه به معرفی الگوریتم آدابوست می

دسته با تصویر آزمون، شود تا شانس تصاویر همالگوریتم موجب می

 گردد.هایش بیشتر ترین همسایهبرای قرار گرفتن در صف نزدیک

 )آدابوست( 18یادگیری گروهی (1

ها، یادگیری گروهی، درواقع با استفاده از متنوع ساختن داده

بندی برای بهبود فرآیند طبقهبندهای متعدد را های طبقهخروجی

یادگیری  های معروفالگوریتم ی ازیکآدابوست  سازد.هماهنگ می

های ظور ارتقاء عملکرد، و رفع مشکل ردهنمهکه باست  گروهی

های نویزی و پرت آدابوست نسبت به داده شود.زن استفاده میانامتو

های حساس است؛ ولی نسبت به مشکل بیش برازش از بیشتر الگوریتم

شود فقط بند پایه که در اینجا استفاده میقهیادگیری برتری دارد. طب

با یک ترتیب . بدین ( بهتر باشد٪50صادفی)تبند کافیست از طبقه
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یابد. در با تکرارهای بیشتر بهبود می کلی دقتبند ساده و سریع، طبقه

وزن  نیز و یک طبقه بند ضعیف اضافه  الگوریتم آدابوست در هر دور

تمرکز شود؛ بنابراین افزایش داده می ،طغل شدهِبندیطبقه هاینمونه

گرفته  تر یادکه سختخواهد بود هایی بند جدید بر نمونهطبقه

به  توانبه منظور اطالع بیشتر در مورد این روش، می .]12[ شوندمی

منظور افزایش الگوریتم پیشنهادی به در ذیل مراجعه نمود. ]13[مقاله 

 . ستشده انگاری تصاویر ارائه دقت شرح

 برای افزایش دقت تخمین برچسب روش پیشنهادی :2الگوریتم 

های تصاویر آموزش بندهای ضعیف برروی دستهیادگیری گروهی طبقه (1

 (M2) توسط الگوریتم آدابوست

یاد های تعیین وزن تعلق تصویر آزمون به هر یک از دستهبندی و طبقه (2

  توسط الگوریتم آدابوست ی مرحله قبلگرفته شده

با ، KNNهای تصویر آزمون توسط روش ترین همسایهزدیکیافتن ن (3

 های تصویر آزمون از تصاویر آموزش توجه به فاصله پایه

 در فاصله هر یک از بردارهای ضرایبِ آزمونتصویر  ضرب وزن تعلقِ (4

 آزمونتصویر  ( تا بردار ضرایبNMFِ)حاصل شده از  آموزشتصاویر 

ترین همسایه به تصویر دیکهای تصاویر نزگیری از برچسبمیانگین (5

 ترینشان به آنآزمون و تخصیص پروزن

 نتایج و هاآزمایش .4

منظور آزمایش روش پیشنهادی، قصد داریم آن را از نظر دقت، به

که در  LJ-NMFفراخوانی، قدرت همگرایی و سرعت با روش قدرتمند 

به ته البنماییم. زاد ارائه شده است، مقایسه توسط راد و جم ]1[مقاله 

های ویژگیها، علت برقراری شرایط یکسان برای مقایسه قدرت روش

مورد استفاده برای توصیف تصاویر را در هر دو روش یکسان و برابر 

BOW 1000 های بعدی شامل ویژگیSIFT ما در ایم. فرض نموده

این . ایمبهره برده ]15وLabelMe ]14آزمایشات خود از پایگاه داده 

در است توسط عموم باشد و قاپویا و مبتنی بر وب میپایگاه داده 

به دلیل عظیم بودن کل پایگاه داده که بیش از  گسترش داده شود.

ویر اتصمنظور سادگی کار، تنها از به ، وباشددویست هزار تصویر می

مطابق جدول زیر برای سنجش الگوریتم  ،های این پایگاهبرخی دسته

 ایم.خویش بهره برده
 LabelMeاز پایگاه داده  مورد استفاده تصاویر مشخصات: 1 جدول

 های تصاویرتعداد دسته 5

 تعداد تصاویر آموزش 2825

 تعداد تصاویر آزمون 338

  هاتعداد کل برچسب 1399

در آزمایش اول به مقایسه دقت و فراخوانی سیستم پیشنهادی با 

این آزمایش رنک در  ایم.پرداختهدر یک زمان یکسان الگوریتم رقیب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
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 500برای هر دو الگوریتم برابر است(  kرا )منظور بعد  NMFکاهشی 

مالحظه ( 2در شکل )توان میدست آمده را نتایج به ایم.فرض نموده

 نگاریشرحقدرت یک روش در مباحث که توجه داشته باشید  .نمود

بق مطا 1Fپارامتر دقت، فراخوانی و معیار  3از طریق میانگین  ویراتص

 گردد:گیری میهای ذیل اندازهرابطه

(6) 
n

r
tprecision )( 

(7) 
N

r
trecall )( 

(8) 
)(

2
)(1

recallprecision

recallprecision
tF




 

به ترتیب بیانگر تعداد تصاویری هستند  Nو  nدر معیارهای باال 

 rاند. همچنین نگاری شدهصورت خودکار و دستی شرحبه tکه با کلمه 

 اند. نگاری درست شدهشرح tویری است که با کلمه تعداد تصا

 
  NMF-LJروش پیشنهادی و الگوریتم  در 1Fدقت، فراخوانی و معیار  :2شکل  

شود، از منظر هر سه ( مشاهده می2طور که در شکل )همان

بهتر از روش  درصد 7طور میانگین معیار، قدرت روش پیشنهادی به

الک این برتری، افزایش دقت روش م باشد.می LJ-NMFرقیب یعنی 

 پیشنهادی توسط عملکرد الگوریتم آدابوست است.

توجه گردد که آزمایشات این بخش برروی یک سیستم با 

نسخه  8،  ویندوز GB 8، حافظه Intel Core i7 2.2 GHzمشخصات 

 انجام گرفته است. Matlab R2013bبیتی و نرم افزار  64

یسه عملکرد دو روش مدنظر برروی منظور مقادر همین آزمایش به

استفاده  LBP19و  Gist بعدی 512 های دیگر، از دو ویژگیویژگی

( 2ایم. نتایج بدست آمده با همان مفروضات قبلی در جدول )نموده

الگوریتم پیشنهادی در همه  ،با توجه به نتایجاند. نمایش داده شده

به مراتب  LBPو  Gistحاالت برتر و کاهش دقت آن در دو ویژگی 

 SIFTویژگی  توان گفت کهباشد. همچنین میکمتر از روش رقیب می

 نگاری ارائه داده است. توصیف بهتری از تصاویر برای عمل شرح

در آزمایش دوم قصد داریم تا قدرت همگرایی روش پیشنهادی و 
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گیری نماییم. بدین منظور به اجرای هر دو زمان کل اجرای آن را اندازه

ایم. پرداخته NMFفرض برابری شرط توقف در حل مسئله روش با 

و خطای قابل  NMFها، زمان اجرای مسئله یعنی تعداد تکرار حلقه

روزرسانی در هر دو روش یکسان قبول برای پایان دادن به فرآیند به

اند. ( به نمایش درآمده3فرض شده است. نتایج این آزمایش در شکل )

زمان یادگیری الگوریتم  وش پیشنهادی،توجه داشته باشید که در ر

 اضافه  گردد. NMFآدابوست هم بایستی به زمان همگرایی مسئله 

 های متفاوتبرروی ویژگی LJ-NMFمقایسه دقت روش پیشنهادی و : 2 جدول

LBP Gist SIFT روش معیار 

7/8 8/14 29 precision 

LJ-NMF 4/8 5/12  2/26 recall 

6/8 7/13 8/27 1F 

7/24 5/25 8/33 precision 

 recall 5/35 7/28 2/26 پیشنهادی

6/25 9/26 6/34 1F 

های kدهد که سرعت روش پیشنهادی، در ( نشان می3شکل )

باشد. این موضوع به می LJ-NMFبزرگ به مراتب بیشتر از الگوریتم 

های kها و در نتیجه حجم محاسبات زیاد در دلیل بزرگ شدن ماتریس

باشد. در حالی که روش پیشنهادی به دلیل روش رقیب میبزرگ در 

های ماتریسی ، زمان کمتری را صرف ضربNMFوجهی بودن یک

گردد با افزایش بینی میرو پیشنماید. از همینعظیم در هر تکرار می

تر، روش پیشنهادی های داده بزرگتعداد تصاویر آموزش در پایگاه

  ن یادگیری ارائه دهد.عملکرد بسیار بهتری از نظر زما

 
 LJ-NMFمقایسه زمان روش پیشنهادی با روش  :3شکل  

ها( حاصل شده نگاری تصاویر )برچسب( دو نمونه از شرح4شکل )

دهد. های موجود نشان میاز روش پیشنهادی را در مقایسه با برچسب

های کنید که اگرچه روش پیشنهادی برخی از برچسبمالحظه می

تری از تصاویر تخمین نزده است؛ لیکن توصیف دقیق روش دستی را

 نماید.نسبت به روش دستی می

 NMFیافته در روش به بررسی تاثیر رنک کاهش آخردر آزمایش 
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بدین منظور هر دو روش را  پردازیم.بر روی دو الگوریتم موردنظر می

و با فرض برابری سایر  NMFدر الگوریتم  kبرای مقادیر مختلف 

( 5)گیری و در شکل میانگین 1Fها اجرا و از نتیجه معیار پارامتر

  ایم.گزارش نموده

دست آمده از این آزمایش، گویای برتری مطلق دقت نتایج به

های به ازای همه حالت LJ-NMFروش پیشنهادی نسبت به روش 

در واقع هر چند که در روش رقیب چند وجهی باشد. می kمختلف 

نماید، ولی ها میبه دقت استخراج پایهکمک بیشتری  NMFنمودن 

لذا اگر شرط  زمان همگرایی الگوریتم را به شدت افزایش خواهد داد.

گیری توانسته است با بهره روش پیشنهادیبرابری زمان مطرح باشد، 

به دلیل استفاده از الگوریتم آدابوست و  وجهی و سادهیک NMFاز یک 

  .باشداز دقت باالتری برخوردار 

 
 بر روی روش پیشنهادی و رقیب NMF( مسئله kتاثیر رنک کاهش یافته ) :5شکل  

توان به پایداری بیشتر روش از دیگر نتایج این آزمایش می

اشاره نمود. دلیل این امر اضافه شدن  kپیشنهادی در حین تغییر 

باشد. زیرا ها به بعد کمتر میخطای وجوه دیگر به علت تقریب داده

 بایست دو ماتریس داده تقریب زده شوند.دووجهی می NMFمثال در 

 گیرینتیجه .5

منظور بهنگاری خودکار تصاویر در این مقاله یک الگوریتم شرح

بر  این الگوریتم ؛معرفی گردید تخصیص برچسب به یک تصویر آزمون

بدین صورت که  .استو روش آدابوست استوار  NMFدو مسئله  پایه

، با کمک مسئله BOWروش های بصری توسط پس از استخراج ویژگی

NMF نموده را استخراج های کم بعد و پرعمق تصاویر پایه ،وجهییک

ترین ها، نزدیکبر روی این پایه KNNکارگیری الگوریتم سپس با به و

این . در یابدمیهای تصویر آزمون را از میان تصاویر آموزش همسایه

بهره  KNNر افزایش دقت روش منظواز الگوریتم آدابوست به میان

تصویر آزمون به هر دسته از  تعلقِ این کار با تعیین ضریبِ بردیم.

برتری دست آمده حاکی از نتایج به تصاویر آموزش صورت گرفت.

در زمینه  LJ-NMFمطلق روش پیشنهادی نسبت به روش قدرتمند 

 باشد.نگاری تصاویر میدقت و سرعت شرح

آن دسته  برروی توانمینگاری بهتر، ظور شرحمنبهبرای ادامه کار 

تحقیق نمود که دارای قدرت توصیف باالتری از  بعدیکم یهااز ویژگی

های کاهش بعد دیگری روش تاثیرتوان می همچنینتصاویر هستند. 

بندی های طبقهالگوریتم نیز و NMFبجای روش  ،PCAنظیر 

نگاری تصاویر در شرح تری بجای الگوریتم قدرتمند آدابوست رادقیق
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