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چکیده
اشتراک آنالین تصاویر به طور چشمگیری محبوب شدند .حاصل ،در دسترس بودن مجموعهای گسترده از
تصاویر ساخته شده کاربر با تگهای پشتیبان شده توسط کاربر ضمیمه شده است .موتورهای جستجو
تصویر اجتماعی زیادی براساس ماشین تگ/کلمات کلیدی هستند .به خاطر اینکه بازیابی تصویر براساس
تگ ( )TBIRفقط کافی نیست ،اما موثر است .عملکرد  TBIRبرای در دسترس بودن و کیفیت تگهای
دستی خیلی وابسته است .از آنجا که بسیاری از کاربران تمایل به انتخاب تگهای مبهم و عمومی برای به
حداقل رساندن تالششان در انتخاب تگها دارند ،آنها معموال برای توصیف محتوای معنایی کامل تصاویر
متناظر ناقص و ناکارآمد هستند و نتایج نامطلوب عملکردش در کاربردهای وابسته تگ است .این سمینار
یک بررسی کامل روی تکنیکهای مختلف که برای تکمیل تگهای گم شده و اصالح تگهای مزاحم برای
تصاویر مشخص که به موجب آن عملکرد بازیابی را بهبود میدهد استفاده شده است.
کلمات کلیدی :پاالیش ،تکمیل ،تگ تصویر ،بازیابی
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فصل اول
مقدمه
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 -0-0مقدمه
با توسعه سریع در تکنولوژی تصویربرداری دیجیتال ،یک رشد انفجاری در میزان داده تصویر در دسترس که
در زندگی روزانهمان هست وجود دارد .این تصاویر میتواند در دو روش مختلف بازیابی شود :بازیابی
تصویر براساس محتوا و بازیابی تصویر براساس تگ /کلمات کلیدی ] CBIR .[1یک تصویر را به عنوان
پرس و جو میگیرد و تصاویر مطابق را براساس تشابه بصری بین تصویر پرس و جو و تصاویر داخل
گالری شناسایی میکند ] .[2ویژگیهای بصری مختلف ،که هر دو ویژگی سراسری و محلی در بر میگیرد.
در  CBIRاستفاده شده است .عالرغم تالشهای زیاد ،با وجود بودن سه محدودیت عملی بودن آن را
محدود میکند .در ابتدا ،دقت  CBIRبه خاطر گپ معنایی بین ویژگی بصری سطح پایین و مفهومهای
معنایی سطح – باال نامطلوب است .دوم ،کارایی  CBIRمعموال پایین است که به خاطر ویژگی بصری ابعاد
باال است .سوم ،فرم پرس و جوی  CBIRبرای جستجوی تصویر غیر طبیعی است که به علت عدم امکان
تصاویر نمونه مناسب است TBIR .یک راهحل سر راست برای غلبه بر معایب  CBIRاست TBIR .اجازه
می دهد یک کاربر به اطالعات حاضر خودش که به آن یک پرس و جوی بافتی نیاز دارد دسترسی داشته
باشد و تصاویر وابسته را براساس تطابق بین پرس و جوی بافتی و تصاویر ضمیمه شده دستی پیدا کند.
اطالعات متنی استفاده شده میتواند از عنوان تصویر ،متن اطراف و تگ کاربر به دست آید .داخل آن ،تگ-
های کاربر سازگارتر با مفهوم های معنایی و موثر برای توصیف محتواهای تصویر هستند .به طور اساسی با
شیوع وب سایتهای اشتراکگذاری عکس مانند فلیکر و پیکاسا ،که میزبان گستردهای از تصاویر دیجیتال با
تگهای ارائه شده کاربر ،بازیابی تصویر براساس تگ به طور بالقوه در کاربردهای گسترده محبوب و عملی
می شود .با این وجود ،عملکرد بازیابی تصویر براساس تگ هنوز هم دور از مطلوبیت است که از کیفیت
پایین تگهای تصویر متحمل میشود .در اکثر حالتها ،تگ ها بوسیله کاربران ارائه میشوند که خودشان
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تصاویرشان را در سایتهای رسانه اجتماعی بارگزاری کردهاند(مانند فلیکر) .این تگها اغلب ناقص و
مزاحم هستند .برای مثال ،کاربران زیادی در درست نوشتن خطا میکنند زمانی که تگها را وارد می کنند.
تگهای مزاحم تگهایی هستند که به محتوای تصویر مرتبط نیستند .این تگهای بی معنی شامل ،تگهایی
که شامل خطاهای تایپی و تگهایی که بصری نیستند و به محتوای تصویر وابسته است .تگهای مزاحم
غلط و مثبت داخل نتیجه جستجوی کاربر معرفی خواهد شد و تگهای ناقص در واقع به تصویر مربوطه
غیرقابل دسترس خواهد شد .حضور تگهای مزاحم به چند دلیل مختلف میتواند باشد .مردم بسیاری یک
تصویر را با استفاده از تصور خود تفسیر میکند و بعضی اوقات همان تگها را برای تصاویر مختلف
ضمیمه شده که در طول همان رویداد گرفته شده است استفاده میکند .در کل ،تگهای ارائه شده توسط
کاربر اغلب گرایش به سمت دیدگاههای شخصی دارند و بنابراین یک فاصله بین این تگها و محتوای
تصاویری که اکثر کاربران به آن عالقمند هستند وجود دارد .برای مثال ،یک آپلود کننده تصویر ممکن است
تصاویر سگ را با ” “bombتگ کند ،و ممکن است این عکسها در نتایج جستجو پرس و جو با ”“bomb

ظاهر شود .در طرف دیگر ،تگهای مفید بسیاری ممکن است از دست برود ،که آن برای متوسط کاربران
برای ضمیمه کردن تصاویر به طور جامع غیر عملی است .به طور خالصه ،تگهای ارائه شده توسط کاربر
اغلب مبهم ،ناقص و مغرضانه برای توصیف محتوای تصاویر هستند .بنابراین یک فاصله بین این تگها و
محتوای واقعی تصاویر وجود دارد .این عملکرد رتبهبندی کاربردهای تگ – وابسته مختلف مانند بازیابی
تصویر براساس تگ را پوشش میدهد .سادهترین رویکرد برای مقابله با مشکل این است که تقاضای
انسانها برای تگ های مرتبط با هر تصویر بررسی شود ،اما بدیهی است که این روش نشدنی است به خاط
اینکه تعداد زیادی از تگها و تصاویر را در نظر میگیرد .بنابراین ،پاالیش تگها با این وجود برای بازیابی
تصاویر براساس تگ و دیگر کاربردهای وابسته مطلوب است.
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