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 قیعم یریادگیبا استفاده از  ریتصو یابیباز

 

 3، سجاد محمدزاده2ی، حسن فرس1* سزاوار ریام

 وتریبرق و کامپ یدانشکده مهندس رجند،یدانشگاه ب-1

 وتریبرق و کامپ یاستاد تمام دانشکده مهندس رجند،یدانشگاه ب -2

 فردوس و مهندسی یدانشکده فن اریاستاد رجند،یدانشگاه ب-3

 

 

 خالصه
 

 یداده و تکنولوژ یرهیروزافزون در ذخ شرفتی. با توجه به پستین دهیپوش یبر کس ریتصو یابیباز تیامروزه اهم 

 نی. ازچندمیباشیاطالعات م نیا تیریمد یکارآمد برا یستمیس ازمندیکرده است و ن دایپ شیحجم داده ها افزا ،یریتصو

منظور  نیا یبرا ییهامحققان بوده است و روش یمورد عالقه یهانهیاز زم یکی یابیباز یهاروش یبر رو قیدهه قبل تحق

محتوا را  یهیبر پا یابیکلمه و باز یهیبرپا یابیمانند باز ریتصو یابیباز معمولمقاله ابتدا دو روش  نای در. اندابداع کرده

موجود در استخراج  ییبه شکاف معناو با توجه  ریحجم اطالعات و تصاو شی. با توجه به روند رو به افزامکنییم یبررس

 میهست دیجد یهاابداع روش ازمندیکارآمد نبوده و ن یسنتمعمول و  یوادراک انسان، روش ها یسنت هایبه روش یژگیو

و به طور خاص  شودیم یمعرف قیعم یریادگیبر  یمبتن جدید یمقاله روش نیدر ا نیرا برآورده سازد. بنابرا ازهاین نیتا ا

 ریتصو یابیرا در باز قیعم یعصب یپرکاربرد و موفق از شبکه ها ایبه عنوان نمونه قیکانولوشن عم یعصب یها نقش شبکه

  .مپردازییموجود م یها تمیالگور یسهیو به مقا مکنییم یبررس
 

 قیلوشن عمکانو یشبکه عصب ق،یعم یریادگیبر محتوا،  یبر کلمه، روش مبتن یروش مبتن ر،یتصو یابیبازکلمات کلیدی: 
 
 
 مقدمه   .1

را به اشتراک  یادیز یاز رسانه را به وجود آورده است. هر کاربر محتوا ایجموعهم ،نترنتیاز ا عیوس یامروزه استفاده

مقدار   نترنت،یا نیکاربران آنال شیافزا یدر پ نی. همچن[1] کندیم یابیرا باز ریگذارد و اطالعات خود و مخصوصا تصاویم

 نیاضافه شده است. ا تالیجید هایآلبوم یذاربارگ تیقابل اینترنتمثال در  اناست. به عنو شیرو به افزا تالیجید ریتصاو

 ریحجم تصاو شیافزا نیدر ا زین ایانهیرا هاییو باز یمیقد ریو تصاو ونیزی. تلوشوندیاستفاده م یبه صورت جهان ریتصاو

 .[2] اطالعات موثر است ازحجم  نیکارآمد ا تیریمد یمناسب برا هایستمیس یتوسعه  نبنابرای. انددخالت داشته
 توجه با. است بزرگ ابعاد در هاداده یاطالعات، فهرست ساز یابیبه باز یسرعت بخش یموجود برا یاز چالش ها یکی

از  یریگ شیاثر انگشت، پ صیتشخ ،یپزشک ،یفرد یکاربردها یآن برا یابیبه باز ازیو ن تالیجید ریتصاو معظی حجم به

  1791از سال ریتصو یابی. بازشودیاحساس م ریتصاو عیسر یابیبازو  هریذخ یبرا هاییتمیبه الگور ازینغیره،  وقوع جرم و

شده است. پس از آن  یبر کلمه معرف یمبتن ریتصو یابیسال باز نیبار در ا نیفعال بوده است و اول یقاتیموضوع تحق کی

مختلف  یدهااربرشد و در ک یروش قبل نیگزیروش به سرعت جا نیبر محتوا ابداع شد.ا یمبتن یابیباز 1771درسال 

*a.sezavar@birjand.ac.ir 
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سطح  یها یژگیروش از و نی. اما در اشدیو... استفاده م یستیتنوع ز تال،یجید هایکتابخانه ،یپزشک هایدر حوزه یابیباز

 یها یژگیبه استخراج و ازیو ن تالیجید ریتصاو هروییحجم ب شیبا توجه به افزا نی. بنابراشدیاستفاده م ریتصاو نییپا

 نیدر ا انیباشد. در م یابیدر باز ازهاین نیا یبودند که پاسخگو هاییتمیچنان به دنبال ابداع الگورسطح باال، محققان هم

موفق عمل   یبه گونه ا  قیعم یریادگی هایتمیو مخصوصا الگور ینیماش یریادگی یها تمینشان داده شد که الگور انیم

 .کنندیم
. در مپردازییبر محتوا م یبر واژه و مبتن یدر دو روش مبتنو اشکاالت موجود  یبه بررس 2مقاله در بخش  نیدر ا

 یریادگی هایتمیاز الگور یکیکانولوشن به عنوان  یعصب یداشت و شبکه  میخواه قیعم یریادگیبر  یمرور 3بخش 

 یمختلف هاییو معمار هاتمیالگور یبه بررس 4. در بخش مکنییم بررسی را هاو به طور مفصل آن شوندیم یمعرف قیعم

. مکنییم یرا معرف تمیالگور نیکرده و بهتر سهمقای هم با را هاو آن مپردازیمی اند،کانولوشن ارائه شده هایشبکه یکه برا

 یو برتر سهیمقا یروش را با دو روش قبل نیو ا میپردازیم ریتصو یابیکانولوشن در باز یبه کاربرد شبکه عصب 5در بخش 

 .مدهییآن را نشان م
 
 

 ریتصو یابیدر باز یسنت هایروش .2

 

 (CBIR)  2بر محتوا یو روش مبتن (TBIR) 1بر واژه یروش مبتن ر،یتصو یابیو معمول در باز یدو روش سنت  

کلمه به  کیاز  ر،یتصو یابیجست و جو و باز یروش برا نیشد . در ا یمعرف TBIRروش  1791هستند. ابتدا در سال 

را  غیره و ریتصو جادیا خیتار ر،یتصو امکه کاربر، عبارت مورد نظر خود را مانند ن ی. به نحودندکریاستفاده م یعنوان ورود

منظور،  کی انیب یمختلف برا هایبه راه توانیروش م نی. از اشکاالت ا[3] کردیم یابیرا باز ریتصو ،ستمیوارد کرده و س

اشاره کرد. غیره  آنها متفاوت است، ابراز نشدن احساسات و یآنها مانند هم است و معن یکه امال یکلمات ،ییامال یهاغلط

طرح را به  ایو  ریتصو ستمیروش س نیشد. در ا یمعرف CBIRبار روش  نیاول یبرا 1771مشکالت، در سال  نیحل ا یابر

 نی. اکندیم یابی)مانند رنگ، بافت، شکل و...( مشابه آن باشند را باز وارا که از لحاظ محت یریو تصاو ردگییم یعنوان ورود

باعث  نیاست و ا کیاتومات یابیامکان باز CBIR یایمزا نتریاز مهم یکی. شوندیکد م یژگیبردار و کیمحتواها معموال در 

 از سال نیبه مدت چند CBIR. [4] شودمی است، همراه برزمان یسنویهیکه معموال با حاش TBIRنسبت به روش  یبرتر

-آن نییسطح پا هاییژگیرا با استخراج کردن و ریروش تصاو نیبوده است. ا نیماش یینایب یقاتیتحق های نهیزم نتریمهم
 .[5] را برعهده دارند گرید ریتصاو یابیباز تیمسئول ییشده به تنها یگذار هینما یها یژگیو نیو ا کندیم یگذار هیها نما

 ،یپزشک هاینهیروش در زم نی. از اردگییصورت م یژگیو یبا بردارها سهیبا مقا ریتصاو یسهیروش مقا نیدر ا       

 ینه چندان بزرگ ط مارستانیب کیاست. به عنوان مثال  شدهیو... استفاده م یستیمطالعات تنوع ز تال،یجید یهاکتابخانه

کوچک است  یزمان یحافظه در بازه تیگابایهزاران گ یحت ایصدها و  دازمنیکه ن کندیم جادیرا ا یپزشک ریروند تصاو کی

  CBIR ینهیدر زم قیتحق زهیانگ جادیا لیاز دال یکی نای و است برسخت و زمان تا،یهمه د نیحفاظت از ا یفهیو وظ

جمع  یستیرا از تنوع ز یادیز ریشناسان تصاو ستی. زشودیمدل ها استفاده م نیاز ا زین یستیتنوع ز ینهیاست. در زم

 ریرا بدهد و تصاو یماه کیاز  یریتصو تواندیمحقق م کیبه عنوان مثال  یابیباز ی. با استفاده از روش هاکنندیم یآور

وجود دارد که  یچالش اصل کیروش، باز هم  نیا تی. با وجود محبوب]3[ کند یابیمشابه را باز هایبا باله هایییماه یهمه

 یمورد تقاضا یو سطح باال نییسطح پا یها یژگیو نیب یی. شکاف معناکندیم نهیزم نیدر ا شتریب قیقتح ما را وادار به

چالش  نیدر حل کردن ا یکه سع هاییاز روش یکی شناخته شده است. ریتصو یابیچالش در باز نتریکاربر به عنوان مهم

                                                 
1 Text-Based Image Retrieval 
2 Content-Based Image Retrieval 
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 نیماش یینایب هایروشاز  ایرمجموعهیبه عنوان ز قیعم یریادگیاست که در ادامه به  نیماش یینایدر درازمدت دارد، ب

 .مپردازییم
 
 

 قیعم یریادگی.3

 با هاسطح باال از داده ایدهیچک ادگرفتنیاست که هدف آن  نیماش یریادگی هایشاخه ریاز ز یکی  1قیعم یریادگی

هوش  یه طور گسترده در حوزهدر حال ظهور است که ب کردیرو کیاست و  یسلسله مراتب هایمعماری از استفاده

-به سال قیعم یریادگی یاصل یدهی. ابداع ا[6]است شدهاستفاده  ینیماش یینایو ب یعیمانند پردازش زبان طب یمصنوع
مشکل بوده است. امروزه  ایآن وجود نداشته و  سازیادهیامکان پ ینبود سخت افزار قو لیاما به دل گرددیم قبل باز یها

-چشم شیافزا ریاخ هایها در سال پیپردازش چ ییتوانا( 1وجود دارد:  قیعم یریادگیرونق گرفتن  یعمده برا لیسه دل
، بوجود آمده است یکاهش قابل مالحظه ا یمحاسبات یسخت افزارها ینهیهز( در 2ها (،  GPUداشته است )مانند  یریگ

 .به وجود آمده است نیماش یریادگی هایتمیقابل توجه در الگور هایشرفتیپ( 3و 

نشان  در تحقیقات اخیر نند،استخراج ک یورود یاز داده یمناسب هاییژگیو توانندیم قیعم هایکه شبکه ییاز آنجا

به طور  قیعم یریادگی یهاروش  2ILSVRC چالش در .اندموفق عمل کرده نیماش یینایب فیداده شده است که در وظا

را شرکت  )مسابقه( چالش نی. ااندافتهیدست  ییباال هایبازدهی به و اندتوسط پژوهشگران استفاده شده ایگسترده

ImageNet  مقدار خطا را داشته  نتریچالش، کم نیمربوط به ا پایگاه داده یکه رو هاییتمیو الگور کندیر مهر ساله برگزا

 هایشبکه: ]6[ شوندیم میبه چهار دسته تقس قیعم یریادگی هایتمی. الگورشوندیبرتر انتخاب م تمیباشند، به عنوان الگور

 یعصب یمقاله ما شبکه ها نیدر ا .6پراکنده نگیو کد 5، خودرمزگذارها4بولتزمن محصور نیماش ، 3کانولوشن یعصب

 .مکنییم انیب ریتصو یابیو نقش آن را در باز یکانولوشن را بررس

 

 

 نکانولوش یعصب هایشبکه .3.1

 

متعدد در آن به  هایهیاست که ال قیعم یریادگی هایروش نتریاز مهم یکی (CNN)کانولوشن  یعصب یشبکه       

 نیماش یینایب یدر کاربردها جیروش موثر واقع شده و به صورت را نی. انندیبیآموزش م مستحکم جدید و ایوهیش

 ریمانند تصو یدوبعد یداده ها یهستند که برا هیچند ال یعصب هایاز شبکه ایرمجموعهزی هاشبکه نی. اشودیاستفاده م

با  هیو در هر ال شوندیداده م یسلسله مراتب هایهیال به یبه عنوان ورود ریمختلف تصو هایشده اند. بخش یطراح ویدیو و

 ی هیاز سه نوع ال CNN ی.  به طور کل[9] شودیاستخراج م ریاز تصو یریچشمگ هاییژگیو تال،یجید ییلترهایاعمال ف

کانولوشن را  یشبکه عصب کی یکل یشما 1. در شکل شودیم لیتشک  8تماما متصل ی هیو ال 7کانولوشن، ادغام یلاص

 .دکنییمشاهده م

                                                 
1 Deep Learning 
2 ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge 
3  Convolutional Neural Networks 
4 Restricted Boltzmann Machines 
5 Autoencoder 
6 Sparse Coding 
7 pooling 
8 Fully-connected 
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 [6آن] یها هیکانولوشن و ال یشبکه عصب کی یمعمار یکل ی.شما1شکل 

 
آنها قابل  بیکه ضرا ییلترهایبا ف یورود ریتصو هاهیال نیجود دارد. در اکانولوشن و یهیال نیچند CNN یدر هر معمار

هر  یبا عمق عکس برابر است. به ازا لتریعمق ف .دشونیحرکت داده م ریتصو یرو لترهایف نیا شودیآموزش است، کانوال م

 های. وزندآییبه وجود م یژگیو یصفحه n ،میاستفاده کن لتریف n. اگر از دشویم جادیا یژگیو یصفحه کی، مجزا لتریف

. بعد از عمل کانوالو دشونیقابل آموزش هستند و در طول آموزش شبکه مرتبا بروز م شوندیم دهینام  wکه  لتریهر ف

 3*3 تواندیم لترهایف ی. به عنوان مثال اندازهشودیم رهیذخ یژگیو یجمع شده و در صفحه اسیعدد با کیحاصل با 

 .دکنییکانولوشن را مشاهده م یهیال 2 باشد. درشکل
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 3*3 لتریو ف یورود ریتصو نیعمل کانولوشن ب شی. نما2شکل
 

وجود دارد که روش معمول آن استفاده از  یاستراتژ نیادغام کردن چند ی. برادآییادغام م یهیمعموال ال هیال نیبعد از ا

شوند یحرکت داده م ریتصو یو رو شوندیانتخاب م 4*4 یمعموال با اندازه  هاییروش باکس نیاست. در ا 1ممیادغام ماکز

کار تعداد صفحات  نی. با اشودیانتقال داده م یبعد یهیانتخاب شده و به ال نهاآ ممیمقدار ماکز کسل،یو در هر چهار پ

 یکه بر رو دکنییرا مشاهده م ادغام یهیال کی  3کرده است. در شکل  دایآن کاهش پ یثابت مانده اما اندازه یژگیو

 . کرده است دایکاهش پ 4*4 هابعاد صفحه ب نیاست. بنابرا 2*2ادغام  لتریف یاعمال شده و اندازه  8*8 یصفحه
 
 

                                                 
3 Max pooling 
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. شودیم ادزی هاکوچک شده اما تعداد آن اریبس یژگیابعاد صفحات و تیکانولوشن و ادغام، در نها یهیال نیبعد از چند 

 لیتبد یبعد کیرا به بردار  یدو بعد یژگیو یصفحه هاهیال نی. امکنییتماما متصل استفاده م هایهیر از الدر آخ نیبنابرا

 CNN یدرصد از پارامترها 71و شامل  کنندیعمل م یمیقد یشبکه عصب کی ندتماما متصل مان هایهی. الکنندیم

 ادغام پنجم آمده است. یهیعد از الکه ب دکنییتماما متصل را مشاهده م ی هیال 4هستند. در شکل 

          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 یژگیو کاهش ابعاد بردار و ممیادغام ماکز یهیال کی شی.نما3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادغام یهیال نیتماما متصل بعد از آخر هایهیال شی.نما4شکل 

 

 ریرو به جلو تصو ی. در مرحله 2 به عقب و  1رو پیش یرو است: ابتدا مرحله شیآموزش شبکه کانولوشن دو مرحله پ یبرا

در چه  یورود ریتصو مدانییکه م نی. با توجه به اشودیآن استخراج م یژگیو بردار و شودیاز داخل شبکه عبور داده م

 نیکه ا مکنییانتخاب م یرا طور لترهایف هایو وزن مکنییم فیتعر loss تابع کیدارد  رقرا یخروج هایاز کالس یکالس

با استفاده  هاانی. گرادمکنییاستفاده م یبازگشت یدر مرحله انیاز گراد نه،یبه هایشود. به منظور انتخاب وزن نهیتابع کم

 نیپس از چند .دشونیبروز م انیپارامترها با توجه به گراد و هاو وزن شودیمحاسبه م هاهیدر امتداد ال یاز قانون بازگشت

نوع  صیتشخ یو پارامترها محاسبه شده و در واقع شبکه برا لترهایف ینهیبه ریتلف، مقادمخ یورود ریتصاو یتکرار رو

 است. دهیآموزش د یورود
 

                                                 
1 Forward 
2 Backward 
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 مقایسه ی الگوریتم های کانولوشن .3.2

 

ارقام دست یابیباز یکانولوشن برا یکهبار از شب نیاول یبرا [8] کان و همکارانش یل انی یالدیم 71 یدر دهه         

ها آن یمدل شبکه دکنیمی مشاهده 5 شکل در که طورنام داشت. همان LeNet-5آنها  ی. شبکهردنداستفاده ک سنوی

مجموعه  ImageNetشرکت  ریبوده است. در چندسال اخ 32*32 یاندازه یبه شبکه دارا یورود ریو تصو هیشامل هفت ال

 نیا یابداع شده توسط محققان بر رو یتم هایتا الگور کندیرا برگزار م یدسترس گذاشته است و چالش را در یریتصاو

 تمیالگور 2112. درسال شوندیچالش انتخاب م یدر هر سال به عنوان برنده تمیالگور نیشود و بهتر شیآزما پایگاه داده

Alex Krizhevsky تمیکه بعدها به الگور تمیالگور نیچالش شد. ا یبرنده [7] و همکارانشAlexNet   معروف شد باعث

 یهیاز پنج ال یمعمار نیدر اعطوف شود. م نیماش یینایب یدر حوزه قیعم یریادگی سمت به هاتوجه یمهشد تا ه

 ازمندین یمعمار نی. ادکنییه مرا مشاهد یمعمار نیا 6تماما متصل استفاده شده است. در شکل  یهیکانولوشن و سه ال

 یثابت ورود ریتصو یاندازه یکیدو اشکال عمده دارد:  یمعمار نی. اباشدیم 224*224*3ثابت  یبا اندازه یورود ریتصو

 2113در سال  کند وجود ندارد. یکار م یبه خوب یمعمار نیچرا ا نکهیاز ا یکه هنوز درک درست نیا یگریاست و د

مدل  بیترت نی. به ا[11] قابل مشاهده بود هاهیصورت گرفته درون ال یها تیتوسط آن فعال که شد یمعرف یروش

 نیا یرقابت شود. اما در همه نیا یزهیجا یسال توانست برنده نیمعروف است در ا clarifai به که هاآن یشنهادیپ

و  He نی. بنابرادادندیم رییرا قبل از ورود به شبکه تغ ریابعاد تصو دیو با ودثابت ب یورود ریتصو یاندازه هاتمیالگور

 ریتصو یاندازه تیکه در آن محدود ییبه نام ادغام هرم فضا [11] از ادغام را ارائه دادند یدیجد یهمکارانش استراتژ

و همکارش  karen simonyan  وسطت VGGnetبهتر شد. بعد از آن مدل  ستمیس ییکارا نیحذف شده بود و بنابرا یورود

را  ییکردند و کارا ادتریکانولوشن، عمق شبکه را ز هایهیمدل با افزودن ال نی. آنها در ا[12]شد یمعرف 2114در سال 

فق به کسب عمق شبکه، مو شتریب شیبا افزا  GoogLeNet ی. پس از آن معماردندیبهبود بخش یقبل هاینسبت به روش

  نیها آورده شده است . همانطور که در ا یمعمار نیاز ا یخالصه ا 1. در جدول [13] شد 2114اول در سال  یرتبه

است اما عمق آن کم است  هایمعمار ی هیبق ی هیپرکاربرد و پا یمارمع کی  AlexNet یمعمار دکنییجدول مشاهده م

 مینده رییرا تغ یورود یتصاو یاندازه  میاهدارد. اگر بخو یکانوالو عملکرد بهتر هیال 21با  GoogLeNet یمعمار نیبنابرا

 .میاستفاده کن spp یاز معمار متوانییم

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنویارقام دست صیتشخ یبرا یاز ورود ریغ هیشامل هفت ال  LeNet-5 ی¬. مدل شبکه5شکل           
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 شده است. 2112که برنده چالش در سال   AlexNet یمعمار شی.نما 6شکل 

 

 ریاخ هایکانولوشن در سال هایتمیالگور یسهی.مقا 1جدول                             

ینام معمار یکربندیپ رتبه و سال  شرفتیپ   

AlexNet  الیه تماما متصل3الیه کانوالو+  5 2112رتبه اول  
مهم که توجه محققان را  یمعمار کی

 جلب کرد

Clarifai  2113رتبه اول الیه تماما متصل3الیه کانوالو+  5   
-هیکه داخل ال یامکان مشاهده اتفاقات

دهدیرخ م ها  

SPP  2114رتبه سوم الیه تماما متصل3الیه کانوالو+  5   
 ریتصو یدر اندازه تیحذف محدود

یورود  

VGG  2114رتبه دوم  
الیه تماما 3الیه کانوالو+  15-13

 متصل
بکهعمق ش شیبا افزا تیفیک شیافزا  

GoogLeNet  2114رتبه اول الیه تماما متصل 1الیه کانوالو+  21   
 بدون ییکارا شیعمق و افزا شیافزا

محاسبات شیافزا  

Alex  اه دادهپایگو همکارانش مدل خود را روی ILSVRC-2010   امتحان کرده و مدل خود را با الگوریتم کد پراکنده

و پنج  حدس درصد خطا برای باالترینآورده شده است. در این جدول  2ها در جدول ی آننتایج مقایسه. اندمقایسه کرده

د خطا برای پنج حدس باال در طور که مشاهده میکنید درصدر دو روش مختلف با هم مقایسه شده است. همان احتمال باال

 .بر سایر روشهای بازیابی است  CNNبسیار کمتر است و این خود گواه بر برتری روشهای  CNNمعماری 

 [7کد پراکنده ] تمیبا الگور  CNN سهی. مقا 2جدول 

 درد پنج تای باالی خطا درصد باالترین خطا مدل

 %2872 %4971 کد پراکنده

 %19 %3975 شبکه کانولوشن عمیق
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ی بینایی ماشین از جمله طبقه بندی تصاویر و بازیابی تصاویر استفاده شبکه عصبی کانولوشن به طور گسترده در زمینه

  AlexNetکنید. این کار با معماری را در طبقه بندی تصاویر مشاهده می  CNNاز از کاربرد ای نمونه  6در شکل  شود.می

ی آخر، بردار تصاویری که در الیه 9. در شکل دهدمال باال برای هر تصویر را نشان میانجام شده است و پنج حدس با احت

با توجه به تصاویر عملکرد  ها بیشترین شباهت را با بردار ویژگی تصویر تقاضا داشته است، آورده شده است.ویژگی آن

 کنیم.ها در تشخیص و بازیابی را مشاهده میمطلوب این الگوریتم

 

 ]AlexNet ]7مثالی از طبقه بندی تصاویر با استفاده از معماری  .6شکل 

 
و تصاویر سمت راست، تصاویری از  ILSVRC-2010 پایگاه دادهتصاویر سمت چپ تصاویر تست از  .7شکل 

داشته  تقاضایژگی تصویر بردار ویژگی آن کمترین فاصله را با بردار و ،ی آخراست که در الیه پایگاه دادهاین 

 .است
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دو نمونه از  8از شبکه های کانولوشن برای استخراج ویژگی در بازیابی محتوا محور استفاده شده است . در شکل  ]5[در 

 کنیدتصاویر تقاضا و تصاویری که سیستم به درستی بازیابی کرده است را با حاشیه ی سبز رنگ مشاهده می

 
. تصویر سمت چپ تصویر ورودی توسط کاربر است و تصاویر سمت  CNNبا استفاده از .بازیابی تصویر  8شکل 

 اند.ی سبز تصاویری هستند که به درستی بازیابی شدهراست، تصاویر بازیابی شده اند و تصاویر با حاشیه

 

برای استفاده در فروشگاه آنالین  [14]و همکارانش در   Huang به عنوان مثالی دیگر از کاربرد شبکه های کانولوشن،

نمونه هایی از تصاویر بازیابی  7. در شکل ردند و به دقت باالیی دست یافتندلباس، از شبکه کانولوشن دوگانه استفاده ک

 کنیدشده توسط آن شبکه را مشاهده می

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ه لباس آنالین تصاویر سمت . بازیابی تصاویر لباس برای فروشگا9شکل 

چپ ، تصاویر طرح لباس مورد تقاضای کاربر است و تصاویر سمت راست، 

 باشد. ها میهای بازیابی شده از مجموعه تصاویر لباسلباس

 

 گیرینتیجه .5

 

پیدا کرده است. در ای تصاویر اهمیت ویژهنولوژی بازیابی اطالعات و مخصوصا بازیابی امروزه با توجه به پیشرفت تک          

 به نامسپس رویکردی نوظهور  های سنتی بازیابی تصویر را معرفی کرده و اشکاالت آن را بیان کردیم.این مقاله روش

تم یترین الگورو مهم نهای عصبی کانولوشن را به عنوان یکی از بهترییادگیری عمیق را معرفی کرده و به طور خاص شبکه

طرز کار انواع الیه های این شبکه عصبی را مفصال  ه بندی و بازیابی تصاویر معرفی کردیم.های یادگیری عمیق جهت دست

که این شبکه های عصبی کانولوشن از  متوضیح دادیم و معماری های موجود را معرفی و با هم مقایسه کردیم و نشان دادی

. امید است با افزایش روزافزون ظرفیت محاسبه دقت باالتری نسبت به سایر روش ها برای بازیابی تصاویر برخوردار هستند

 .ی سخت افزارها ، با عمیق تر کردن الیه های این شبکه ها به دقت باالتری دست یابیم
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