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مجموعه داده
مدلهای موجود در روشهای متداول برچسب گذاری تصاویر ،نیازمند وجود دادگان از پیش تلهلیله
شده بیشماری هستند .ای دادگان یا از فضای مجازی تهیه میشوند که احتمال وجود نویز در آنها بسیار
باالست و یا باید توسط افراد خبره تهیه شوند که بسیار زمانبر و پرهزینه است .به همیل

دللیلل روش

”برچسبگذاری تصاویر بدون نمونه آزمایشی“ ارائه شده که در سالهای اخیر تلوجله بسلیلاری از

از میان پایگاهدادههای موجود ،آنهایی که به ازای هر تصویر چند برچسب دارند؛ برای برچسبزنی تصاویر
بدون نمونه آموزشی مناسبتر میباشند.
جدول  :1اطالعات سه پایگاهداده  ImageNet2010 ،Cifar100و ImageNet2012

Fine .No.

محققی را به خود جیب کرده است .ما در ای پژوهش قصد داریم با استفاده از شلبلکلههلای عصلبلی
بازگشتی و همچنی مدل زبانی  ،word2vecبه دادگان بدون نمونه آموزشی ،برچسب اختصاص دهیم.
واژه های کلیدی :برچسبگذاری ،تصاویر بدون نمونه آزمایشی ،شبکه عصبی بازگشتی
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امروزه افراد برای یافت تصاویر مورد نظرشان در فضاهای مجازی ،از برچسبها استفاده ملیکلنلنلد.
روشهای متداول برچسبزنی تصاویر ،از شبکههای عصبی  convolutionalکه بر روی میییونها داده
از پیش برچسبگذاری شده آموزش دیدهاند؛ استفاده میکنند که ای روشها در مواجهه با برچسبهلای
نوی که هیچ نمونه آموزشی برای آنها موجود نیست به مشکل برمیخورند .برای حل ای مشکلل روش
برچسب زنی تصاویر بدون نمونه آموزشی ارائه شده است .طرح کیی ای روش به ای صورت است که یلک

ما در ای پژوهش قصد داریم ابتدا با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی ،به تصاویلر پلایلگلاهداده
 ،Cifar100برچسب های مرحیه آموزش را اختصاص داده و سپس با استفاده از یک مدل زبانی یادگیلری
شده توسط  ،flickrبرچسبهای نوی اما مشابه با برچسبهای تخمی زده شده را بیابیم .به ای ترتیلب
هم تاثیر شبکههای بازگشتی بر روی برچسب گذاری تصاویر و هم نتیجه آموزش مدل زبانی توسط flickr

در کار ما مشاهده خواهد شد.

الیه میانی به نحوی طراحی میشود که هم تصاویر و هم برچسبها به ای الیه نگاشت میشونلد .بله
ای ترتیب حتی برچسبهای جدید نیز می توانند به ای الیه نگاشت شوند .سپس با الگوریتمها مختیف و
بررسی ارتباط و شباهتها موجود بی تصاویر و برچسبهای نگاشت شده ،میتوان برچسبهای جدید را
به تصاویر نسبت داد.
برای نگاشت تصاویر و برچسبها به الیه میانی مورد نظر ،روشهای متعددی وجود دارد .میتوان برای

نگاشت تصاویر از شبکه های از پیش یادگیری شده برای استخراج ویژگی تصاویر استفاده کرد .همچنلیل

شکل  :2ساختار مدل مبتنی بار  .CNN+RNNدر این مدل از شبکه عصبی بازگشتی  LSTMبرای

برچسب زنی تصاویر استفاده شده است.

برای نگاشت برچسبها نیز میتوان از مدلهای زبانی مختیف که توسط پایگاهدادههای متنی هلملچلون
 Wikipedia ،flickrو  ...یادگیری شدهاند؛ استفاده کرد.

در مقایسه با نتایج کارهای پیشی که با استفاده از مدل های گوناگون تنها قادر به تلخلملیل

یلک

برچسب برای برچسبگذاری تصاویر بودند،؛ استفاده از شبکه  LSTMبرای برچسبگذاری تصاویر ،امکلان
تخمی چندی برچسب به صورت همزمان را فراهم می سازد .همچنی با توجه به ای کله پلایلگلاهداده
در زمینه برچسبزنی تصاویر بدون نمونه آموزشی کارهای متنوعی انجام شدهاست .به طور کلیلی ایل
تحقیقات را میتوان به شکل زیر طبقهبندی نمود:


نگاشت مستقیم تصاویر و برچسبها به یک الیه میانی )[1] (DeViSE



نگاشت غیرمستقیم تصاویر و نگاشت مستقیم برچسبها به الیه میانی )[2] (ConSE



برچسبگذاری تصاویر بدون نمونه آموزشی با استفاده از ساختار سیسیه مراتبی [3] WordNet

 flickrمتشکل از برچسبهای فراوانی است که کاربران به تصاویر اختصاص دادهاند؛ نتیجله حلاصلل از
مدل زبانی یادگیری شده توسط ای پایگاهداده به مراتب بهتر از سایر پایگاهداده ها است.

[1] Andrea Frome et al. “DeViSE: A Deep Visual-Semantic Embedding Model”, Advances in
)Neural Information Processing Systems 26 (NIPS 2013
[2] Mohammad Norouzi et al, “Zero-Shot Learning by Convex Combination of Semantic Embeddings”, arXiv preprint arXiv:1312.5650, 2013.
[3] X. Li, S. Liao, W. Lan, X. Du, and G. Yang. “Zero-shot image tagging by hierarchical semantic
embedding”. In Proc. of SIGIR , 2015.

شکل  :1ساختار مدل مبتنی بر ساختار سلسله مراتبی  WordNetبرای برچسب زنی تصاویر بدون نمونه آموزشی ][3
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