پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده از تصاویر
به کمک روشهای یادگیری عمیق
مجید رفیعی ،دکتر میرحسین دزفولیان
گروه آموزشی کامپیوتر ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان

پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده از تصاویر ( )VQA

در عمومیترین شکل مسئله ،یک تصویر و یک پرسش متنی به رایانه داده

یک مسئلهی جدید و میان رشتتتهای در حتوزههتای

میشود .وظیفه رایانه تشخیص پاسخ صحیح است.
پاسخها اغلب بسیار کوتاه بوده و معموالً از یک یا

تحقیقاتی بینایی ماشین ،پردازش زبانهای طبتیتعتی و

چند کلمه تشکیل

نمایش دانش و استدالل منطقی است.

شدهاند[1] .

روش کلی حل مسئله

روشهای موجود به چهار بخش تقسیم میشوند[2] :
 -1تعبیه سازی توام

 -2به کارگیری مکانیزم توجه

 -3روشهای ترکیبی

 -4بهره از پایگاههای دانش خارجی

اصول روش پیشنهادی:
 -1در نظر گرفتن مفهوم پرسش

ویژگیهای روش پیشنهادی:

h

 -1به کارگیری مکانیزم توجه دوگانه

 -2یافتن نواحی مرتبط در تصویر V
 -3یادگیری تابع توجه
f

 -2معماری ساده و سبک
 -3امکان بهره گیری از مزایای انتقال آموزش

مکانیزم توجه پیشنهادی

معماری شبکهی پیشنهادی

تحلیل نتایج
به لطف مکانیزم توجه پیشنهادی و نیز برخی نوآوریهای فنی در پیادهسازی شبکهی عصبتی متورد
نظر ،روش پیشنهادی موفق به کسب نتایجی در محدودهی روشهای  state of the artگردیده

و

همچنین نسبت به مقالهی مرجع بیش از یک درصد بهبود عملکرد را به ارمغان آورده است
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