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SPRZĘŻENIA INFORMACYJNE I APROKSYMACJA PREFERENCJI 
W SYSTEMACH WYSZUKIWANIA OBRAZÓW 

PawełROTTER*, Andrzej M. SKULIMOWSKI* 

*Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
Al. Mickiewicza 30,30-059 Kraków, e-rrail: rotter@agh.edu.pl, ams@agh.edu. pl 

Streszczenie: W publikacji zawarto propozycje wyko
rzystania sprzężeń informacyjnych realizowanych przez inte
rakcję z użytkownikiem w systemach wyszukiwania obrazów. 
Zaproponowano nowy algorytm wyszukiwania oparty 
o zbiory odniesienia. Przestawiona metoda została zaimple
mentowana i przetestowana na przykładzie interakcyjnego 
wyszukiwania hoteli, a wykonane eksperymenty wskazują na 
jej wysoką skuteczność. 

Słowa kluczowe: interakcyjne wyszukiwanie obrazów, 
multimedialne bazy danych, optymalizacja wielokryteńalna, 
zbiory odniesienia. 

1. WPROWADZENIE 

W ostatnich latach wraz z rozwojem technik multime
dialnych powstaje duża liczba baz danych zawierają
cych dokumenty graficzne. Tymczasem systemy wy
szukiwania obiektów graficznych, pomimo że są 

przedmiotem intensywnych badań (przegląd w [2], [13]) 
pozostają daleko w tyle za wyszukiwarkami tekstowy
mi, takimi jak Google czy Alta Vista. Spośród istnieją
cych systemów wyszukiwania obrazów [l] bardzo nie
liczne, jak MARS [11], [14], MindReader [4] czy Visu
alSeek [16] wykorzystują możliwość interakcji z użyt
kownikiem podczas procesu wyszukiwania, uwzględ
niając dokonywane przez niego oceny obrazów znajdo
wanych w kolejnych iteracjach. 

Niniejsza publikacja zawiera propozycje nowych metod 
wykorzystania sprzężeń informacyjnych i optymalizacji 
wielokryterialnej w systemach wyszukiwania obrazów. 
W rozdz. 2 dokonaliśmy przeglądu istniejących metod 
wyszukiwania obrazów wykorzystujących sprzężenia 

informacyjne, wskazując na ich ograniczenia. W roz
dziale 3 przedstawiliśmy propozycję nowej metody 
wyszukiwania, wykorzystującej zbiory odniesienia 
zaproponowane przez Skulimowskiego [15]. Propono
wany algorytm przewidziany jest dla sytuacji, gdy moż
liwe jest obliczenie na podstawie obrazu cech wysokie
go poziomu, których podzbiór może stanowić kryteria 
wyszukiwania monotoniczne względem funkcji uży-
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teczności użytkownika systemu. Testy wykonane zosta
ły na przykładzie bazy danych zawierającej zdjęcia 

hoteli. 

Poniżej przytoczymy definicję funkcji użyteczności, do 
której będziemy się odwoływać przy prezentacji zarów
no istniejących jak i zaproponowanych przez nas metod. 
Funkcja użyteczności v jest odwzorowaniem wprowa
dzającym w zbiorze dopuszczalnych rozwiązań relację 
porządku $v : 

(I) 

o własnościach wynikających z aksjomatów teorii uży

teczności: 

• zupełność: V UJ, u 2 : UJ $v u 2 v u2 $v UJ 

• zwrotność: UJ $v UJ 

• przechodniość: UJ $v u2 "u2 $v u3 • UJ $v u3. 

Relacja $v porządkuje zbiór dopuszczalnych rozwiązań 
zgodnie z preferencjami użytkownika. W artykule 
przyjmujemy, że mniejsza wartość v oznacza większą 
satysfakcję użytkownika, zatem UJ $v u2 oznacza, że dla 
użytkownika rozwiązanie UJ jest co najmniej równie 
dobre jak u2 (słabo preferowane w stosunku do u2). 

2. · ISTNIEJĄCE METODY INTERAKCYJNEGO 
WYSZUKIWANIA OBRAZÓW 

W systemach rozpoznawania i wyszukiwania obrazów 
kluczową rolę odgrywa dobór cech (deskryptorów) 
obiektów, na podstawie których obliczana jest miara ich 
podobieństwa. Badacze poświęcali dużo uwagi porów
nywaniu różnych miar podobieństwa w celu wyselek
cjonowania najbardziej użytecznych w rozpoznawaniu, 
czyli wskazujących na duże podobieństwo obiektów w 
obrębie tej samej klasy i na małe podobieństwo obiek
tów należących do różnych klas - por. np. [8]. Podejście 
polegające na jednorazowym wyborze miar podobień
stwa i metody ostatecznego wyboru rozwiązania (np. 
przez sumę ważoną kilku miar podobieństwa) określane 



jest jako isolated approach [5]. Dla systemów wyszu
kiwania obrazów, w których interakcja z użytkowni
kiem jest możliwa a nawet wskazana, podjęto próby 
modyfikacji funkcji podobieństwa obiektów, aktualizu
jąc ją na podstawie informacji dostarczanych przez 
użytkownika w trakcie procesu wyszukiwania. 
Uwzględniając fakt, że użytkownik systemu nie musi 
być specjalistą w dziedzinie analizy obrazu, ograniczo
no informację zwrotną do oceny tzw. istotności po
szczególnych obrazów. W każdej iteracji system pre
zentuje pewną liczbę obrazów (kilka - parędziesiąt), dla 
których użytkownik może określić istotność, czyli sto
pień w jakim spełniająjego oczekiwania. Informacja ta 
jest punktem wyjścia do aktualizacji parametrów funkcji 
definiującej podobieństwo obiektów tak, aby obrazy 
prezentowane w kolejnej iteracji lepiej odpowiadały 

poszukiwanemu obrazowi. Modyfikacji mogą podlegać 
również deskryptory opisujące szukany obraz, których 
wartości startowe są obliczane na podstawie dostarczo
nego przez użytkownika poszukiwanego obrazu lub -
jeżeli takiego obrazu nie dostarczono - dowolnie 
przyjęte w pierwszej iteracji. Zbiór deskryptorów 
opisujących poszukiwany obraz, ewoluujący w 
kolejnych iteracjach na podstawie informacji użytkow
nika o istotności wybranych obrazów prezentowanych 
przez system wyszukiwania, nosi nazwę zapytania 
wirtualnego. Opisana koncepcja, przedstawiona 
schematycznie na diagramie Rys. 1, określana jest w 
literaturze anglojęzycznej jako relevancefeedback. 

baza danych obliczanie podo
i::, c:::::::::(> bieństwa obra

zów 

zbiór deskryp- zapytanie 
torów CJ 

Rys. 1 Diagram obrazujący działanie systemu wyszuki
wania obrazów ze sprzężeniem zwrotnym 

typu relevance feedback. 

Rui, Huang i Mehrotra w publikacji [12] przedstawili 
koncepcję systemu ze sprzężeniem typu relevance fe
edback, spopularyzowaną w monografii [5]. Funkcje 
określające podobieństwo obiektów rozważane są na 
trzech poziomach: 1 ° obiekt - obszar o jednorodnym 
kolorze i teksturze, 2° cecha - np. kolor czy tekstura, 3° 
reprezentacja cechy - np. histogram koloru lub wartość 
średnia transformaty Gabora w danym obszarze. Przez 
<I>( dn, ... . dr. ) oznaczono odległość obiektów jako funk
cję odległości cech tych obiektów, 0;( dr., 1, dr.j(i) ) to 
odległość i-tych cech w zależności od odległości repre
zentacji, a 'ł';j ( dr.j(i) 1, ... , dr.j(i/ ) jest odległością repre
zentacji w funkcji odległości składowych tych reprezen-
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tacji1. Rui, Huang i Mehrotra [12] przyjęli założenie, że 
użytkownik posiada preferencje liniowe względem cech 
obrazu (takich jak kolor, tekstura czy kształt) oraz 
względem funkcji określających podobieństwo obiek
tów. Wmyśl tego założenia przykładowo podobieństwo 
kształtu może być dla użytkownika k1 razy istotniejsze 
niż podobieństwo tekstury (liniowość funkcji <l>), a w 
przypadku kształtu odległość Hausdorffa k2 razy istot
niejsza niż odległość deskryptorów Fouriera, przy czym 
współczynniki k1 i k2 mogą być modyfikowane w każdej 
iteracji algorytmu wyszukiwania na podstawie sprzęże
nia informacyjnego typu relevance feedback. Założona 
liniowość funkcji <l> i 0; pozwala na zapisanie odległo
ści poszukiwanego obiektu q od modelu m jako: 

I 

d(q,m) = I;u;'P;(ą;,m;,P;), (2) 
i=I 

gdzie q to szukany obiekt, m - obiekt z bazy danych, ą; i 
m; to ich i-te reprezentacje (wektory o różnym wymiarze 
dla różnych i), a P; to zbiór parametrów metryki okre
ślonej w przestrzeni i-tej reprezentacji, np. dla skalary
zacji przez ważoną odległość euklidesową parametry P; 
są wagami wiJ i-tej reprezentacji (j indeksuje składowe 
reprezentacji). Zagadnienie wyznaczenia parametrów 
funkcji określającej podobieństwo obiektów oraz de
skryptorów stanowiących wirtualne zapytanie sformu
łowano jako zagadnienie minimalizacji: 

gdzie .1Zi: jest liczbą wyrażającą, w jak dużym stopniu 
zaprezentowany użytkownikowi obiekt jest zgodny (.1l'k 

>0) lub sprzeczny (.1Zi: <0) z jego oczekiwaniami. 
Zagadnienie (3) może być rozwiązane metodami heury
stycznymi [12] lub - dla określonych klas funkcji okre
ślającej odległość modelu m od poszukiwanego obiektu 
q - analitycznie [4]. 

Powyżej przedstawiliśmy najczęściej spotykane w lite
raturze założenia i wynikającą z nich postać problemu 
doboru parametrów systemu wyszukiwania obrazów. 
Uważamy, że cytowane podejście nie jest w pełni słusz
ne, ponieważ: 

• założenie dotyczące liniowości preferencji użytkow
nika względem cech obrazów oraz względem funk
cji podobieństwa określonych na obiektach zostało 
przyjęte bez uzasadnienia, 

• wynik wyszukiwania zależy nie tylko od wzajem
nych relacji ocen przypisanych przez użytkownika 
poszczególnym obrazom, ale też od ich bezwzględ
nych wartości, co jest sprzeczne z założeniami teorii 
użyteczności . 

W literaturze często pojawiają się odwołania do tzw. 
formuły Rocchio [3], [4], [5], [7], [12], [17]. Wmyśl tej 
formuły, zaproponowanej na początku lat siedemdzie-

1 Ściślej , funkcje cp, e i 'P są pewnymi miarami podobieństwa, 
niekoniecznie spełniającymi warunki metryki, jednak określe
nie podobieństwo sugerowałoby, że stopień podobieństwa 

rośnie ze wzrostem tych funkcj i. 



siątych [9], wektor deskryptorów zapytania wirtualnego 
jest przesuwany w stronę środka ciężkości deskrypto
rów obiektów zaznaczonych przez użytkownika jako 
istotne i w stronę przeciwną do środka ciężkości de
skryptorów obiektów niepożądanych. W niektórych 
przypadkach formuła Rocchio może dać rezultat od
wrotny do oczekiwanego przez użytkownika systemu 
wyszukiwania - por. przykład w [10]. Ponadto metoda 
nie rozwiązuje problemu wyznaczenia parametrów 
funkcji określającej podobieństwo poszczególnych 
obrazów do obrazu poszukiwanego, co dokonywane 
było metodami heurystycznymi, por. [11]. 

Wszystkie istniejące metody opisane w niniejszym 
rozdziale opierają się na założeniu, że użytkownik po
szukuje obiektu o określonych wartościach deskrypto
rów, a stopień jego satysfakcji rośnie monotonicznie w 
miarę zmniejszania odległości między wektorem cech 
znalezionego i poszukiwanego obiektu. Przy tym zało
żeniu możliwości modyfikacji funkcji użyteczności są 
bardzo ograniczone. Na funkcję użyteczności można 

wpływać jedynie przez zmianę metryki; zbiory punktów 
o tej samej wartości funkcji użyteczności pozostają 

sferami w wybranej metryce. Nie ma jednak uzasadnie
nia założenie, że preferencje użytkownika w przestrzeni 
cech mają taki właśnie kształt; co więcej mogą być one 
niewypukłe a nawet niespójne - gdy funkcja użyteczno
ści nie jest unimodalna. Przykładowo, gdy użytkownik 
chce znaleźć jeden z kilku obiektów (odpowiednik kilku 
zapytań połączonych spójnikiem lub), każdemu z po
szukiwanych obiektów odpowiada lokalne maksimum 
funkcji użyteczności . 

Niewątpliwym ograniczeniem przedstawionych wyżej 

metod jest także założenie, że poszukujemy obiektu o 
jednorodnym kolorze czy teksturze. Metod tych nie 
można zatem bezpośrednio stosować w przypadku, gdy 
mamy do czynienia z obiektami złożonymi . W pracy 
[10] zaproponowano adaptację opisanych metod do 
celów rozpoznawania obiektów złożonych i dokonano 
porównania z metodami bazującymi na sieciach neuro
nowych typu RBF. Wyniki wskazywały na wyraźną 
przewagę tych ostatnich. 

3. PROPozycJE METOD WYSZUKIWANIA 
OBRAZÓW OPARTYCH NA ANALIZIE 
WIELOKRYTERIALNEJ 

Omawiając w rozdziale 2 istniejące metody wyznacza
nia parametrów w systemach wyszukiwania obrazów 
poddaliśmy je krytyce, wskazując m.in. na sprzeczność 
z założeniami teorii użyteczności, brak uzasadnienia dla 
założenia liniowości preferencji użytkownika względem 
cech obrazów oraz względem funkcji podobieństwa 
określonych na obiektach, a także ograniczające stoso
walność metod założenie, że użytkownik poszukuje 
pojedynczego obrazu, który może zostać odwzorowany 
w punkt przestrzeni deskryptorów. W dalszej części 

zaproponujemy metodę opartą o analizę wielokryterial
ną, w szczególności wykorzystującą zbiory odniesienia. 
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3.1. Koncepcja zastosowania zbiorów odniesienia 
w systemach wyszukiwania obrazów 

Zbiory odniesienia są zbiorami rozwiązań, których 
użyteczność została przez eksperta (w naszym przypad
ku - użytkownika systemu) oceniona na tym samym lub 
przynajmniej na podobnym poziomie. W monografii 
[15] wyróżniono cztery typy zbiorów odniesienia: 

• A:J - granice optymalności - granice obszaru w któ
rym optymalizacja kryteriów ma sens 

• A1 - punkty docelowe (target points) - rozwiązania, 

których osiągnięcie można uważać za cel optymali
zacji 

• A2 - rozwiązania status quo - istniejące rozwiąza

nia, które powinny być poprawione w procesie 
optymalizacji 

• A3 - rozwiązania niepożądane (anti-ideal points) 

W dalszej części wskażemy analogie występujące po
między systemami wspomagania decyzji a interakcyj
nymi systemami wyszukiwania obrazów oraz zapropo
nujemy algorytm wyszukiwania działający w oparciu o 
zbiory odniesienia. 

Głównym zastosowaniem teorii zbiorów odniesienia są 
systemy wspomagania decyzji, wykazujące wiele ana
logii do systemów interakcyjnego wyszukiwania obra
zów typu relevance feedback. Zauważmy, że obrazy 
zawarte w bazie danych można traktować jako elementy 
zbioru dopuszczalnych rozwiązań. Określmy teraz po
szczególne zbiory odniesienia dla potrzeb systemu wy
szukiwania obrazów: 

• Zbiór A:J jest złożony z zapytań graficznych; zakła

damy, że celem użytkownika jest znalezienie obrazu 
jak najbardziej zbliżonego do któregoś z zapytań. 
Zazwyczaj użytkownik nie jest w stanie dostarczyć 
zapytania graficznego, wtedy A:J=0, 

• Zbiór A1 jest zawiera obrazy uznane przez użytkow
nika za szczególnie istotne, 

• Zbiór A2 jest odpowiednikiem zbioru obrazów istot
nych (relevant), 

• Zbiór A3 odpowiada zbiorowi obrazów wskazanych 
przez użytkownika jako nieistotne. 

Dodatkowo wprowadzony przez nas zbiór A.i zawiera 
obiekty niepożądane (inti-relevant). 

3.2. Możliwości eliminacji rozwiązań zdominowa-
nych 

Zbiory Ai, ... , A.i zmieniają się w procesie wyszukiwa
nia. W każdej iteracji użytkownikowi prezentowanych 
jest K rozwiązań (np. K=12), zaliczanych przez niego do 
jednego ze zbiorów Ai. 

W naszym algorytmie będziemy eliminować z dalszych 
obliczeń tylko rozwiązania zdominowane przez obrazy 
zaliczone przez użytkownika do zbiorów A3 lub A.i, 
pozostawiając pozostałe rozwiązania zdominowane. 
Przyczyny takiego postępowania wyjaśnimy w następ

nych dwóch akapitach. 



Zakładamy, że rozwiązania w i-tej iteracji są co naj
mniej tak samo dobre jak w poprzednich, stąd rozwią
zanie zaliczone do Ai nie może w następnych iteracjach 
zostać zaliczone do Ai dla j<i - dzięki temu możemy 
eliminować rozwiązania zdominowane przez punkty 
zaliczone do A3 lub Ai, gdyż nie mogą one już zostać 
zaliczone do A1 lub A2• Zauważmy, że może zachodzić 

sytuacja odwrotna: obiekty uznane za istotne wśród K 
obiektów przypadkowo wybranych z bazy danych w 
pierwszej iteracji mogą w miarę postępów wyszukiwa
nia stać się obojętne lub niepożądane. 

W systemie wyszukiwania obrazów przy zmieniającej 
się liczbie kryteriów nie wszystkie rozwiązania zdomi
nowane mogą być odrzucone, ponieważ część z nich 
może stać się Pareto-optymalna w późniejszych itera
cjach procesu wyszukiwania. Przykładowo rozwiązanie 
B o wartościach kryteriów: F1(B)=2, Fi(B)=2 jest zdo
minowane przez rozwiązanie A: F1(A)=l, Fi(A)=l, 
jednak po dodaniu nowego kryterium F3: FJ(A)=2, 
FJ(B )= 1, oba rozwiązania są Pareto-optymalne. 

3.3. Cechy obrazów i wybór kryteriów 

Kryteria, którymi będziemy się kierować podczas two
rzenia rankingu obrazów zawartych w bazie danych, 
będą tworzone i modyfikowane na bieżąco w procesie 
wyszukiwania, na podstawie zbioru cech obrazów S· 
Wybór cech zależy od konkretnego zastosowania, np. 
cechy których użyliśmy w systemie wyszukiwania hote
li przedstawione są w Tab. 1. 

Oznaczmy przez u; <A ui fakt, że rozwiązanie u; zostało 
przez użytkownika zaliczone do zbioru odniesienia o 
mniejszym numerze niż ui. Cechy f dla których zacho
dzi : 

(4) 

będziemy nazywać cechami monotonicznie rosnącymi 
względem preferencji wyrażonych przez użytkownika, 

natomiast cechy dla których zachodzi zależność od
wrotna: 

(5) 

nazwiemy cechami monotonicznie malejącymi . Zbiory 
cech monotonicznie rosnących i monotonicznie maleją
cych oznaczymy odpowiednio przez Si i S!• Jako kryte
ria Fi wybieramy cechy należące do zbioru Si oraz pew
ną malejącą funkcję cech ze zbioru S!· 

Funkcja użyteczności obliczana jest na podstawie 
dwóch kryteriów: odległości od zbioru A1 (lub zbioru 
Ąi, jeżeli został on zdefiniowany przez dostarczenie 
zapytań graficznych) oraz odległości od zbioru ,¾. Ma 
zatem postać: 

v(u) = d(u, A1)+ h(d(u, Ai)), (6) 

gdzie h jest funkcją malejącą. W implementacji przyję
liśmy h(x)=l/(x+E), E>0. 
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3.4. Algorytm wyszukiwania obrazów z wykorzy
staniem zbiorów odniesienia 

Poniżej prezentujemy kolejne kroki algorytmu wyszu
kiwania obrazów wykorzystującego zbiory odniesienia. 

Krok 1. Przypisanie numeru iteracji i=l oraz losowy 
wybór zbioru obrazów S(i) prezentowanych 
użytkownikowi. 

Krok 2. Prezentacja zbioru obrazów S(i) w kolejności 
zgodnej z rankingiem opartym na aktualnie do
stępnej informacji o preferencjach użytkowni
ka. 

Krok 3. Zaliczenie przez użytkownika poszczególnych 
elementów zbioru S(i) do określonych zbiorów 
odniesienia. 

Krok 4. Wyznaczenie zbioru cech monotonicznie ro
snących Si oraz zbioru cech monotonicznie 
malejących S!• 

Krok 5. Wyznaczenie wartości kryteriów na podstawie 
Si i S! oraz obliczenie funkcji użyteczności v 
wg wzoru (6) dla obrazów ze zbioru S(i). 

Krok 6. Sprawdzenie, czy V u1, u2E S(i) u; <A ui • 
v(u1) < v(u2) . Jeżeli warunek nie jest spełniony, 
użytkownik powinien przedefiniować zbiory 
odniesienia, następnie przejście do Kroku 3. 

Krok 7. Powiększenie zbioru rozwiązań zdominowa
nych o obrazy zdominowane przez elementy 
zbioru {AJ(i) u Ai(i)}. 

Krok 8. Obliczenie wartości funkcji użyteczności dla 
wszystkich obrazów zawartych w bazie da
nych. 

Krok 9. Ustalenie rankingu obrazów zawartych w bazie 
danych na podstawie funkcji użyteczności. 

Krok 10.Przypisanie i=i+l, przejście do Kroku 2. 

4. EMPIRYCZNA OCENA METOD 
WYSZUKIWANIA OBRAZÓW OPARTYCH 
NA ZBIORACH ODNIESIENIA 

Przedstawioną metodę zaimplementowaliśmy w języku 
Matlab w formie interakcyjnego systemu wyszukiwania 
obrazów Scene Retrieval. Testy przeprowadziliśmy na 
przykładzie wyszukiwania obrazów hoteli. Każda dzie
dzina zastosowań systemu wymaga specyficznego 
zbioru cech, przeznaczonego dla danej klasy obrazów; 
dla celów wyszukiwania hoteli użyliśmy cech przedsta
wionych w Tab. 1. 

nr 
I 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

Tab. 1 Zbiór cech wykorzystanych 
do wyszukiwania hoteli . 

opis cechy 
powierzchnia obszaru hotelu w stosunku do powierzchni obrazu 
powierzchnia obszaru lasów w stosunku do powierzchni obrazu 
powierzchnia obszaru łąk w stosunku do powierzchni obrazu 
powierzchnia obszaru morza w stosunku do powierzchni obrazu 
powierzchnia obszaru basenu w stosunku do powierzchni 
obrazu 
powierzchnia obszaru plaży w stosunku do powierzchni obrazu 
powierzchnia obszaru lasów w stosunku do powierzchni hotelu 
powierzchnia obszaru łąk w stosunku do powierzchni hotelu 
powierzchnia obszaru morza w stosunku do powierzchni hotelu 



IO powierzchnia obszaru basenu w stosunku do powierzchni 
hotelu 

Il powierzchnia obszaru plaży w stosunku do powierzchni hotelu 
12 liczba obszarów (segmentów obrazu) składających się na hotel 
13 szerokość hotelu w stosunku do szerokości obrazu 
14 wysokość hotelu w stosunku do wysokości obrazu 
15 wysokość / szerokość hotelu 
16 rozciągnięcie w poziomie obszarów leśnych w stosunku do 

szerokości obrazu 
17 rozcią,,,<>nięcie w pionie obszarów leśnych w stosunku do wyso-

kości obrazu 
18 stosunek cechy 17 do 16 

Na Rys. 2 przedstawiony jest fragment bazy danych 
zawierającej 137 obrazów hoteli, pochodzących ze 
strony: www.dilos.com. 

a 

e f 

Rys. 2 Fragment bazy danych zawierającej 
obrazy hoteli. W opisanym eksperymencie sześć obra

zów z rysunku zostało przedstawione użytkownikowi w 
pierwszej iteracji 

Załóżmy, że użytkownik - mniej lub bardziej świado
mie - preferuje obrazy hoteli zawierające dużo lasów 
(główne kryterium) i budynki o niewielkich rozmiarach 
(kryterium dodatkowe), zalicza więc obrazy: 

• do zbioru Al gdy obraz zawiera obszary leśne i nie
wielkie budynki, 

• do zbioru A2 gdy obraz zawiera obszary leśne i du
że budynki, 

• do zbioru A3 gdy obraz zawiera niewiele obszarów 
leśnych i małe budynki, 

• do zbioru A4 gdy obraz zawiera niewiele obszaró_w 
leśnych i duże budynki. 

W eksperymencie w pojedynczej iteracji użytkowniko
wi prezentowanych jest 6 obrazów; w pierwszej iteracji 
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były to obrazy przedstawione na Rys. 2. Zbiory odnie
sienia Al...A4 przypisane przez użytkownika poszcze
gólnym obrazom przedstawiono w Tab. 2. 

Tab. 2 Preferencje użytkownika wyrażone przez przypi
sanie do zbiorów odniesienia 

sześciu obrazów zaprezentowanych przez system 

nr obrazu nr zbioru odniesienia 

l (a) 2 
2 (b) 4 
3 (c) l 
4 (d) l 
5 (e) 2 
6 (f) 2 

Na podstawie danych przedstawionych w Tab. 2 algo
rytm automatycznie wyznaczył te spośród cech, które 
zmieniają się monotonicznie ze zmianą wartości funkcji 
użyteczności. Cechy monotonicznie rosnące - tzn. takie, 
których mniejsza wartość oznacza większy stopień 

satysfakcji użytkownika to: 1 i 14, monotonicznie male
jące - 2, 7, 16 i 17 - por. Tab. 1, zatem system bezbłęd
nie wyznaczył preferencje użytkownika. Fakt, że wśród 
cech charakterystycznych nie znalazły się żadne oprócz 
wymienionych, mających niewątpliwy związek z prefe
rencjami użytkownika, świadczy o dużej efektywności 
algorytmu ekstrakcji preferencji . Zbiór 6 obrazów o 
najniższej wartości funkcji użyteczności przedstawiony 
jest na Rys. 3. 

e (33) f (36) 

Rys. 3 Wynik eksperymentu: sześć obrazów o najniż
szej wartości funkcji użyteczności . 

W nawiasach podano numery obrazów w bazie danych. 



Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że system na 
podstawie kilku przykładów jest w stanie znaleźć cechy 
obrazów są preferowane przez użytkownika oraz te, 
których użytkownik chce uniknąć (por. cechy 1 i 14 
oraz 2, 7, 16, 17 w Tab. 1). 

Obrazy wyszukane w bazie danych odpowiadają fak
tycznym preferencjom użytkownika, co pozwala sądzić 
o wysokiej . skuteczności zaproponowanej metody i jej 
praktycznej przydatności w systemach interakcyjnego 
wyszukiwania obiektów. 
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INFORMATION FEEDBACK AND PREFERENCE 
APPROXIMATION IN IMAGE RETRIEVAL SYSTEMS 

Abstract: In the paper we present new methods of image 
retrieval with relevance feedback . We propose a new algo
rithm for image retrieval based on multicriteria optimization, 
which uses reference sets. The method proposed hereby has 
been implemented and tested on interactive hotel searching. 
The results presented demonstrate high effectiveness of the 
algorithm. 



_\ 



Instytut Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk 

ISBN 83-89475-00-6 

/ i .-




