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Abstract:  The aim of this master thesis is to evaluate the performance of the 

content-based image retrieval system ImBrowse from a semantic 
point of view. Evaluation of retrieval performance is a problem in 
content-based image retrieval (CBIR). There are many different 
methods for measuring the performance of content-based image 
retrieval systems, but no common way for performing the 
evaluation.  

 
The main focus is on image retrieval regarding the extraction of 
the visual features in the image, from three semantic levels. The 
thesis tries to elucidate the semantic gap, which is the problem 
when the systems extraction of the visual features from the image 
and the user’s interpretation of that same information do not 
correspond.  
 
The method of this thesis is based on similar methods in evaluation 
studies of CBIR systems. The thesis is an evaluation of 
ImBrowse’s feature descriptors for 30 topics at three semantic 
levels and compared the descriptors performance based on our 
relevance assessment. For the computation of the results the 
precision at DCV = 20 is used. The results are presented in tables 
and a chart.    
  
The conclusion from this evaluation is that the retrieval 
effectiveness from a general point of view did not meet the 
semantic level of our relevance assessed topics. However, since 
the thesis do not have another system with the same search 
functions to compare with it is difficult to draw a comprehensive 
conclusion of the results.    
 
 
 

Nyckelord: bilder, bildåtervinning, CBIR, content-based image retrieval, 
egenskaper, semantiska glappet, återvinningseffektivitet. 
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1. Inledning  
 
Bilder är direkta och förstås intuitivt av oss människor. De kan ge så mycket mer information 
eller förmedla en mängd känslor utöver det visuella innehållet. En bild tagen av en snöig 
fjälltopp med en gammal Instamatic-kamera kan också säga väldigt olika saker till olika 
människor. Någon får minnesbilder om tidigare härliga vintersemestrar, någon ser bara kyla 
och längtar allt mer till sommaren och ytterligare en ser bara en bild tagen med dålig skärpa 
av en gammal kamera. Bilder förmedlar olika budskap och dessa budskap har en dator väldigt 
svårt att upptäcka. Ett objekt på en bild kan också se olika ut på olika bilder. Korfhage (1997, 
s. 249) ger ett exempel med en bro. Broar kan se ut på olika sätt, de kan vara hängbroar, 
stenbroar, klaffbroar eller täckta broar, dessa kan dessutom vara fotograferade utifrån olika 
vinklar. Är en trädstam som fallit över en å en bro? För en människa är det lätt att välja bort 
bilder med trädstammar från den bildmängd som återvinns och endast välja broar som 
relevanta oavsett konstruktion eller fotografisk vinkel. Ett återvinningssystem måste först få 
en exempelbild presenterad för sig. Sedan ska en potentiell bro identifieras och exempelbilden 
ska matchas mot bilderna i bilddatabasen. Detta kräver någon form av transformation eller 
matchningsprocess för att kunna återvinna bilder som även innehåller andra typer av broar än 
den i exempelbilden.     
 
Tillkomsten av digitala bilder inom en mängd områden från konsthistoria till medicin, 
oljeexploatering och stadsplanering, och framför allt den dramatiska ökningen av bilder på 
webben har skapat ett ökat intresse för bildåtervinning och bildanvändares informationsbehov. 
Med detta starkt växande utbud av digitala bilder krävs det förbättrad teknik för att kunna 
hantera, lagra och söka efter dessa bilder på ett snabbt och inte allt för komplicerat sätt.  
Manuell textannotering och katalogisering av bilder är både kostsam och tidskrävande och 
därför har den senaste forskningen främst undersökt automatiska metoder för bildåtervinning 
och ur detta har innehållsbaserad bildåtervinning (CBIR)1 utvecklats (Large, Tedd & Hartley 
2001, s. 104). Tanken med CBIR-system är att återvinna bilder helt utan textannoteringar och 
nyckelord och sedan visa bilder i en rankad ordning för användaren, men dessa automatiska 
egenskapsbaserade system, där färg, form och textur är det centrala, kan ännu inte automatiskt 
avgöra bildens högre semantiska innehåll. Semantik på en högre nivå kan sägas vara det 
bakomliggande budskapet i bilden, till skillnad från till exempel en analys av bildens färg (se 
kapitel 2.2 och framåt). 
 
De tidiga bilddatabaserna var homogena och berörde främst igenkänning. Områden där bilder 
länge har varit av vikt är inom meteorologi och geologi, där man via satelliter och flygplan tar 
bilder på fenomen som sker i atmosfären och på jordytan och som sedan kan användas för att 
till exempel göra prognoser över vädret. Ett annat område är medicin där bilder har använts 
för olika sorters röntgen av människokroppen. Oftast är dessa i gråskala där igenkänningen 
baseras på att hitta cancer eller andra förändringar. I dessa system gäller exakta matchningar 
med redan definierade bilder i databasen. Ytterligare ett område där systemen användes tidigt 
är vid sökning efter gas- och oljefyndigheter. Bilderna som används här är tvådimensionella, 
men även tredimensionella används och man tolkar bilderna utifrån mönster och strukturer på 
jordytan. På senare tid har användningsområdet för CBIR-system blivit bredare och idag finns 
allt fler kommersiella och experimentella bildåtervinningssystem. 
  

                                                 
1 CBIR är en förkortning av Content-Based Image Retrieval, förklaras närmare i kapitel 2.2. 
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CBIR har under de senaste åren blivit ett aktivt forskningsområde. Många av de visuella 
egenskaperna har utforskats och det har skapats många nya återvinningssytem. Trots all 
forskning kring CBIR är användbarheten av de föreslagna automatiska metoderna begränsad. 
Forskningen har tidigare inte beaktat två tydliga kännetecken i CBIR-systemen: glappet 
mellan budskap på hög semantisk nivå och egenskapsrepresentation på låg semantisk nivå och 
subjektiviteten i den mänskliga tolkningen av en bild (Rui, Huang, Ortega & Mehrotra 1998). 
 
Det återstår därmed ett stort glapp mellan den typ av återvinning som är möjlig med CBIR 
och den typ av återvinning som användarna är intresserade av. För att minska detta glapp 
bedrivs numera forskning med olika inriktningar.  
 
En inriktning är forskning som studerar och utvecklar algoritmer för att matcha användarens 
informationsbehov. Många informationsbehov är enkla att tillfredsställa med textuella 
annotationer, såsom namn på människor, platser eller byggnader. Men det är svårare med de 
informationsbehov som behandlar känslor i bilder. Möjligheten för CBIR-system att återvinna 
efter likheter i färg, textur eller form, så att det överensstämmer med användarens 
informationsbehov är begränsad. För att ett CBIR-system ska närma sig människans 
tolkningar av bilder utforskas även nya kombinationer av egenskapsrepresentationer, vilka 
fortsättningsvis kommer att kallas egenskapsdeskriptorer. 
 
Ett sätt att försöka komma tillrätta med det semantiska glappet är genom relevansfeedback2, 
där användaren interagerar med systemet. Interaktion med användaren är viktigt, eftersom 
många svårigheter dyker upp då en maskin tolkar bilder till skillnad från ord. Att bedöma ett 
textdokument tar tid medan bilder ofta avslöjar sitt innehåll omedelbart för en mänsklig 
observatör, vilket gör feedbackprocessen snabbare och mer praktisk för användaren.  
 
Utvärderingar av återvinningseffektiviteten i CBIR-system har länge varit problematiska, 
eftersom det är svårt att automatiskt definiera innehåll i en bild på en semantisk nivå som 
överensstämmer med den mänskliga förståelsen (Black, Fahmy & Panchanathan 2002). Det 
finns dock många olika möjligheter att utvärdera återvinningseffektiviteten i CBIR-system (se 
kap. 2.4). Vi kommer i vår studie att utvärdera CBIR-systemet ImBrowse. 

1.1 Val av ämne 
 
Vårt intresse för bildåtervinning beror främst på nyfikenhet på och funderingar över hur 
automatisk bildåtervinning helt utan textannoteringar kan fungera i praktiken. Redan när vi 
skrev vår B-uppsats tillsammans gjorde vi ett försök att förstå dessa komplexa CBIR-system. 
Att vårt ämnesval sedan skulle innebära en inläsning av dokument rörande komprimerade 
färghistogram, färgfördelning, avståndsmått och andra termer som rör CBIR-systemens 
bildbehandlande processer var vi inte riktigt förberedda på. CBIR som ämne är komplext och 
berör många andra kunskapsområden. Några av dem är datavetenskap och perceptions-
psykologi. Vi har gjort vårt allra bästa för att uppnå nödvändig kunskap om dessa för oss helt 
nya områden, och inte blivit avskräckta även om det inneburit många timmar med att repetera 
en enda text. Allt för vår envisa önskan om att förstå grunderna i automatisk bildåtervinning.  
 

                                                 
2 Beskrivs mer utförligt i kap.2.2. 
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1.2 Problembeskrivning 
 
Under tidigt 1990-tal blev bilddatabaserna allt större och CBIR föreslogs som ett sätt att lösa 
svårigheter med stora digitala bilddatabaser och manuell indexering av bilder som var präglad 
av subjektivitet och mycket kostsam i både tid och pengar. Inom CBIR indexeras bilderna 
automatiskt genom att bildernas visuella innehåll automatiskt hämtats ur bilden i form av 
olika egenskaper som färg, form och textur för att sedan viktas och summeras. Bildens 
semantik är svår, om inte omöjlig, att beräkna för ett datorsystem och det är här problemet för 
CBIR-system finns. Datorer kan endast beräkna bildens innehåll i form av egenskaper på en 
”låg semantisk nivå”, dvs. färg, form och textur3 (Castelli & Bergman 2002, s. 262).     
 
Det har skett stora framsteg inom ämnesområdet innehållsbaserad bildåtervinning, men det 
återstår dock ett stort glapp mellan den typ av återvinning som är möjlig med CBIR och den 
typ av återvinning som användarna är intresserade av. Ett CBIR-system försöker klara av 
problemet med att hitta relevanta bilder i bilddatabaser utifrån användarens informations-
behov. Eftersom bilder i CBIR-system oftast inte har någon textuell annotering är sökningarna 
främst baserade på visuella egenskaper på låg semantisk nivå. Uppgiften att utveckla den här 
typen av system är svår. Detta på grund av att den semantiska betydelse som människor 
vanligtvis associerar med bilder, och de egenskaperna i bilden med låg semantisk betydelse 
som datorn automatiskt extraherar ur bilden inte överensstämmer med varandra. Detta 
problem kallas inom bildåtervinningsforskning det semantiska glappet (Laaksonen, 
Viitaniemi & Koskela 2005).   
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att utvärdera huruvida ett visst återvinningssystems egenskaper på låg 
semantisk nivå kan återvinna bilder för att tillfredsställa användarens högre eller mer 
abstrakta informationsbehov. Vi har belyst det semantiska glappet genom att jämföra 
informationsbehov utifrån tre olika söknivåer. Vi har även gjort en mindre nyckelordssökning 
för att kunna göra en jämförelse med den innehållsbaserade egenskapsundersökningen och se 
vilket söksätt som ger effektivast återvinning.  
 
Våra frågeställningar är: 
 

• Hur effektiv är återvinningen i ImBrowse ur ett semantiskt perspektiv?  
 

• Vilka av ImBrowse innehållsbaserade egenskapsdeskriptorer ger bäst återvinnings-
effektivitet vid olika semantiska söknivåer? 

                                                 
3 Beskrivs mer utförligt i kap. 2.2 och framåt. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att titta på ett enda CBIR-system, ImBrowse och dess innehållsbaserade 
egenskapsdeskriptorer. Vi har valt att inte använda oss av några textannotationer, eftersom 
grundtanken med ett CBIR-system är att utgå från egenskapsdeskriptorer. Bildåtervinnings-
systemet, som vi har valt, valdes eftersom användaren kan välja vilka egenskaper som ska 
användas vid sökning. Vi har begränsat oss till ett innehållsbaserat bildåtervinningssystem för 
att en jämförelse med andra skulle bli svår att göra rättvis på grund av olika system-
förutsättningar, t.ex. som olika bilddatabaser och sökmotorer, vilket troligen skulle ha 
påverkat resultatet. En annan möjlighet hade varit att titta på system med olika tekniska 
förutsättningar, t.ex. kluster, regionmatchning, självorganiserade kartor och textannotering, 
för att se vilket som presterade bäst, men detta hade varit en allt för komplex uppgift för oss 
att genomföra. Vi har valt att koncentrera oss på de grundläggande bildegenskaperna och inte 
på ImBrowse matematiska eller tekniska lösningar. 
 
Vi har fokuserat på återvinning av bilder med avseende på egenskaperna i bilden utifrån 
semantiska nivåer och det är det semantiska glappet vi vill belysa i vår utvärdering. De 
matematiska grunderna för vårt valda bildåtervinningssystem behandlas i den mån det behövs, 
men det är inte det centrala i vår uppsats. 
 
ImBrowse använder en rankningsfunktion för att lista bilderna i ordningsföljd. Vi har inte gått 
närmare in på rankningen i vår uppsats, eftersom vi inte anser att rankningen påverkar vår 
utvärdering. Då det är möjligt att själv ställa in hur många bilder som ska återvinnas vid varje 
sökning, har vi valt 21 bilder, där den första bilden i rankningen är exempelbilden. Vi hade 
kunnat välja en återvinning av 7 bilder (inkl. exempelbild) eller 50 bilder (inkl. exempelbild), 
men eftersom vi använder oss av DCV4 = 20 passar 21 bilder bra. Rankningen bland de 20 
återvunna bilderna är inte intressant vid beräkning av precision vid DCV = 20.  

1.5 Disposition 
 
I kapitel 2 presenterar vi teorigrunden för uppsatsen, där vi behandlar IR, och tar upp 
relevansbegreppet och återvinningseffektivitet, samt CBIR. Här lyfter vi fram de 
bakomliggande egenskaperna i CBIR-system, samt det semantiska glappet. I det här kapitlet 
presenterar vi även tidigare forskning kring kvantitativa utvärderingsmetoder, där vi lyfter 
fram några studier som har anknytning till vår, samt ytterligare ett forskningsområde med en 
användarorienterad utvärderingsmetod som är intressant i sammanhanget.  
 
I kapitel 3 beskriver vi vårt tillvägagångssätt, vilket system vi har valt att göra en utvärdering 
av, samt vilka mått och kriterier vi har använt oss av. Här beskriver vi även de egenskaps-
deskriptorer som är specifika för vårt valda system.  
 
I kapitel 4 presenterar och analyserar vi resultaten av utvärderingen, samt visar ett exempel på 
hur undersökningen har utförts och jämför med en mindre nyckelordsundersökning.  

                                                 
4 DCV är en förkortning av Document Cut of Valu, ett brytvärde vid ett givet antal sedda dokument. 
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Kapitel 5 består av en diskussion kring resultaten, och i kapitel 6 finns de slutsatser vi har 
kunnat dra av utvärderingen. Slutligen följer en sammanfattning av studien i kapitel 7.  



 11

2. Teoretisk bakgrund 
 
I detta kapitel vill vi presentera grunden som CBIR-systemen vilar på. Vi visar på några, för 
uppsatsen relevanta, aspekter som det forskas kring inom IR5 och hur detta forskningsområde 
sedan utvecklats till CBIR. Inom CBIR-systemen spelar bildens visuella egenskaper en viktig 
roll och därför går vi in lite mer på grunderna i varje innehållsbaserad egenskap: färg, form 
och textur. I bildåtervinning har också semantiken en viktig roll, eftersom användaren ofta 
söker utifrån en högre semantisk nivå än återvinningssystemets lägre nivå av visuella 
egenskaper, det så kallade semantiska glappet som också ingår i detta kapitel. Slutligen 
presenterar vi tidigare forskning, vilka mått och metoder man har använt då man tidigare 
utvärderat andra återvinningssystem. 
   

2.1 IR som grund för CBIR 
 
Informationsåtervinning, IR, handlar främst om automatisk representation, lagring, 
organisation av och tillgång till information. Representationen och organisationen av 
informationen ska underlätta för användaren att få den information som söks. Inom IR finns 
det två olika inriktningar, en systemorienterad och en användarorienterad. Inom den 
systemorienterade består IR-problemet huvudsakligen i att bygga upp effektiva index, 
bearbeta sökfrågor med hög prestanda och utveckla rankningsalgoritmer som kan förbättra 
kvaliteten på uppsättningen av återvunna dokument. Inom den användarorienterade 
inriktningen studeras huvudsakligen användarens sökbeteende och informationsbehov. Denna 
kunskap påverkar sedan organisationen och funktionen av återvinningssystemet (Baeza-Yates 
& Ribeiro-Neto 1999, s. 6 f). 
 
Efter hand som informationsvolymen har växt har det blivit allt mer nödvändigt med mer 
specialiserade datastrukturer för att få snabbare tillgång till informationen. En av de äldsta och 
mest använda datastrukturer är index, som används av alla moderna informations-
återvinningssystem på ett eller annat sätt. Ett annat sätt att söka i ett IR-system är att använda 
sig av fulltextsökning. För att kunna söka efter information måste informationsbehovet 
omvandlas till en sökfråga som kan bearbetas av ett IR-system. Det vanligaste är att denna 
omvandling består av en uppsättning söktermer kallat nyckelord. Målet för ett IR-system är 
att återvinna information som är användbar eller relevant för användaren. IR har genom 
webbens intåg gått från att vara ett smalt område som huvudsakligen intresserade 
bibliotekarier och informationsspecialister till att bli ett brett område för alla. Webben har 
blivit en universal källa av mänsklig kunskap och kultur, vilken tillåter att idéer och 
information delas i en mycket större omfattning än tidigare. Men att hitta information på 
webben är inte utan komplikationer och olika IR-tekniker kan många gånger vara lösningen 
(ibid., s.1-7).  
 
Det finns tre klassiska återvinningsmodeller inom IR. Den första är den booleska modellen 
som baseras på mängdlära eller satslogik. I denna modell representeras dokument och 
sökfrågor av en uppsättning indexeringstermer. Dokumenten representeras av binära 
termvektorer, vilket medför att dokumentet antingen är relevant eller inte. Partiell matchning 
av sökfrågor och dokument sker inte i denna modell.  
 
                                                 
5 IR är en förkortning av Information Retrieval 
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Den andra modellen är vektormodellen som baseras på algebra. Termvektorer representerar 
både dokument och sökfrågor.  Likheten mellan dessa två mäts mellan respektive vektorer. 
Termerna i dokumentet och sökfrågan får numeriska vikter efter deras grad av betydelse i 
dokumentet. Två viktiga faktorer när termerna ska tilldelas vikter är tf factor och idf factor. 
Tf-faktorn ger ett mått för hur frekvent en term är i dokumentet och därmed hur väl termen 
beskriver dokumentet. Idf-faktorn ger ett mått för en terms inversa frekvens i 
dokumentsamlingen och innebär att en term som förekommer i många dokument inte är bra 
för att skilja ett relevant dokument från ett irrelevant (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 
19-34). 
 
Den tredje modellen är den probabilistiska modellen vars grundtanke är att numeriska värden 
beräknas utifrån hur troligt det är att ett dokument är relevant givet en viss sökfråga. Detta 
beräknas genom att betrakta hur systemets indexeringstermer fördelar sig i relevanta och 
irrelevanta dokument. I den probabilistiska modellen är relevansfeedback direkt relaterad till 
uträkning av nya vikter för termen i sökfrågan. Dokument och informationsbehov 
representeras av binära termvektorer i denna modell. För att få en första rankning behövs en 
initial beräkning av sannolikheter. Dokument omrankas sedan efter den föregående 
rankningen i en iterativ process (ibid.). 
 
De senaste åren har digitala bildkollektioner ökat drastiskt. Genom den allt mer ökade 
användningen av Internet, har digitala bilder nu hittat sin väg in i många olika användnings-
områden. Det finns numer miljarder webbsidor tillgängliga på Internet som använder sig av 
hundratalsmiljoner stillbilder och rörliga bilder. Att få tillgången till och använda sig av alla 
dessa bilder är problematiskt, om inte en organisering av bildkollektionerna sker. En 
organisering möjliggör effektiv sökning och återvinning av all bilddata (Tran 2003). 
 
Ett sätt att ta itu med de allt större databaserna med digitala bilder är att använda redan 
existerande texthanteringstekniker och använda dem för visuell data. Bilderna beskrivs med 
nyckelord och behandlas som textdokument och kan sedan hanteras av välutvecklade 
textbaserade IR-system. Men att hitta en uppsättning nyckelord som korrekt och komplett kan 
beskriva en bild är en svår uppgift. Olika människor tolkar samma bild på olika sätt. De 
nyckelord som har tilldelats en bild av en expert kan skilja sig från de nyckelord som sedan 
väljs av en vanlig användare. Det finns alltid en risk att en bild inte hittas vid återvinningen 
bara för att man använder ett felaktigt nyckelord. Textannotering av en stor bilddatabas 
innebär höga kostnader och tidsödande arbete. Därför är automatisk indexering med hjälp av 
de visuella egenskaperna intressant för CBIR (Bui 2005). 
 
Multimediesystem, och däribland CBIR, skiljer sig från traditionella IR-system på 
huvudsakligen två sätt. För det första är strukturen hos multimedieobjekt mer komplex än den 
textuella datastrukturen som behandlas av traditionella IR-system. Denna komplexitet kräver 
en mer avancerad lösning som man kan komma åt genom att använda IR-teknologi och 
integrera denna med teknologin för IR-multimediesystem. För det andra är objektåtervinning 
framförallt baserad på likheter och objekten som återvinns är oftast rankade. Dessa aspekter 
kan hanteras av traditionella IR-tekniker, men systemen har initialt utvecklats för att användas 
i bibliotek, vid hanteringen av artiklar, journaler och encyklopedier som kunskapsbas. För att 
få ett välfungerande IR-multimediesystem kombineras med fördel tekniken från databas-
hanteringssystem, framförallt metadatahanteringen och den schematiska framställningen av 
databaser, med den avancerade och likhetsbaserade sökfrågefunktionen hos IR-system. 
Multimediesystemet kan med hjälp av dessa tekniker återvinna bilder med hjälp av 
innehållsbaserade sökfrågor (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s. 327).  
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2.1.1 Precision och recall 
 
Vid mätning av återvinningseffektiviteten är precision och recall de mest använda måtten.   
Precision definieras som andelen återvunna dokument som är relevanta:  
 
Antalet återvunna relevanta dokument 
Det totala antalet återvunna dokument 
 
Recall definieras som andelen relevanta dokument som återvinns: 
 
Antalet återvunna relevanta dokument 
Totala antalet relevanta dokument 
 
Dokumenten i den återvunna uppsättningen sorteras ofta efter grad av relevans i förhållande 
till sökfrågan. Vanligtvis är man inte intresserad av ett större antal relevanta dokument, utan 
snarare de mest relevanta dokumenten. Ett sätt att utvärdera ett återvinningssystem är att 
beräkna precision vid ett givet antal sedda dokument, förkortat DCV. Man brukar till exempel 
beräkna precision när 5, 10, 15, 20, 30, 50 eller 100 relevanta dokument har setts (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999).   
 
Även om precision och recall är vida använda mått inom informationsåtervinning bör man 
vara medveten om att det finns sådant som talar emot dem. 
 

• Medan precision kan bedömas exakt går inte detta att göra med recall. För att få en 
exakt recall krävs kunskap om alla relevanta dokument i databasen. Denna kunskap 
kan finnas i en testdatabas, men kan inte nås i en verklig situation. Recall kan 
vanligtvis endast uppskattas genom statistiska tekniker. På detta sätt är recall ett 
inexakt mått. 

 
• Det är inte säkert att både precision och recall är signifikant för användaren. Precision 

kan vara ganska viktigt, men för de flesta användare är hög recall inte speciellt viktigt. 
Användare uppskattar återvinning med få irrelevanta dokument, men är sällan 
intresserade av att återvinna varje bra svar på deras fråga. Det finns förstås alltid 
undantag. 

 
• Recall och precision är relaterade till varandra, var och en för sig ger en ofullständig 

bild av återvinningssystemets effektivitet (Korfhage 1997, s. 194 ff). 
 
Även om den binära skalan är mest använd finns även ett n-gradigt mått som ger användaren 
möjlighet att bedöma relevansen utifrån en gradering, till exempel kan en n=5-skala av 
relevans användas. Ett allt för stort antal relevansnivåer bör inte användas, eftersom detta blir 
för svårt för användaren. Det idealiska är att använda skalor med en gradering på upp till tre 
eller fem (ibid.).   
 

2.1.2 Relevansbegreppet 
 
Relevans är ett fundamentalt begrepp inom dokumentation, informationsvetenskap och 
informationsåtervinning. Det är ett begrepp som vi har stött på ofta i vår undersökning av 
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bildåtervinningssystem och nedan har vi försökt att beskriva dess komplexa art (Korfhage 
1997, Mizzaro 1997). 
 
Det finns många olika former av relevans, inte bara en. Relevans är en relation mellan två 
grupper. I den första gruppen återfinner vi ett av följande: 
  

(i) Dokument, den fysiska enheten som användaren av ett informations-
återvinningssystem återvinner vid informationssökning.;  

(ii) Surrogat, en representation av ett dokument, t.ex. titel, författare, nyckelord m.m.;  
(iii) Information, vad användaren erhåller när han eller hon läser ett dokument.  

 
I den andra gruppen återfinner vi ett av följande: 
  

(i) Problem, det som användaren ställs inför och som kräver information för att kunna 
lösas;  

(ii) Informationsbehov, en representation av problemet i användarens huvud;  
(iii) Förfrågan, en representation av användarens informationsbehov uttryckt i naturligt 

språk;  
(iv) Sökfråga, en representation av informationsbehovet uttryckt i ett systemspråk, t.ex. 

booleskt. Relevans kan ses som en relation mellan två enheter, en från varje grupp, 
t.ex. ett surrogats relevans till en sökfråga, eller ett dokuments relevans till en 
förfrågan, eller den återvunna informationens relevans till informationsbehovet 
osv. (Mizzaro 1997).  

 
Det finns dock ytterligare former av relevans. Ovanstående enheter kan även delas upp i 
följande komponenter: 
  

(i) Informationsförfrågan, det som syftar på ämnet som användaren är intresserad av, 
t.ex. relevansbegreppet inom informationsvetenskap;  

(ii) Uppgift, det som syftar på den aktivitet som användaren utför med de återvunna 
dokumenten, t.ex. att skriva en undersökning om något;  

(iii) Kontext, det som innefattar allt som inte ingår i informationsförfrågan och uppgift, 
men som ändå påverkar sättet att söka på och utvärderingen av resultaten, t.ex. 
dokument som användaren redan känner till, tid och/eller pengar som finns 
tillgängliga för sökningen osv. (ibid.).  

 
Dessutom måste man ta hänsyn till tidsintervallet för informationssökningssituationen: 
Användaren har ett problem, interagerar med ett informationsåtervinningssystem, uttrycker 
sitt informationsbehov som en förfrågan, formaliserar den till en sökfråga, undersöker 
återvunna dokument, omformulerar sökfrågan, uttrycker sitt informationsbehov på nytt, ser på 
problemet ur en annan synvinkel osv. Det här visar att man inte bara kan prata om 
systemrelevans, i motsats till användarrelevans, och hur informationsförfrågans aktualitet 
konceptuellt skiljer sig från systemrelevans (ibid.). 
 

2.1.3 Relevansbedömning 
 
Relevansbedömning innebär att en bedömare tilldelar ett dokument ett relevansvärde vid en 
speciell tidpunkt. Man kan säga att det finns flera olika typer av relevansbedömning, vilka kan 
klassificeras i fem dimensioner: formen av relevans som bedöms; vilken bedömare det är; vad 
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bedömaren kan använda (surrogat, dokument eller information) för att avge sin 
relevansbedömning; vad bedömaren kan använda (sökfråga, förfrågan, informationsbehov 
eller problem) för att avge sin relevansbedömning; och tidpunkten när bedömningen avges. 
Relevans är ett dynamiskt fenomen: för samma bedömare kan ett dokument vara relevant vid 
en viss tidpunkt och irrelevant vid en annan, och tvärtom. Relevans är till stor del subjektiv, 
eftersom det som är relevant för en person kanske inte alls är relevant för någon annan 
(Mizzaro 1997).    
 
Inom informationsåtervinning är den fundamentalt underliggande processen matchningen av 
termer, för att utifrån resultatet kunna göra en relevansbedömning. När en sträng i ett 
dokument matchats mot en term i sökfrågan betyder inte detta automatiskt att dokumentet ska 
återvinnas som svar på sökfrågan. Sökfrågan innehåller förmodligen mer än en term så hur väl 
varje term i sökfrågan matchar dokumentet måste övervägas. Även om ett dokument 
innehåller en viss term innebär inte det att dokumentet är starkt förknippat med denna term. 
Termen kan ha nämnts i förbigående eller finnas med i kontexten på ett sätt som egentligen 
inte passar sökfrågan eller för att markera vad texten inte berör. Ett dokument som matchar 
och kan anses vara relevant för informationsförfrågans ämne behöver ändå inte vara det, 
eftersom dokumentet kan vara för gammalt eller redan känt av användaren (Korfhage 1997, 
s.79). 
 
Även om kriterierna ovan ursprungligen gällde textdokument kan man dra paralleller till 
bildåtervinningens relevansbedömning. En egenskap i exempelbilden kan återfinnas i andra 
bilder utan att den för denna skull är relevant, eftersom man söker bilder utifrån flera 
egenskaper i exempelbilden (jfr ett flertal termer i sökfrågan). På samma sätt är det med en 
egenskap som kanske förekommer i en bild men inte är av central betydelse, t.ex. träd i 
bakgrunden när man är intresserad av ett hus mitt i bilden. Även bilder kan anses vara för 
gamla beroende på vilket syfte de ska uppfylla och det kan även här förekomma att bilderna 
redan är kända av användaren.  
 
För att ett informationsåtervinningssystem ska kunna användas vid återvinning av dokument 
som svar på en sökfråga måste processen reduceras till en utvärdering av varje dokument, som 
beräknas utifrån en funktion eller ett mått. Varje dokument måste bedömas om det är relevant 
givet en sökfråga. Systemet matchar dokumentet mot sökfrågan. Eftersom relevans-
bedömningar är subjektiva är de svåra att mäta. Ett återvinningssystem måste förlita sig på de 
representationer som finns tillgängliga inom systemet. De flesta återvinningssystem likställer 
relevans med lexikal likhet, i vårt fall egenskapslikhet. Det finns många olika likhetsmått. 
Många kalkyleras som värden inom ett slutet intervall, t.ex. [0,1]. Där det högsta värdet i 
intervallet (1) representerar den största likheten och det lägsta värdet (0) representerar den 
minsta likheten. Det finns även andra skalor att använda sig av (Korfhage 1997, s. 80 ff). 
 

2.2 CBIR  
 
På 1990-talet tog utvecklingen av CBIR-systemen fart och dessa utformades för att behandla 
bilder i stället för termer som de traditionella IR-systemen. För de allt större digitala bild-
databaserna blev CBIR en möjlig lösning, då dessa system förlitar sig på de visuella 
egenskaperna av datan.  
 
Inom CBIR beskrivs bilderna i databasen utifrån en uppsättning egenskapsvektorer, som 
tilldelas bilden efter dess färg, form och textur. Denna uppsättning av visuellt innehåll 
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summeras sedan automatiskt efter sina likheter och organiseras sedan ofta statistiskt, helt utan 
textuell hjälp. Den semantiskt högre nivån, som används av människor för att förstå en bild, 
samt textbaserad manuell annotering och nyckelord ersätts av numeriskt beräknade 
egenskaper på en låg nivå, som extraheras ur bilden. Ett grundläggande problem i denna 
organisation av bilder är glappet mellan just den högre semantiska nivån och den lägre nivån 
av visuella egenskaper, som hämtas ur bilden. Många tekniker och återvinningssystem har 
utvecklats, både för forskning och kommersiellt bruk6 (Laaksonen, Koskela, Laakso & Oja 
2001, Markkula, Tico, Sepponen, Nirkkonen & Sormunen 2001, Castelli & Bergman 2002, s. 
261 f).  
 
Idealt ska CBIR-systemet automatiskt hämta och indexera det semantiska innehållet i en bild 
för att kunna möta behoven inom det område det ska användas i. Medan det för människor är 
en trivial sak att plocka ut bilder på hästar ur en kollektion är objektigenkänning utifrån 
datoriserad bearbetning och bildförståelse ett svårt problem att hantera. Denna svårighet är en 
av anledningarna till att CBIR-system använder sig av egenskaper på låg semantisk nivå, som 
färg, formen av ett objekt och textur. Vid vissa speciella tillämpningar som t.ex. medicinska 
och geologiska bilder spelar dock dessa låga egenskaper en viktig roll vid identifiering av 
datans innehåll (Castelli & Bergman 2002, s. 262).       
 
Ett typiskt CBIR-system ser ut som i figur 1. Bildkollektionens databas innehåller 
obearbetade originalbilder som kan visas för användaren. De visuella egenskaperna, hämtade 
ur bilden, som är nödvändiga för innehållsbaserad återvinning finns i en annan databas. Finns 
det en textannotering till bilderna finner man dessa nyckelord i nästa databas. Bilder indexeras 
på så många fler sätt jämfört med när man indexerar dokument med termer. Indexering av en 
bild kan t.ex. ske utifrån objektinnehåll, strukturer liknande ränder eller genom tydliga 
riktningar och färgkombinationer. Egenskaperna tilldelas vikter och summeras, vilket leder 
till en multidimensionell indexering. Denna multidimensionella indexering används sedan för 
att få en effektiv återvinning genom att sökningen sker i index och detta gör systemet mer 
hanterbart vid stora bildkollektioner.  
  
CBIR-systemet har en sökmotor och denna innehåller ett sökgränssnitt och en sökprocess. 
Sökgränssnittet innehåller vanligtvis en grafisk bildskärm och tekniker för direkt 
manipulation, där information från användaren hämtas och det återvunna resultatet visas. I 
sökprocessen omformuleras användarens sökbild till ett format som kan användas av 
databashanteringssystemet. Användarens högre semantiska nivå blir reducerad till en låg nivå 
av visuella egenskaper. För att försöka överbrygga det semantiska glappet kan användarna 
vanligtvis kommunicera med sökmotorn på ett interaktivt sätt, t.ex. genom relevansfeedback 
(ibid.). 
 

                                                 
6 Beskrivs utförligare i tidigare kap.2.1 
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Figur 1. Ett bildåtervinningssystems arkitektur. Källa: Castelli & Bergman (2002, s. 263). 
 
      
Basen i CBIR är egenskapsextraktion. Att extrahera egenskaper innebär att en sökmotor eller 
ett IR-system hämtar visuella egenskaper ur bilden. Egenskaper kan kategoriseras som 
generella eller domänspecifika. Generella egenskaper inkluderar vanligtvis färg, textur, form 
och rumsliga relationer. Domänspecifika egenskaper finner man i specialiserade domäner, 
t.ex. vid igenkänning av ansikten och fingeravtryck. (ibid., s. 263).  
 
Varje egenskap kan också ha flera representationer som fångar information ur olika 
perspektiv. En deskriptor som baseras på ett färghistogram representerar färgfördelningen i en 
bild genom att beräkna olika värden för varje färgkanal (Se kap. 2.2.1.1), medan en 
färgmomentdeskriptor representerar färgfördelningen genom att använda statistiska variabler 
(som medelvärde, avvikelse och snedfördelning). Båda är dock representationer av bildens 
färgegenskap. Varje representation associeras med en likhetsfunktion som avgör likheten 
mellan två deskriptorvärden (ibid., s. 163).  
 
Det är vanligt att bilden delas upp i delar innan egenskapsvektorerna beräknas. De områden 
som kan identifieras i en bild är t.ex. objekt, regioner eller hur färg, form och textur rumsligt 
är fördelade i bilden. Genom att dela upp bilden i mindre delar är det de olika lokala 
egenskaperna man undersöker. I motsats till detta kan man också titta på egenskaperna för 
hela bilden, dvs. de globala egenskaperna. Ett enkelt och effektivt sätt att samla de globala 
egenskaperna är i ett histogram, där uppsättningen egenskaper ordnas av histogrammets 
index. Ett histogram kan användas för att identifiera ett objekt med färger. Däremot förlorar 
histogrammet information om var i bilden objektet rumsligt befinner sig. Histogrammet är 
effektivt för återvinning så länge det finns något unikt i färgmönstret jämfört med resten av 
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datauppsättningen. Finns det två bilder som har samma färghistogram, men med helt olika 
motiv på bilden, t.ex. den ena är en brun häst och den andra en brun sko, behandlar systemet 
ändå bilderna som lika. Till färghistogrammet kan man även lägga histogram för textur och 
form för att öka prestationen. Det finns även andra alternativ av histogram, t.ex. korrelogram, 
som representerar det lokala avståndet som ett tredimensionellt histogram, och det 
geometriska histogrammet, som fått mest uppmärksamhet. I det geometriska histogrammet 
ingår ett normalt histogram, korrelogram och om nödvändigt många andra alternativ 
(Smeulders, Worring, Santini, Gupta & Jain 2000). 
 
Det bästa teoretiska sättet att närma sig en semantisk uttolkning av bilden är enligt Smeulders 
et al. (2000) att göra en grov uppdelning av bildscenen. Det är svårt att automatiskt göra detta, 
speciellt med en bild av generell karaktär. Det är inte alls säkert att man kan beskriva 
innehållet i en bild genom innehållet i dess objekt. Alternativet är att inte göra någon 
segmentering alls utan beräkna hela bilden genom histogram.        
 
Sökfrågor i bildåtervinningssystem kan bygga på antingen exakt matchning, då systemet 
återvinner exakta objekt efter vissa kriterier som specificerats på förhand, eller på likhets-
baserad matchning. I CBIR-system är det vanligare med en likhetsbaserad matchning av 
bilderna. Sökfrågor av denna typ kallas innehållsbaserade sökfrågor och återvinner bilder 
utifrån dess globala visuella innehåll. När sökfrågan aktiveras matchas en exempelbilds 
egenskaper mot övriga bildegenskaperna som finns lagrade i databasen. De bilder som är mest 
lika den ursprungliga exempelbilden återvinns till användaren (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 
1999, s. 334). 
 
Två olika gränssnitt finns oftast i CBIR-system. Det första är baserat på att användaren kan 
skumma eller navigera mellan bilderna i strukturen för att hitta en bild som hon vill ha. Det 
andra gränssnittet bygger på traditionell databashantering där man i sökfrågan specificerar 
vissa villkor som bilden måste uppfylla. I traditionella databassystem specificeras villkoren 
genom ett specifikt sökspråk, i CBIR använder man oftast exempelbilder som sökfråga, där 
man utgår från en bild som man söker vidare på. I en del fall kan användaren specificera vilka 
egenskapsparametrar som är viktiga eller använda en förinställning för att matcha 
exempelbilden. Genom att söka på egenskapen form, efter objektet ”hus”, talar användaren 
om för systemet att det ska återvinna hus med liknande form oavsett färg. En algoritm jämför 
exempelbildens egenskapsvektorer med de vektorer bilderna i databasen har och de återvunna 
bilderna rankas sedan enligt ett likhetsmått (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s. 335, 
Markkula et al. 2001).  
 
Liksom i CBIR-systemens övriga delar kan man också i likhetsbedömningen se två poler. 
Dels finns systemet där likhet mäts utifrån färg-, form- och texturegenskaper eller andra 
framträdande regioner, och dels finns användaren, där likhet mäts på en semantisk nivå. 
Likheten mellan egenskaperna på systemets låga visuella nivå beräknas antingen var för sig, 
efter histogram eller utifrån likhet mellan objekten efter färg, form och textur. För att kunna 
hitta liknande bilder måste avståndet mellan två objekt beräknas. Likheten i sökfrågor kan ses 
ur två perspektiv, antingen görs matchningen utifrån hela bilden eller från en del ur bilden, 
t.ex. ett objekt eller en färgsammansättning (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s. 345 f, 
Smeulders et al. 2000).     
 
Det finns en mängd olika likhetsmått. Några av de vanligaste som används vid bildåtervinning 
beskrivs nedan: 
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Det först använda likhetsmåttet för färgbaserad bildåtervinning var histogramsnitt vilket 
betyder snittet för två histogram, H1 ∩ H2. Detta innebär att avståndet defineras av storleken på 
mängden av det gemensamma området för två färghistogram. Ju mindre delmängd som inte är 
gemensam, ju fler liknande värden har bilderna och ju mer lika är de varandra. Beräkning av 
snittet för två histogram är snabb på grund av att den baseras på en enkel formel, men måttet  
använder sig ej av metersystemet och kan inte beskrivas med ett enkelt värde. Dessutom 
använder måttet ej någon färginformation när avståndet mäts. (Tran 2003).  
 
Ett flertal mått baseras på det euklidiska avståndet. Det euklidiska avståndet mäter skillnaden 
mellan respektive element i två vektorer, kvadrerar denna skillnad och adderar kvadraterna för 
respektive element och drar sedan kvadratroten ur denna summa. Ett av dessa mått är det 
kvadratiskt formbaserade avståndsmåttet som jämför färghistogram med hjälp av en viktad 
matris som visar på likheten mellan valda färgstaplar, och baseras ofta på det euklidiska 
avståndet mellan två färger i någon enhetlig färgrymd som till exempel CIELab som tas upp i 
kap.2.2.1.1(ibid.).  
 
Den semantiska likheten kan vara svår att komma åt för CBIR-system och det semantiska 
glappet blir många gånger uppenbart mellan CBIR-systemets bildåtervinning och användarens 
informationsbehov. Chen, Wang och Krovetz (2004) nämner att det framförallt finns två 
metoder med hjälp av vilka man kan reducera det semantiska glappet: relevansfeedback och 
förbehandling av databasen med statistiska klassifikationsmetoder. Statistiska klassifikations-
metoder grupperar bilder i semantiskt meningsfulla kategorier genom att använda den låga 
nivån av visuella egenskaper, så att semantiskt behandlande sökmetoder kan användas för 
varje kategori. Bilder kan till exempel sorteras i olika kategorier efter deras olikheter i 
egenskaperna eller i en hierarkisk struktur. 
 
Relevansfeedback är ursprungligen en metod som har utarbetats för textbaserad informations-
återvinning och som skulle förbättra informationssystemens användartillgänglighet 
(Laaksonen et al. 2001). Relevansfeedback är en kraftfull teknik som grundar sig på 
interaktion mellan system och användare. Processen innebär att systemet automatiskt justerar 
vald sökfråga genom att använda återkopplande information från användaren. Informationen 
berättar vilken relevans tidigare återvunna dokument har, så att den justerade frågan blir en 
bättre uppskattning av användarens informationsbehov (Rui et al. 1998).  
 
Även CBIR-system använder sig av relevansfeedback och det har blivit en populär metod för 
att förbättra bildåtervinning. I många CBIR-system är användaren en oskiljbar del av 
sökfrågeprocessen. Användarens roll i systemet består av att vara en ”väljare” som indikerar 
användbarheten i de erbjudna bilderna. Eftersom ett återvinningssystem vanligtvis inte kan 
återvinna de önskade bilderna vid första svarsomgången blir sökningen en upprepande och 
interaktiv process för att hitta den önskade bilden eller bilderna (Laaksonen et al. 2001). 
 
Med hjälp av relevansfeedbackmetoden återvinner systemet en uppsättning bilder som svar på 
en sökfråga och presenterar dessa bilder för användaren. Användaren undersöker bilderna och 
beslutar om de är relevanta eller inte. Systemet använder sedan dessa bedömningar för att 
justera återvinningen. En ny uppsättning bilder presenteras för användaren och cykeln börjar 
om igen. En relevansfeedbackprocess bör ge bra resultat efter tre eller fyra itereringar. Detta 
på grund av att få användare är villiga att genomgå ett större antal upprepningar för att hitta 
den absolut bästa uppsättningen bilder. Många användare kommer att avsluta processen 
tidigare än så, då en del bara vill ha en eller två relevanta bilder. Vid varje iterering ska endast 
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nya bilder visas med möjligtvis en summeringslista, där man snabbt och lätt kan se de redan 
positivt relevansbedömda bilderna (Korfhage 1997, s. 221). 
 
Relevansfeedback från användaren kan också sparas online och på så sätt analyseras senare 
offline för att upptäcka semantiska relationer mellan olika bildobjekt. Laaksonen, Viitaniemi 
och Koskela (2005) har i flera tidigare studier använt sig av denna metod och visat att 
användarinformation kan utnyttjas som ett statistiskt sätt att förbättra onlineåtervinning, även 
om ingen bearbetning av semantik har utförts innan. 
 
Under förutsättning att innehåll på hög semantisk nivå kan fångas upp av egenskaper på låg 
nivå försöker relevansfeedbacktekniker etablera en länk mellan dessa nivåer. Här behöver inte 
användaren specificera vikterna av egenskaperna. Hon behöver bara markera vilken bild som 
är relevant. Vikterna för egenskaperna ligger inkapslade i exempelbilden och uppdateras 
dynamiskt för att stämma överens med innehållet på en hög semantisk nivå. Egenskapernas 
vikt är av central betydelse för att innehållet på en låg semantisk nivå ska stämma överens 
med innehållet på en hög semantisk nivå (Rui et al.1998).  
 

2.2.1 Visuella egenskaper och perception  
 
Inom CBIR extraheras information ur bilden för att sedan användas under sökprocessen. Den 
extraherade informationen representeras vanligtvis av en uppsättning egenskaper. Dessa 
specifika egenskaper, t.ex. formen i en bild tilldelas ett värde som sedan används som en 
visuell egenskapsdeskriptor för bilden. Deskriptorerna som hämtats ur bilden jämförs sedan 
med deskriptorer för de andra bilderna i databasen. Ett likhetsmått för deskriptorerna måste 
tillföras och användas för att skapa en rankad lista av liknande bilder vid återvinningen. 
Egenskapsextraktion kan aldrig bli precis. Därför får vanligtvis varje egenskapsvärde en vikt 
som representerar osäkerheten i att ett värde ska tilldelas en egenskap. Är man 80 % säker på 
att formen är en väg kan detta värde lagras tillsammans med den sedda formen (Baeza-Yates 
& Ribeiro-Neto 1999, s. 329, Bui 2005). 
 
Kärnan i alla CBIR-system är valet av vilka innehållsbaserade egenskaper som ska extraheras 
ur bilderna. Användarnas förväntningar på återvinningsresultatet är ofta oförutsägbara, därför 
finns det ingen egenskapsdeskriptor som generellt fungerar bäst. I en del specifika områden 
som behandlar medicinska bilder, industriella inspektioner o.d. är de återvunna resultaten 
specifika för just det systemet (Bui 2005). 
 
Att extrahera egenskaperna ur bilden kan tyckas som en någorlunda enkel sak, men för att 
återvinningen ska fungera på ett tillfredställande sätt finns en mängd saker att beakta, 
framförallt den mänskliga perceptionen av bilder. Detta måste återvinningssystemen ta hänsyn 
till och en rad metoder har utvecklats och utvecklas för att komma så nära detta som möjligt. 
Så vad innefattar den mänskliga perceptionen?  
 
Vid all perception sker en organisation för att förenkla och systematisera all den information 
vi utsätts för. Hjärnan strävar alltid efter att uppnå förståelse och ordning. Organisationen gör 
det också lättare för oss att komma ihåg och lagra information. Med det mänskliga djup-
seendet delar vi in stimuli med hjälp av objekt eller bakgrund, där det som framträder i 
huvudsak, skiljer ut sig från bakgrunden. Men ibland är det svårt att hålla fast vid vad som är 
objekt och vad som är bakgrund. Då kan människan i stället organisera omvärlden i mönster 
eller helheter, så kallade gestalter. Egenskaper som närhet, likhet, kontinuitet och slutenhet 



 21

gör att vi omedvetet strävar efter att uppfatta vissa saker som gestalter. Detta underlättar vår 
varseblivning och ger det vi ser meningsfullhet och funktion. Vi organiserar också i konstans, 
vilket innebär att objekt uppfattas som oföränderliga till storlek, form och färg även om man 
ändrar avstånd, perspektiv och ljusförhållanden. Konstansfenomenet beror på att vi lärt oss att 
sätta objekten i relation till deras omgivning. Vår varseblivning av ett objekts form förändras 
inte mot bilden vi har på vår näthinna. Vi ser att en enkrona är rund även när vi ser den snett 
från sidan (Loncaric 1998).  
 
Färg definieras i Nationalencyklopedin (2006) som färgperception, det vill säga vår 
upplevelse av färg. Färgen upplevs höra till föremålen i vår omgivning, men är egentligen vårt 
nervsystems svar på sammansättningen av det ljus föremålen reflekterar. Ljus är den 
fysikaliska retningen, en elektromagnetisk vågrörelse med korta våglängder (ungefär 400-700 
nm). Ljusstrålarna har ingen färg, inte ens när de reflekteras från föremål som vi upplever som 
färgade. Det är nervsystemets förmåga att reagera olika på olika våglängder hos den 
elektromagnetiska strålningen, som är grunden för vårt färgseende. Föremålens egenskaper att 
reflektera ljus selektivt gör att vårt nervsystem kan ge oss upplevelsen av att de har olika 
färger. 
 
För att klara av att beskriva färg behöver vi förstå hur människor uppfattar ljus. Våra ögon 
består av två typer av ljuskänsliga sensorer, stavar och tappar. Stavarna är de ljuskänsligaste, 
men inte alls färgkänsliga, utan tar hand om mörkerseendet och hjälper till vid perifert seende. 
För att uppfatta färg använder vi endast tapparna. Våra ögon består av tre typer av tappar, 
vilka delas in efter känslighet för olika våglängder. Dessa våglängder kan sägas vara de tre 
färgerna rött, grönt och blått (Tran 2003).  
 

2.2.1.1 Färg 
 
Färg är en av de mest använda egenskaperna i CBIR-system. En människa kan med blotta 
ögat lätt uppfatta färg och känna igen färgen som visuell information. Färgegenskaper är 
effektiva att använda för indexering och sökning av färgbilder i bilddatabaser. Dessutom är 
färgegenskaper relativt lätta att extrahera och matcha. De lämpar sig därmed bra för 
innehållsbaserade sökfrågor. Bilder kan indexeras genom att bildens bildelement kartläggs i 
kvantifierade färgområden och utifrån dessa beräknas sedan färgdeskriptorerna. Färg-
deskriptorer, t.ex. färghistogram, kan extraheras ur bilden på olika sätt. Ibland är det viktigt att 
fånga hur färgen globalt fördelar sig i bilden och i andra fall hur färgen rumsligt fördelar sig i 
bilden. I båda fallen är det viktigt att noga definiera måtten för att avgöra likheten mellan 
deskriptorerna, eftersom deskriptorerna utgörs av punkter i ett multidimensionellt område i 
bilden (Castelli & Bergman 2002, s. 287 ff, Smeulders et al. 2000). 
 
Alla digitala bilder består av ett rutnät av punkter, bildelement, och det vanligaste färg-
systemet som används är RGB7. Varje bildelement i bilden är uppbyggt av tre primära färger, 
färgkanaler, som består av röd, grön och blå. Genom att kombinera dessa tre färger får man 
olika färger och nyanser. Färgkanalerna får olika värden efter nyansvariationer. Om man t.ex. 
tar den röda färgkanalen, är denna vid värdet #00 (0)8 helt släckt vilket ger svart färg. Ju mer 
värdet ökar desto rödare färg blir det (mer rött och mindre svart) och maxnivån #FF (255) är 
helt röd (Carlsson 2006).   

                                                 
7 RGB är en förkortning av Red, Green, Blue. 
8 Värdena anges med det hexadecimala talsystemet. 
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RGB-färgen är skapad för att matcha ögats sätt att uppfatta färger, men klarar inte alltid av 
färgvariationer i bilden som kan finnas beroende på kamerans vy, belysningens position eller 
spektrum och hur ljuset interagerar med objektet. R-, G- och B-värdernas spektrum beskriver 
alla synliga färger, dessa representeras av vektorer i ett tredimensionellt RGB-färgområde. 
RGB-färger är därför en bra utgångspunkt vid representationen av en bilds färgegenskaper 
(Castelli & Bergman 2002, s. 287, Smeulders et al. 2000).  
 
RGB-färgen är dock inte perceptuellt enhetlig. Likvärdiga distanser i olika områden och 
dimensioner i RGB-området stämmer inte överens med den mänskliga perceptionen av 
färglikhet eller olikhet. En bild som uttrycks med RGB förstås bäst då den dokumenterats utan 
variationer i bilden, som vid konstmålningar, färgkompositioner på fotografier och varu-
märken (Castelli & Bergman 2002, s. 288, Smeulders et al. 2000).  
 
Det finns flera andra försök och alternativ till RGB-färgsystemet, som trots brister är det mest 
använda. Exempel på dessa försök är OOP9, som ger en förbättring av RGB-färgsystemet 
genom att man använder ett motsatt färgområde. Andra alternativa färgområden är HSV10 och 
CIELab11(Castelli & Bergman 2002, s. 288f, Smeulders et al. 2000).     
 
För att kunna matcha färger mellan bilder används färgdeskriptorer. En färgdeskriptor består 
av flera numeriska värden som beskriver färgegenskaperna i en bild. Den vanligaste 
färgdeskriptorn baseras på färghistogram. Färghistogram fångar upp färgfördelningen i en bild 
eller en bildregion och beskriver den globala färgfördelningen i bilden. Ett färghistogram kan 
vara användbart då färgfördelningen är sammanhängande eller kan anta ett stort antal möjliga 
värden. Varje stapel i histogrammet innehåller antalet observationer (egentligen antalet 
bildelement) som tillhör en uppsättning av slumpmässiga variabler, bestående av olika färger, 
t.ex. innehåller färgsystem med 24-staplar ett spektrum bestående av 16,7 miljoner färger 
(Blomqvist 2001, Castelli & Bergman 2002, s. 290 ff, Bui 2005).  
 
Färghistogram är fortfarande det mest populära sättet att representera färg på, på grund av att 
det är okänsligt för små störningar och för att det är lätt att databehandla. Men färghistogram 
kräver stor minneskapacitet. I ett typiskt system kan ett färghistogram bestå av 512 staplar. 
Med ett så stort antal staplar förenklas databehandlingen, med nuvarande indexeringstekniker, 
till en sekventiell skanning av bilder. För att göra färghistogrambaserad bildåtervinning i en 
bättre skala för större bilddatabaser är det önskvärt att minska antalet staplar, men fortfarande 
bevara återvinningskapaciteten (Tran 2003). 
 
 
 
 
 

                                                 
9 OOP är en förkortning av Opponent Color Space. För mer information om olika färgsystem se Castelli & 
Bergman 2002. 
10 HSV är en förkortning av Hue, Saturation och Value. På svenska färgnyans, färgmättnad och färgens klarhet. 
11 CIELab är en teoretisk färgrymdsstandard där L står för ljus och a och b betecknar färgtoner. Det används vid 
konvertering av t.ex. en RGB-färgrymd (Tran 2003). 
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Figur 1. En färgbild och dess tredimensionella RGB-histogram. Källa: Tran (2003). 
 
Ett färghistogram blir en uppskattning av den totala sannolikheten för alla färgkanalernas 
värde. Det vanligaste färghistogrammet använder likvärdiga staplar för att sedan dela in varje 
färgkanals värdeområde i likvärdiga subintervall, se figur 1 och 2. Varje histogramstapel 
fångar upp information om hur sannolikt det är att ett bildelement i den undersökta bilden har 
samma färg som definierats av stapeln. Antalet staplar behöver inte vara samma i alla 
färgkanaler. Man kan till exempel titta mer på förändringar i färgnyansen genom att dela 
färgnyanskanalerna i mindre subintervall än vad man gör med intensitetskanalerna (Bui 
2005). 
 

 
 
Figur 2.  Färgnyansernas fördelning i papegojbilden ovan. Källa: Tran (2003) 
 
En av nackdelarna med att extrahera färghistogram globalt är att hänsyn inte tas till den 
rumsliga fördelningen av färg. Flera försök har gjorts för att komma åt detta problem genom 
att dela upp bilden i multipla regioner och extrahera färgdeskriptorer för varje region. Och 
därefter jämföra motsvarande regionbaserade färgdeskriptorer för att fastställa likheten mellan 
två bilder (Castelli & Bergman 2002, s. 290 ff).    
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Färghistogram är vanligtvis väldigt enkla färgmässigt, i de flesta fall definieras endast ett litet 
antal färger. Dessa kallas av Bui (2005) dominanta färger och kan representera färgbilden. 
Utifrån denna sparsamma färginformation kan traditionella histogram modifieras för att 
fungera bättre. Först klustras färgerna i bilden i ett mindre antal representativa färger. Den 
dominanta färgdeskriptorn består av den representativa färgen, dess procentuella täckning i 
bilden, rumslig förekomst av den dominanta färgen och färgvariationer för varje dominant 
färg. Vid återvinning används varje representativ färg i exempelbilden eller regionen 
oberoende av varandra för att hitta regioner som innehåller den färgen. Matchningen sker 
sedan genom att exempelbildens alla färger kombineras för att återvinna en slutlig rankad lista 
med bilder. 
 

2.2.1.2 Form 
 
Återvinning med hjälp av form har visat sig vara en större utmaning än återvinning med hjälp 
av färg eller textur, trots omfattande forskning i ämnet (Eakins 1996). Färg och textur 
innehåller viktigt information, men två bilder med liknande färghistogram kan representera 
väldigt olika saker. Därför är det mycket viktigt att använda formbeskrivande egenskaper för 
att få ett effektivt CBIR-system. Även om det har skett en hel del forskning kring ämnet finns 
det inget exakt svar på vilken formegenskap som i så fall ska användas i CBIR-system 
(Brandt, Laaksonen & Oja 2000). De flesta återvinningssystem som baseras på form-
egenskaper använder väletablerade bildbearbetningstekniker för att beräkna en uppsättning 
formegenskaper för identifierade regioner i alla lagrade bilder (Eakins 1996). 
 
Utgångspunkten för formrepresentation är att det finns olika bildegenskaper som kan 
användas för att återvinna bilder utan att specificera dem helt och hållet. Användningen av 
form är mindre utvecklad än användningen av färg och textur, framför allt på grund av att det 
är svårt att representera form. I princip anges en fullständig representation av en 
tvådimensionell form genom dess kontur. Konturen är en kontinuerlig kurva på en plan yta 
och kan representeras genom ett stort antal punkter. En sådan representation tar dock för 
mycket plats och är inte effektiv vid återvinning baserad på likhet. Istället används partiell 
representation, som kan bestå av väldigt enkla till mycket komplexa partiella representationer. 
Till exempel kan en enkel partiell representation bestå av en form som liknar en ellips, vars 
representation utgörs av ellipsens utsträckning, och en komplex partiell representation kan till 
exempel vara en kontur som på vissa punkter liknar en polynom representation (Castelli & 
Bergman 2002, s. 345 ff).    
 
Form kan representeras med hjälp av en mängd olika mått, t.ex. moment, Fourier-
deskriptorer, invarianter m.fl., för både objektigenkänning och indexering av bilddatabaser. 
Varje representation försöker fånga specifika perceptuella och framträdande dimensioner av 
formens egenskaper. Det är väldigt svårt att jämföra form, eftersom varken matematiska 
beskrivningar, statistiska eller formella mått för jämförelse av form helt kan fånga formens 
framträdande egenskaper (ibid.).     
 
Form kan analyseras utifrån olika dimensioner. Man kan särskilja mellan metoder som 
beskriver konturer och metoder som beskriver inre regioner; man kan jämföra globala och 
lokala representationer; man kan göra åtskillnad mellan kompositionsbaserade och 
deformationsbaserade metoder, dvs. konturernas avvikelser m.m. (ibid.).     
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Konturrepresentationer lägger vikt på den slutna kurvan som omger formen. Den här kurvan 
har beskrivits av flera modeller som t.ex. kedjekoder, polygoner och cirkulära bågar. En 
kontur kan dessutom beskrivas utifrån dess egenskaper, såsom en kröknings extremvärden, 
dvs. maximala och minimala värden, och inflexionspunkter, dvs. punkter där en kurva byter 
krökningsriktning. Beskrivningen av den inre regionen i formen betonar ”materialet” inom 
den slutna konturen. De inre regionerna har utformats på ett flertal olika sätt, bland annat som 
en uppsättning storheter eller en uppsättning punkter. Varje representation är var för sig 
komplett och de kan användas som grund för att beräkna varandra, dvs. genom att fylla i de 
inre regionerna eller genom att spåra konturerna. En idealisk representation består av både 
konturer och inre regioner, eftersom både konturer och inre regioner överensstämmer med en 
meningsfull perceptuell uppfattning om form (ibid.).    
 
Både globala och lokala representationer är viktiga för att kunna representera form i en bild 
Många tidiga modeller använde egenskaper, som vanligtvis baseras på hela formen och därför 
är globala. Lokala representationer begränsas till beräkningar av små områden av formen, 
t.ex. är en representation som baseras på extremvärden för konturens krökning lokal (ibid., s. 
352).   
 
Form kan även ses som antingen en komposition av enklare, elementära delar eller som en 
deformation av enklare former. Vid kompositionsbaserade metoder eftersöks former 
sammansatta av enkla komponenter, t.ex. en tennisracket beskrivs som ett ellipsformat huvud 
som sitter fast med ett rektangulärt handtag, och en hand ses som fyra fingrar och en tumme 
som sitter fast med en handflata. Deformationsbaserade metoder eftersöker former som kan 
bestå av biologiska former, såsom en hjärnas konturer, löv, djurs armar och ben osv. (ibid., s. 
353 ff).   
 
Form kan även representeras med hjälp av olika graderingsskalor som sträcker sig över grov 
till fin. Utifrån en grov skala, dvs. sett från långt håll, kan ett träd beskrivas som en bullig 
överdel med tillhörande långsträckt underdel. Efterhand som man närmar sig trädet blir större 
grenar synliga, därefter mindre grenar, följt utav löven osv. På samma sätt kan man gå tillväga 
med en hand, där man utgår från en knuten hand och när man minskar skalan (ökar 
detaljrikedomen) blir först fingrarna synliga, därefter knogarna, sedan naglarna osv. (ibid.).  
 

2.2.1.3 Textur  
 
Bilder av vatten, gräs, eller en blomsterrabatt innehåller exempel på texturer. Många objekt i 
naturen och handgjorda saker karaktäriseras genom dess textur (Castelli & Bergman 2002, s. 
313). Textur härleds från mönster i en bild och visar enhetliga egenskaper som inte hämtas 
från en ensam färg. Det är en starkt särskiljande egenskap och finns överallt i naturen (Zhao & 
Grosky 2002). Textur är ett vanligt begrepp som för de flesta är en självklarhet, men det har 
ingen precis definition på grund av en varierande användning (Tran 2003). En synlig textur 
beror ofta på ljusförhållanden, perspektiv eller på avstånd i bilden. Textur kan vara 
regelbundet återkommande, som ränder, eller slumpartad, som ett moln eller barken på ett 
träd (Castelli & Bergman 2002, s.316 f). 
 
 I Nationalencyklopedin (2006) förklaras ordet textur komma från latinets textu´ra som 
betyder ”väv(nad)” och av te´xo som betyder ”väva”, i vidare mening form eller utseende hos 
ett material, oftast på ytan. Enligt Zhao och Grosky (2002) är begreppet textur väldigt svårt att 
beskriva i ord på grund av att det är en virtuell statistisk och strukturerande egenskap. 
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Att analysera textur är att karaktärisera regioner i en bild genom dess texturinnehåll. Texturen 
är en funktion av den rumsliga variationen i bildelementens täthet, där ojämnheten är 
variationer i bildelementens täthetsvärden eller i gråskalor. Texturanalys kan användas i olika 
programvaror, såsom fjärranalys12 eller bildbehandling inom det medicinska området. Den 
kan även användas för att hitta gränsvärden för texturen, så kallad textursegmentering. 
Texturanalys har stor betydelse när ett objekt på en bild till stor del karaktäriseras av dess 
textur och där traditionella tröskelvärdestekniker inte kan användas effektivt (The MathWorks 
2006). 
 
Texturanalys har de senaste tre årtionden främst berört klassifikation av texturer och 
textursegmentering. Klassifikationen har som mål att sätta en unik etikett för varje enhetlig 
texturregion. Det kan vara regioner i satellitbilder som klassificeras till is, vatten, skog, vägar 
m.m. Om bilderna är förklassificerade för att återvinna liknande texturregioner kan 
bildelementdatan inom dessa regioner användas för att klassificera regionerna. Textur-
segmentering delar in bilden efter de delar som har enhetliga texturer (Castelli & Bergman 
2002, s. 314 ff). 
 
Även tidiga metoder av texturanalys använde sig av texturstatistik. Ett histogram i gråskala 
befinner sig på en enkel statistisk nivå av bildelementets intensitetsfördelning, och 
medelvärdet och standardavvikelsen i histogrammet kan användas som texturdeskriptor för att 
särskilja olika texturer åt. Denna enkla nivå av statistiska deskriptorer använder sig av 
bildelementets intensitetsvärde som är oberoende och slumpartade variabler, men dessa 
ignorerar beroendet av det närliggande bildelementets intensitet och fångar inte upp alla 
texturegenskaper särskilt bra. Man kan använda högre nivåer och mer komplexa statistiska 
metoder för att utveckla effektivare deskriptorer. En sådan högre statistisk nivå av deskriptor 
är övergångsmatrisen i gråskala. Det finns som sagt många olika statistiska metoder, med 
olika komplexitet, för att beskriva bildens textur. Dessa metoder kan delas in i två grupper, 
texturfilterfunktioner eller övergångsmatriser i gråskala (ibid.). 
 

• Texturfilterfunktioner använder sig av standardiserade statistiska värden för att 
karaktärisera en lokal textur i en bild, genom att ge information om den lokala 
variationen. Texturfilter använts ofta vid texturklassifikation. Det är ett filter som 
läggs på bilden för att dela in bilden i celler. Har bilden ett regelbundet återkommande 
mönster hittas det lätt med dessa filter. De filtrerar genom att fokusera på avstånd, 
standardavvikelse eller entropi13. Alla filterfunktioner fungerar liknande: de definierar 
ett område runt det valda bildelementet och beräknar statistiken för detta område.  

 
• Övergångsmatris i gråskala karaktäriserar texturen i en bild genom att beräkna hur ofta 

par av bildelement med specifika värden och i ett specifikt rumsligt grannskap uppstår 
i en bild och sedan hämtas statistiska värden från denna matris. Denna matris används 
sällan av bilddatabassystem enligt Castelli och Bergman (2002) på grund av att den 
inte fungerar effektivt vid vare sig klassifikation eller återvinning av bilder. 

 
Från dessa metoder hämtas som sagt olika texturegenskaper, vilka kan vara: kontrast, 
kornighet, entropi, ojämnhet, riktning, klustertendens, enhetlighet, periodicitet m.fl. Ojämnhet 
kan bero på skalan i bilden. Olika avstånd och perspektiv i bilder ger olika ojämnheter och ett 

                                                 
12 Att lokalisera något ovan jord som inte är synligt (inom arkeologi eller geologi). 
13 Entropi är ett statistiskt mått för slumpmässiga fördelningar (The MathWorks 2006). 
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nära avstånd ger tydligare skillnader i ojämnheter. Kontrasten mäter skärpan i bilden, graden 
av lokal intensitetsvariation. Riktning mäts för hela bilden och är en global texturegenskap. 
Till exempel anger en tegelmur mycket riktning genom sin uppbyggnad, medan ett moln som 
svävar fritt inte anger någon riktning alls (Castelli & Bergman 2002, s.320 ff, Tran 2003, The 
MathWorks 2006). 
 

2.3 Semantik och bildåtervinning 
 
Till skillnad från CBIR-systemen som behandlar bildens färg, form och textur bedömer 
användaren likheten i bilder utifrån dess semantiska innebörd. För att vara tydliga i vår 
användning av begreppet diskuterar vi nedan vad semantisk innebörd är.  
   
I Nationalencyklopedin (2006) definieras semantik som:  
 

semanti´k (från sémantique, av grek. smantiko´s ”betecknande”, [...] studiet av 
språkliga uttrycks betydelse eller mening. [...] Framför allt i filosofiska sammanhang 
förstås semantikens uppgift som en analys av semantiska grundbegrepp ("mening", 
"betydelse", "referens" etc.). Men man kan också förstå "semantik" som omfattande 
studiet av språkliga uttrycks innehållssida över huvud taget. I denna mening kommer 
nästan all språkvetenskaplig forskning att ha en semantisk komponent. 

 
Utifrån denna definition använder vi semantiken till att förstå meningen, betydelsen och 
innehållet som bilden (i vårt fall i stället för språket) uttrycker.  
 
Bildinnehåll kan karaktäriseras utifrån olika semantiska nivåer. I vissa sammanhang kallas 
dessa ibland också abstraktionsnivåer. Vanligtvis talar man bara om två nivåer inom CBIR, en 
hög nivå av semantik och en låg nivå av bildegenskaper med låg semantik. Men det finns 
egentligen fler nivåer mellan dessa två ytterligheter som både Castelli och Bergman (2002) 
och Hare, Lewisa, Enser & Sandomb (2006) definierar i en femstegshierarki (se figur 3). På 
den lägsta nivån finns rådatan, alltså själva bilden. Bilden är här endast en samling 
bildelement. Bildelementsnivån används sällan vid återvinning utan används framförallt vid 
geologiska registreringar av jordytan eller för att studera anatomiska detaljer i medicinskt 
syfte.  
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Figur 3. Hierarki av nivåer mellan rådata och full semantik. Källa: Hare et al. (2006) 
 
Rådatan i bilden kan användas för att hämta deskriptorvärden utifrån de visuella egenskaperna 
i bilden och vi hamnar då på nivå 2 i hierarkin. Det vanliga är att en CBIR-algoritm hämtar 
egenskapsvektorerna eller deskriptorerna ur bilden. Dessa egenskaper kan vara enkla 
färghistogram, texturstatistik eller mer sofistikerade egenskapsvektorer. Egenskaperna kan 
hämtas ur hela bilden och beskriva den globala karaktären eller ur delar av bilden och 
beskriver då den lokala karaktäristiken. Inom vissa discipliner kan lägre abstraktionsnivåer 
antyda semantiskt innehåll, t.ex. är det möjligt att härleda vilken typ av land en bild täcker 
genom att använda spektral information från en satellitbild och en röd bild kan förmedla en 
varm känsla. 
 
På den tredje nivån närmar man sig en högre semantik. Här finns representationer av ”objekt”, 
vilka kan vara prototyper av egenskapsvektorer i olika kombinationer. På den fjärde nivån i 
hierarkin får de identifierade objekten en etikett, eller metadata. Idealt är detta namnet på 
objektet, alltså information som hämtas ur bilden, men metadatan kan också innehålla 
information som inte kan hämtas direkt ur bilden, som namnet på fotografen och titeln på 
fotot. Det är ofta naturligast att beskriva bildens innehåll i termer av objekt. Dessa objekt kan 
definieras på en eller flera abstraktionsnivåer. Ofta är det svårare att identifiera objekt på 
fotografiska bilder, än i vetenskaplig data som är mer lättillgänglig för automatisk abstraktion 
av objekt. Till exempel ett benområde i en magnetröntgen (egenskapsnivå), är ett väldigt 
mörkt sammanhängande område och en skog med en avlägsen känsla i bilden (semantisk 
nivå), är ett sammanhängande område som är täckt av vintergröna eller lövfällande träd. Även 
då det är möjligt att namnge alla objekten på en bild är det ingen säkerhet för att man når all 
semantik i bilden. Man kan fortfarande missa semantiken på hierarkins högsta nivå som t.ex. 
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relationen mellan objekten på bilden, relationen till världen i stort och händelser i bilden 
(Castelli & Bergman 2002, s. 8 f, Hare et al. 2006).  
 
Syftet med CBIR är att hitta bilder som är semantiskt lika en given exempelbild. Med 
semantiskt lika menas den uppfattning människan har om den visuella likheten i bilderna, 
alltså en ”hög nivå” av semantik. Metoderna som används för att tillfredsställa detta behov 
baseras på extraktion av egenskapsvektorer och likhetsmått som hämtas ur bildens visuella 
data. Detta kallas ofta en ”låg nivå” av semantik (Eidenberger & Breiteneder 2002).  
 

2.3.1 Det semantiska glappet inom bildåtervinning 
 

The semantic gap is the lack of coincidence between the information that one can 
extract from the visual data and the interpretation that the same data have for a user in 
a given situation (Smeulders et al. 2000). 

 
Inom CBIR-forskningen är det svårigheten att kunna överbrygga glappet mellan egenskaper 
som färg, form och textur, som anses ha en lägre semantisk nivå, och egenskaper, eller 
bildinnehåll, som fysiska objekt och känslor, som anses ha en högre semantisk nivå, som är 
det man vill komma åt. Även om systemet inte kan ”känna igen” dessa mer betydelsebärande 
egenskaper, kan systemet leta efter liknande egenskaper i bilddatabasen och på så sätt 
genomföra en semantisk sökning. Den här länken mellan semantiskt innehåll i exempelbilder 
på en lägre och högre semantisk nivå är viktig, eftersom de flesta CBIR-system endast utför 
sökningar baserade på en lägre semantisk nivå (Black, Fahmy & Panchanathan 2002).  
 
Många artiklar om bildåtervinning refererar idag till det semantiska glappet. Det finns en 
växande medvetenhet om begränsningarna i de nuvarande bildåtervinningsteknikerna och 
oförenligheten mellan användarens sökfrågor och de möjligheter som finns tillgängliga i 
bildåtervinningssystemen. Meningen i en bild är aldrig självklar. För att ett CBIR-system ska 
kunna komma åt detta problem måste enkelheten i de visuella egenskaperna och nyans-
rikedomen i användarens semantik överbryggas. Det semantiska glappet är ett datorbaserat 
problem inom bildåtervinning. De representationer och egenskaper av en bild som datoriseras 
kan inte transformeras till den högre semantiska representationsnivån som bilden förmedlar 
och som även användaren föredrar då hon formulerar sin sökfråga (Hare et al. 2006).  
 
En studie gjord av Markkula och Sormunen (2000) visar att i 56 % av fallen söker användare 
efter konkreta objekt som människor, byggnader, platser och liknande. Vid dessa sökningar 
använder de namn på verkliga personer, platser, byggnader m.m. som sökfrågor t.ex. 
Drottning Silvia eller Eiffeltornet. Med bildåtervinningssystemens semantiska problem i 
ryggen kan man då undra om bildåtervinning överhuvudtaget är nödvändigt när det är enklare 
att söka efter bilder i textåtervinningssystem av typen Google om man vet vad man vill ha.   
 
Men bilder används inte enbart för att visa konkreta objekt, de är också tänkta att uttrycka en 
speciell känsla. Vill man återvinna bilder i en speciell stil (klar, suddig, mörk, varm eller kall) 
räcker inte enbart texten. I dessa fall kan bildegenskaper vara överlägsna eftersom kusliga 
bilder troligtvis har ett annat färghistogram än soliga bilder. Förutom konkreta objekt har 
samma studie som ovan visat att användaren söker efter tematiska bilder, som semester i 
södern, och det finns ett behov av bildinnehåll som visar aktiviteter, typer av människor och 
synliga objekt. Dessa behov kan inte lösas genom att enbart använda textuella sökfrågor 
(Westerveld 2000). Därför anser man inom vissa CBIR-inriktingar (Latent semantisk 
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indexering, Metadata, Automatisk lingvistisk indexering, m.fl.) att bildåtervinningssystem bör 
tillhandahålla både visuell och textuell indexering för att närma sig en semantisk nivå 
(Gudivada & Raghavan 1995, Zhao & Grosky 2002, Westerveld 2000, Hare et al. 2006 m.fl.). 
 
Andra anser att textannotationer inte bör implementeras, även om det är det mest direkta sättet 
att ge en bild semantisk karaktär och förenklar innehållsbaserad åtkomst till informations-
återvinning. Att namnge och sätta etikett på bilderna är kostsamt och tidsödande och själva 
tanken med CBIR-system var att enkelt och automatiskt kunna hantera stora mängder visuellt 
innehåll (Smeulders et al. 2000). 
 
De system som väljer bort textannotationer behåller istället enbart de innehållsbaserade 
egenskaperna och utvecklar dessa. Ett tillvägagångssätt som används av många CBIR-system 
är interaktion med användaren. Systemen bygger på så kallad relevansfeedback (se kap. 2.2) 
från användaren. Utifrån den information som användaren ger systemet vid upprepade 
sökningar är det sedan tänkt att systemet ska lära sig av användarens semantiska 
förhållningssätt. Denna interaktion med användaren är tänkt att minska det semantiska glappet 
(Heesch & Rüger 2003, Iqbal & Aggarwal 2003, Guo, Jain, Ma & Zhang 2002, m.fl.).  
 
Mycket talar mot textuell annotation i CBIR-miljö. Textuell annotation kan fungera bra för en 
mindre databas eller en viss kategori bilder, men fungerar inte alltid. Det är svårt att beskriva 
ickefigurativa bilder med termer, samtidigt som ett bildobjekt kan stå för en stor uppsättning 
ord. Genom manuell klassifikation av bilder blir termvalet subjektivt. Detta kan innebära en 
begränsning, eftersom man inte vet vilka termer framtida användare kommer att använda i 
sökfrågan. En objektiv annotering för en bilds innehåll är svår att uppnå speciellt på en högre 
semantisk nivå. Tanken bakom ett CBIR-system är att det ska vara automatiskt och gärna 
fungera så nära användarens semantiska förhållningssätt som möjligt. Det semantiska glappet 
beror till sin natur på informationen som söks och på vilket sätt ett CBIR-system fungerar. För 
att överbrygga det semantiska glappet rekommenderar Castelli & Bergman att man bör ägna 
intresse åt dels CBIR-systemet i sig själv, hur det representerar visuell information och dels 
hur interaktionen med användarna sker (Castelli & Bergman 2002, s. 12 f).     
 

2.4 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenterar vi olika metoder för hur man kan utvärdera CBIR-system. I 
studierna som vi har valt ut presenteras olika mått som används för utvärdering av 
återvinningseffektivitet av CBIR-system. Med detta vill vi visa att det inte finns någon 
enhetlig metod för hur detta utförs. I de två första studierna som vi presenterar i 2.4.1 beskrivs 
olika mått som finns att tillgå för utvärdering av informationsåtervinningssystem, både 
textannoterade och egenskapsindexerade. Därefter tar vi i 2.4.2 upp två olika studier som 
beskriver olika tillvägagångssätt vid utvärderingar av CBIR-system. Dessutom tar vi i 2.4.3 
även upp en användarorienterad studie för att visa på att det finns andra möjliga metoder för 
att utföra utvärdering av CBIR-system. 
 
Användare av CBIR-system vill normalt sett utföra sina sökningar på en högre semantisk 
nivå. Om det endast är möjligt att utföra sökningar i CBIR-systemet på en lägre semantisk 
nivå, och om det inte finns någon koppling mellan den lägre och den högre semantiska nivån 
som användarna eftersträvar när de anger sin exempelbild, kommer användarna med all 
sannolikhet att värdera systemet som dåligt (Smith 1998).  
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Det faktum att en exempelbild består av många olika typer av egenskaper gör det mycket 
svårt att objektivt mäta ett CBIR-systems effektivitet. Vad som anses vara den ”korrekta” 
uppsättningen bilder kan samtidigt bero på flera olika typer av egenskaper, eller på en viss typ 
av egenskap som användaren för tillfället har fokuserat på, och det kan förändras över tiden. 
Ska ett system värderas som bra om bilder med liknande färgegenskaper återvinns, trots att 
användaren bedömer bilderna som mycket olika? Smith rekommenderar att en 
standarduppsättning av databasens bilder och exempelbilder ska tillhandahållas, så att 
forskare kan jämföra olika CBIR-systems effektivitet. Ett sådant förfaringssätt lämnar dock 
frågan öppen om vilka bilder som är de ”korrekta” att återvinna utifrån varje exempelbild 
(Black, Fahmy & Panchanathan 2002). 
  

2.4.1 Kvantitativa utvärderingsmetoder 
 
Black, Fahmy och Panchanathan (2002) tycker att man bör skapa en bilddatabas, där man 
manuellt jämför alla bildpar i databasen och tilldelar varje par ett likhetsmått. Detta kan dock 
vara alltför omfattande och tidskrävande. De föreslår därför att man istället går igenom 
bildsamlingen i databasen och endast väljer de bilder som är mest lika en utvald exempelbild.  
Därefter kan man ranka bilderna man har valt utifrån deras relativa likhet med exempelbilden. 
På så sätt producerar den som utvärderar systemet samma resultat som ett CBIR-system kan 
förväntas producera – en rankad uppsättning av de bilder som är mest lika. Dessa resultat kan 
sedan utgöra en bas för att utvärdera ett automatiskt CBIR-systems effektivitet. Ett system 
som återvinner rankade bilder liknande uppsättningen bilder kan förhoppningsvis värderas 
högre av användarna. 
 
För att få ut maximalt av utvärderingen bör, enligt Black, Fahmy och Panchanathan,  
uppsättningen bilder bestå av en så stor variation av olika typer av innehåll som möjligt, och 
dessa bör vara så utspridda som möjligt, istället för några få täta kluster. Det visuella 
innehållet kännetecknas av att man väljer ut termer som beskriver det visuella innehållet, till 
exempel molnigt, grått, orange, buskigt, dystert, färgglatt, skrynkligt, betong, fjäder, frost 
m.m. Dessa får sedan utgöra en grund med en viktfaktor som kan användas för att 
representera graden av förekomst i en speciell bild. Alla viktfaktorer för en given bild kan 
tillsammans utgöra en innehållsvektor. Innehållsvektorer som representerar två olika bilder 
kan efter detta jämföras för att bestämma den visuella likheten mellan de två bilderna. 
Skalärprodukten av de två innehållsvektorerna kan sedan användas för att skapa ett enkelt 
skalärvärde som representerar likheten mellan de två bilderna. 
 
Resultatet som forskarna Black, Fahmy och Panchanathan kom fram till visar att när 
användarnas genomsnittliga likhetsbedömning jämfördes med skalärproduktens likheter fanns 
det en överensstämmelse, vilket tyder på att de utvalda termerna är användbara för att 
beskriva och jämföra bildernas innehåll för den här uppsättningen bilder. Om ett CBIR-
system kan upptäcka innehållet som beskrivs med de utvalda termerna kan systemet beräkna 
ett likhetsmått för bilduppsättningen som motsvarar användarnas likhetsbedömning (Black, 
Fahmy och Panchanathan 2002).  
 
Studien som Markkula et al. (2001) har utfört bygger på en testkollektion av bilder och sättet 
som den har använts på vid utvärdering av två CBIR-system baseras på tre premisser.  
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• CBIR-systemens funktion; om användaren identifierar en intressant bild från en stor 
uppsättning av sökfrågeresultat ska CBIR-systemet kunna återvinna andra visuellt lika 
bilder från den uppsättningen.  

• En realistisk återvinningsuppgift; i detta fall ligger fokus på ett informationsbehov, där 
journalister behöver bilder för illustrering av tidningsartiklar.  

• Oberoende, användardefinierat relevanskriterium; användaren bedömer den innehålls-
relaterade likheten i bilderna utifrån kriterier som uppfattas vara rätt för deras 
arbetssituation. Användaren uppmanas uttrycka sitt relevanskriterium så explicit som 
möjligt. Utvärderaren måste vara medveten om relevanskriterierna som används. Ju 
högre nivå av abstraktion som används av användaren desto större utmaning för 
CBIR-systemet. 

 
Användarna, i detta fall journalister på en tidning i Finland, fick vara med och bygga upp 
testkollektionen av bilder som hämtades från en textindexerad databas med hjälp av 
nyckelord. Dessa bilder relevansbedömdes och grupperades sedan av användarna utifrån 
semantisk likhet, samt delades in i olika uppsättningar med inbördes likhet. Därefter testades 
bilduppsättningarna i CBIR-systemen.  
 
De relevanskriterier som Markkula et al. använder sig av i utvärderingen delades in i tre 
nivåer. På nivå 1 finner man kriterier som ligger närmast egenskaperna som används av de 
innehållsbaserade bildåtervinningssystemen, nämligen egenskaper på en låg semantisk nivå, 
t.ex. ljusstyrka (mörk, ljus, stark kontrast), färg (mörk bakgrund, röd flagga) och komposition 
(övre halvan är himmel). Bilder vars innehåll föreställer säsonger (vinter), tider på dygnet 
(kväll) och olika platser (på stranden, i ishockeyrinken) är ofta nära relaterad till samma 
egenskaper på låg semantisk nivå som färg och ljusstyrka i bilden. Ett annat kriterium som 
inte behöver förklaras på någon högre semantisk nivå och som kan kännas igen på en låg 
semantisk nivå är hur objekten på bilden visas utifrån grupp (ett eller flera objekt), distans 
(nära eller långt borta) och vinkel (mitten, höger eller vänster). 
 
Kriterierna på nivå 2 når en högre semantisk nivå. Här identifieras typer av objekt (tåg), 
namngivna objekt (medlemmar i Spice Girls), handlingar (slagsmål), händelser (rock-
festivaler) och namngivna platser (i Sverige). På denna nivå är CBIR:s framgång mer 
begränsad, eftersom det finns flera olika sätt att identifiera objekt i en allmän kontext.   
 
Kriterierna på nivå 3 representerar den högsta abstraktionen. Här finns abstrakta idéer (våld, 
välgörenhetsarbete), känslor som uttrycks av en person (glädje, sorg), en stämning eller känsla 
i bilden (intensitet, ledsamhet, obekvämt trångt) och symbolisk mening (vinnare, ironi). 
Denna nivå kan vara oåtkomlig för CBIR-systemen, eftersom det krävs en hög grad av 
abstraktion eller subjektiv bedömning.  
 
Systemen som testades av Markkula et al. var CST Demo och DMI Proto, varav den första 
använder sex olika egenskapsparametrar och den andra använder tre egenskapsparametrar vid 
bildåtervinning. Vid utvärderingen av testkollektionen användes utvärderingsmåtten genom-
snittlig precision, genomsnittlig rankning, samt precision vid DCV 5 och DCV 20. 
Genomsnittlig precision och precision vid en viss DCV-nivå är standardmått som bl.a. 
används i TREC14. Genomsnittlig rankning används sällan i textåtervinningsexperiment, men 
                                                 
14 TREC, som står för Text REtrieval Conference, är en årlig konferens, där man utvecklar referensexperiment 
utifrån en gemensam testkollektion som forskare får ta del av för att jämföra med sina egna återvinningssystem 
(http://trec.nist.gov/) (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 86) 
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det kan vara ett konkret och illustrativt mått för att testa CBIR-system när uppsättningen 
liknande bilder är ganska liten.  
 
Resultatet visade att i båda systemen förbättrades rankningen av bilder när man använde de 
olika egenskapsparametrarna som fanns att tillgå i systemen, jämfört med om man inte 
använde några parametrar alls, benämnes i denna studie baseline. Resultaten tyder på att det 
finns en överensstämmelse mellan systemets beräknade likheter av bilder och den bedömning 
som användarna har gjort av bildernas likheter (Markkula et al. 2001). 
 

2.4.1.1 Utvärderingsmått 
 
Müller, Müller, Squire, Marchande-Maillet & Pun (2000) presenterar i sin översikt kortfattat 
olika metoder för att utvärdera CBIR-system och kommer dessutom med ett förslag på hur en 
standardtestmiljö inom CBIR bäst skulle kunna se ut, liknande den som finns inom 
informationsåtervinning, dvs. TREC. Müller och hans kollegor jämför CBIR med 
informationsåtervinning och menar att många utvärderingsmetoder som används inom 
informationsåtervinning även är användbara inom CBIR. 
 
En interaktiv metod som används inom IR är jämförelser gjorda av verkliga användare, där 
användarna bedömer sökfrågans resultat direkt efter att sökningen är utförd. Det är en 
tidskrävande metod, eftersom det är svårt att få tillstånd ett stort antal sådana användar-
jämförelser. Men användarjämförelse är ändå den lättaste testmetoden. Användarna får två 
eller flera olika resultat och blir ombedda att välja det resultat som är mest relevant för 
sökfrågan. Den här metoden behöver ett grundsystem eller åtminstone ett system att jämföra 
sina resultat med. 
 
I sin studie presenterar Müller et al. (2000) även sju olika mått, som alla kan användas vid 
utvärdering av CBIR-system: 
 

• Rankning efter den bästa matchningen går ut på att mäta om de mest relevanta 
bilderna kommer bland de första 50 eller bland de första 500 återvunna bilderna. 50 
representerar det antal bilder som returneras på skärmen och 500 är en uppskattning av 
det maximala antal bilder en användare förväntas titta på när han eller hon går igenom 
bilderna. 

 
• Genomsnittlig rankning av relevanta bilder kan ge en bra indikation på systemets 

effektivitet, men innehåller mindre information än en PR-graf (se nedan). Det är 
känsligt för avvikelser, eftersom en enda relevant bild med en mycket låg rankning, 
långt ner på resultatlistan, kan påverka värdet negativt. Ett enklare och mer okänsligt 
mått är rankning av den första relevanta bilden, vilket också används i TREC och är 
ett mycket användbart mått även för innehållsbaserad bildåtervinning.   

 
• Precision och recall är standardmått inom informationsåtervinning som ger en bra 

fingervisning om systemets effektivitet. Värdena var för sig ger otillräcklig 
information om effektiviteten, eftersom man alltid kan få en hög recall genom att 
återvinna alla bilder. På samma sätt kan man få en hög precision genom att endast 
återvinna ett fåtal relevanta bilder. Precision och recall bör antingen användas 
tillsammans (t.ex. precision vid 50 % recall) eller var för sig, om det är möjligt att 
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specificera antalet återvunna bilder (t.ex. recall när 1000 bilder har återvunnits eller 
precision när 20 bilder har återvunnits).  

 
• Måltest skiljer sig från andra effektivitetsmetoder, då användaren får en målbild och 

utifrån den ska användaren gå igenom andra bilder för att finna målbilden. Antalet 
bilder som undersöks registreras. Man utgår från slumpmässigt valda bilder och 
användaren får markera vilka bilder som är relevanta eller irrelevanta. 

 
• Felfrekvens är ett vanligt mått vid objekt- eller ansiktsidentifiering:  

 

  Felfrekvens 
bilderåtervunna antalTotalt 

bilder återvunna airrelevant Antal
=   

 
               

• Återvinningseffektivitet, om antalet återvunna bilder är lägre än eller lika med antalet 
relevanta bilder, är detta värde precision, annars är det recall i förhållande till 
sökfrågan. Den här definitionen kan vara missledande, eftersom den blandar två 
standardmått:  

 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=

bilder relvanta antalTotalt 
bilder återvunna relevanta Antal

bilder  återvunna antalTotalt 
bilder återvunna relevanta Antal

 itet gseffektivÅtervinnin     

 
• Korrekt och inkorrekt identifiering betyder att antalet korrekta och inkorrekta 

klassifikationer beräknas och när de divideras med återvunna bilder jämställs måtten 
med felfrekvens och precision. 

 
Dessutom finns det grafiska representationer t.ex. precisions- och recallgraf, som är en 
utvärderingsmetod som används som standard inom informationsåtervinning och även mer 
och mer inom innehållsbaserad bildåtervinning. Fördelarna är man kan urskilja de olika 
resultaten på ett enkelt sätt. Nackdelen är att grafen är väldigt beroende av antalet relevanta 
bilder för en given sökfråga.      
 
Grafer för precision i jämförelse med antal återvunna bilder, samt recall i jämförelse med 
antal återvunna bilder visar var för sig endast en del av informationen, men tillsammans 
innehåller de mer information och kan enkelt avläsas. En recallgraf ser mer positiv ut än en 
PR-graf, särskilt om ett fåtal relevanta bilder har återvunnits sent. Precisionsgrafen liknar en 
PR-graf, men ger en bättre indikation om hur många bilder som kan vara ett bra antal att 
återvinna. Grafen är dock känslig för hur många relevanta bilder som återvinns givet en 
sökfråga. 
 
Müller et al. (2000) kommer även med några förslag på hur man bäst skulle kunna utvärdera 
CBIR-system. Först och främst bör man endast använda bilddatabaser som finns att tillgå 
gratis, så att resultaten kan jämföras med andra system. Relevansbedömningen bör också 
finnas tillgänglig för alla.  
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Smith (1998), som har utfört en utvärdering baserad på färgdeskriptorer i ett CBIR-system, 
menar att återvinningssystemen kan utvärderas och jämföras med andra system utifrån recall 
och precision. Där kan man se att ett mer effektivt system visar högre precision för alla 
recallvärden. Den genomsnittliga återvinningseffektiviteten utvärderas genom att man 
kartlägger den genomsnittliga precisionen som en funktion av den genomsnittliga recall för 
varje sökfråga med hjälp av färgdeskriptormåtten. För varje sökfråga mäts avståndet mellan 
varje relevant bild och alla bilder i databasen med hjälp av ett av färgdeskriptormåtten. 
Bilderna rankas sedan efter det minsta avståndet till sökfrågan. Därefter mäts precision och 
recall för varje bild. Processen upprepades för alla relevanta bilder och en total genomsnittlig 
återvinningseffektivitet beräknades för vart och ett av avståndsmåtten och för varje sökfråga. 
Slutligen beräknas den totala genomsnittliga precisionen och recall vid varje rankad bild 
utifrån medelvärdet för de individuella precisions- och recallvärdena vid varje rankad bild 
med hjälp av sökfrågorna (Castelli & Bergman 2002, s. 301 f).  
 
Vad som är viktigt är att utan ett gemensamt mått finns det ingen möjlighet att jämföra olika 
systems effektivitet. Det finns många fördelar med att använda precision och recall som en 
bas för bildåtervinningsutvärdering, eftersom måtten är standard för informationsåtervinning. 
Därmed inte sagt att många andra mått kan beräknas utifrån recall och precision. Framför allt 
R-precision, 3-punkts medelvärde och 11-punkts medelvärde kvantifierar alla effektiviteten 
utifrån ett enda värde. Det grundläggande är, förutom att fastställa vilka utvärderingskriterier 
som ska användas, ändå att man har en testkollektion av bilder och en uppsättning sökfrågor 
till dessa (Smith 1998). 
 
Smith (1998) menar att användarna normalt sett vill söka efter bilder på en högre semantisk 
nivå. De vanligaste informationsbehoven är bland annat: humor, konst (tavlor), djur (hundar), 
transportmedel (skepp t.ex. Titanic), samt sport (basket). Det är tydligt att det finns ett glapp 
mellan CBIR-systemens kapacitet och den semantiska nivå som användarna vill ha. Ett sätt att 
handskas med detta glapp i testmiljön är att utföra sökningar på flera semantiska nivåer. 
Testmiljön kan först styras mot sökfrågor som består av egenskaper med en lägre semantisk 
nivå, t.ex. färg, textur, form. När bildanalysen, indexering och klassifikationstekniker, har 
förbättrats kan sökfrågorna omfatta mer uttömmande beskrivningar av bilden, t.ex. 
egenskaper som beskriver sceneri, semantik och objektidentifiering. Fördelen med ett sådant 
tillvägagångssätt är att forskarna kan bekanta sig med en enda bildsamling där sökfrågorna 
kan utföras på alla nivåer. 
 
Enligt Smith (1998) är målet med ett bildåtervinningssystem att återvinna bilder (dokument) i 
rankad ordning, där rankningen är bestämd utifrån hur relevant bilden är för sökfrågan. 
Systemets återvinningseffektivitet kan endast mätas om man känner till den faktiska 
relevansen. Givet en testkollektion med N dokument och M sökfrågor krävs det M N 
observationer för att komma åt den grundläggande relevansen. En stor kollektion gör det 
omöjligt att få en uttömmande grad av relevansbedömning. Ett förslag är att använda 
pooling15 för att hitta en mindre uppsättning bilder som kan relevansbedömas manuellt och 
som sedan används för utvärdering. Om man utför en sökning med egenskaper på låg 
semantisk nivå (t.ex. färg, form och textur) kan man slå samman de bästa återvinnings-
resultaten från bildåtervinningssystemen och manuellt relevansbedöma den mindre 
uppsättningen bilder. 
 

                                                 
15 Pooling är när man tar de topprankade dokumenten från ett visst antal återvinningssystem och sedan 
relevansbedömer dem manuellt (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 90) 
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2.4.2 Användarorienterad utvärderingsmetod 
  
McDonald, Lai och Tait (2001) vill med sin kvalitativa studie visa att användarorienterad 
utvärdering av bild- och informationsåtervinning är mer fördelaktig än utvärdering baserade 
på precision och recall. Standardmåtten precision och recall visar bara det underliggande 
systemets återvinningseffektivitet och tar inte hänsyn till användargränssnittet och tidsfaktorn, 
dvs. hur lång tid det tar att söka och återvinna bilder. Om dessa mått används för att jämföra 
två informationsåtervinningssystem skulle de inte kunna förutsäga vilket system som är mest 
effektivt utifrån uppställda sökuppgifter och olika användare. Användarorienterad utvärdering 
däremot gör det möjligt att jämföra systemens effektivitet med olika användare och för en stor 
variation av uppgifter. En fördel är att en användarorienterad metod gör det möjligt att 
observera hur användarna verkligen använder systemen i motsatts till hur vi förväntar oss att 
systemen ska användas. Den här typen av utvärdering skulle kunna leda till positiva 
systemförbättringar som precision och recall inte skulle ha kunnat identifiera.  
 
I systemet (CHROMA) som utvärderades fanns det tre olika verktyg att använda vid sökning: 
navigeringsverktyget, skissverktyget och exempelbild. Studien gick ut på att undersöka hur 
användarna använder CHROMA-systemets navigeringsverktyg och det likhetsbaserade skiss-
verktyget, samt att jämföra dessa mot varandra. Användarna fick sökfrågor som antingen var 
specifika eller icke-specifika, dvs. antingen fick de en specifik bild som de skulle återvinna 
eller skulle de bara återvinna en bild som illustrerade ett generellt tema. Användarna fick 
utföra två sökningar för en specifik bild och två sökningar för en icke-specifik bild. Efter 
varje sökning fick användarna värdera på en femgradig skala hur nöjda de var med de 
återvunna bilderna och hur nöjda de var med sökverktyget. Därefter utfördes även en 
sökuppgift som man tog tiden på. Precis som ovan använde man sig av specifika och icke-
specifika bilder och efter utförd sökning fick användarna ange hur nöjda de var. Sökningarna 
utfördes först genom att de bara fick använda navigeringsverktyget och sedan genom att de 
bara fick använda skissverktyget. Därefter utfördes även en undersökning där användarna fick 
använda vilket verktyg de ville och som kändes rätt för söksituationen. När alla sökningar var 
slutförda fick användarna svara på ett antal frågor om hur de tyckte att det var att använda de 
olika verktygen. 
 
Resultatet för hur nöjda användarna var visar att även om båda verktygen får mycket höga 
poäng för användbarhet, vilket indikerar att användarna tyckte båda verktygen var enkla att 
använda, lära sig och komma ihåg, föredrar användarna ändå navigeringsverktyget framför 
skissverktyget. Resultatet visar även att, om man använder ett strukturerat bläddrings- och 
navigeringsverktyg leder det till snabb och effektiv återvinning av bilder, speciellt om 
användaren bara har en vag idé om vad han eller hon vill återvinna. Dessutom visar resultaten 
att användarna har behov av fler verktyg vid sökning, och att olika verktyg används vid olika 
tillfällen under sökprocessen (McDonald, Lai och Tait 2001). 
  
I detta kapitel har vi presenterat 5 olika studier av utvärderingsmetoder. De kvantitativa 
utvärderingsstudierna tar upp metoder som är bekanta för alla som sysslar med informations-
återvinning. Här är det systemets återvinningseffektivitet som är det väsentliga. Man tar inte 
hänsyn till hur användaren uppfattar CBIR-systemet, utan menar att precisions- och 
recallmåtten är lika bra på att bedöma ett systems effektivitet som en användare. Genom den 
användarorienterade utvärderingsstudien får man en annan inblick i hur man kan utvärdera 
CBIR-systemen. Här tar man hänsyn till hur användarna upplever systemets användbarhet, 
dvs. hur egenskaperna fungerar, hur man använder dessa och om de fungerar väl för att 
återvinna det man eftersöker. Man använder sig inte av några mått för att utvärdera systemets 
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effektivitet, utan analyserar användarnas uppfattning av systemet och utifrån det bedömer 
man systemets effektivitet.      
 
Dessa studier visar på att det finns många olika metoder för att utvärdera CBIR-system och 
gemensamt för alla studierna är att det varken finns någon gemensam testdatabas att tillgå, 
eller någon gemensam metod för att relevansbedöma bilder, eller några gemensamma 
utvärderingsmått (Müller et al. 2000). Detta gör att alla skapar egna metoder för utvärdering 
av återvinningseffektivitet i CBIR-system, vilket skapar problem då man vill kunna jämföra 
olika utvärderingsresultat av CBIR-system för att kunna avgöra vilket system som presterar 
bäst. Utvärdering av återvinningseffektivitet inom CBIR har inte kommit riktigt lika långt 
som utvärdering inom informationsåtervinning, där det både finns gemensamma testdatabaser, 
gemensamma mått och gemensamma metoder för relevansbedömning. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för den metod vi har använt i vår studie. Först presenterar vi 
systemet ImBrowse, som vi har gjort en utvärdering av, därefter diskuterar vi relevans och 
relevansbedömning för att ge en förståelse för hur vi slutligen väljer att genomföra vår studie i 
ImBrowse.    
 

3.1 Val av system 
 
Det finns många olika CBIR-system som utgår från olika metoder för att återvinna liknande 
bilder. Systemet vi valt heter ImBrowse och har utvecklats av Thanh Hai Bui och Reiner Lenz 
vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet i samarbete med 
den svenska bildbyrån Matton AB16. ImBrowse består av en bilddatabas med 754 033 bilder 
och detta är också anledningen till att vi har valt just ImBrowse för att den var knuten till en 
så stor bilddatabas. Dessutom kan man välja att söka med en egenskapsdeskriptor åt gången, 
samt att ImBrowse är gratis och lättillgänglig. Det faktum att ImBrowse är utvecklad i Sverige 
gjorde oss också nyfikna på att få utvärdera just detta systems återvinningseffektivitet. Vi har 
koncentrerat oss på ett enda system för att vi ville fördjupa oss i de statistiska egenskapernas 
begränsningar och ställa de mot varandra för att se vilken egenskap som är mest effektiv ur 
semantisk synvinkel. Systemet vi har valt använder sig inte av relevansfeedback (se kap. 2.2), 
vilket annars är vanligt bland CBIR-system. Hur det har påverkat vår undersökning diskuterar 
vi i kap. 5.6.2. 
 

3.1.1 ImBrowse 
 
I detta kapitel beskriver vi systemet och redogör för dess funktioner. ImBrowse finns 
tillgänglig på länken http://www.itn.liu.se/media/vinnova/cse.php  
 
Flertalet av bilderna i databasen kommer ursprungligen från Matton AB, som länge har varit 
den största royaltyfria portalen i Europa och är en färgbaserad bilddatabas där bilderna tills nu 
främst har funnits tillgängliga genom nyckelordssökning. Genom ImBrowse-projektet har 
Lenz och Bui utvecklat nya söktekniker för bilddatabaser, som är speciellt användbara som 
komplement till den existerande nyckelordsbaserade sökningen, men inte begränsade till 
sådan. De två viktigaste egenskaperna för en sökmotor inom detta användningsområde är att 
den måste vara snabb och att den måste kunna hantera en stor volym av bilder. Lenz och Bui 
har därför använt sig av enkla statistiska egenskaper för att karaktärisera bildinnehållet och 
låter den mänskliga observatören, användaren, styra sökningen genom att välja deskriptorer. 
Systemet tillhandahåller dock ingen relevansfeedback, där användaren kan påverka 
återvinningen och interagera med systemet. Den nuvarande versionen av ImBrowse använder 
sig av en sökstrategi baserad på komprimerade färghistogram och vid jämförelsen av 
färghistogram kombineras dessa med ett CIELab-kvadratiskt formbaserat avståndsmått 
(Image Database Search Project 2006).  
 
ImBrowse är ett system med en bred domän som tillhandahåller många olika typer av bilder. 
Dessa bilder kan föreställa ansikten, djur och natur, men även vara helt abstrakta med endast 
                                                 
16 För mer information om bildbyrån Matton se deras hemsida: http://www.matton.se  
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färger och mönster. Alla bilder i ImBrowse är i formatet JPEG. ImBrowse har utvecklats för 
att klara av att skumma igenom en stor bilddatabas snabbt, och dess sökmotor har en 
genomsnittlig svarstid på 0,3 sekunder per sökfråga. För alla webbaserade system liknande 
ImBrowse är tiden en mycket kritisk aspekt. ImBrowse är ett flexibelt system som ska klara 
av det ständigt växande antalet bilder och är dessutom ett lättillgängligt och användarvänligt 
system, där man kan söka i flera steg (Bui 2005). 
 
ImBrowse har implementerats i ett system, som innehåller flera olika komponenter, och består 
av underliggande subsystem, vilka körs parallellt på olika maskinvaru- och programvaru-
plattformar. Dessa subsystem består av det grafiska gränssnittet, textdatabasen, webbservern 
med alla bilderna, samt CBIR-sökmotorn, se figur 4. 
 
 
 

 

 
 
Figur 4. ImBrowse subsystem (Bui 2005). 

 
Som vi kan se i figur 4 använder sig det grafiska gränssnittet av språket Php, samt av HTML-
formatet, som är ett enkelt och användbart webbformat, se figur 4. Textdatabasen består av ett 
MySQL-databassystem och behandlar alla nyckelord och URL-adresser. Webbservern 
innehåller alla bilderna och gör dem tillgängliga genom webben. Alla sökfrågor skickas till 
någon av CBIR-sökmotorerna som i sin tur returnerar en rankad lista över bildernas index. 
Dessa index används sedan för att hämta tillhörande bilder som visas i webbläsaren. Utöver 
subsystemen körs en uppsättning rutiner offline som utför all förbearbetning. Dessa rutiner 
behövs för att uppdatera databasen och för att testa nya CBIR-egenskaper och -tekniker. Alla 
subsystem körs oberoende av varandra och kommunicerar med hjälp av ett TCPIP-protokoll. 
Förutom bildservern kan varje subsystem köras samtidigt på två olika maskiner. 
 

Offline indexering 

Egenskapsfiler 

Sökmotor 1 Sökmotor 2 Sökmotor 3

PhP-gränssnitt 

MySQL-databas 

Bilddatabas 
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När man som användare utför en sökning i ImBrowse summeras sökfrågans deskriptorer och 
skickas till tillhörande sökmotor. Resultatet visas som ett galleri av återvunna bilder som vi 
kan se i figur 5. Följande sökningar kan utföras: 
 

• Innehållsbaserade sökningar där användaren väljer en bild från en slumpmässigt 
skapad lista av bilder. Den valda exempelbilden utgör sökfrågan. Sökfrågan kan också 
tas utifrån, genom en bilds URL-adress på Internet. 

 
• Olika sökmetoder och inställningar finns tillgängliga för de olika sökfrågorna. 

Användaren väljer önskad metod och inställning för att fortsätta sökfrågan. Denna 
information används för att formulera sökfrågan som sänds till adekvat innehålls-
baserad sökmotor.  

 
• Fulltextsökning finns tillgänglig genom ett MySQL-databashanteringssystem. 

Sökningen utföras som en vanlig fulltextsökning, där bilder som har en eller flera 
likheter med nyckelorden återvinns.  

 
 

 
 
Figur 5. ImBrowse gränssnitt.  
 
Vid sökning kan man välja antalet återvunna bilder som ska visas för användaren. Antalet 
återvunna bilder kan ställas in till 7, 21 eller 50. Exempelbilden i ImBrowse visas alltid i det 
övre vänstra hörnet. Bilderna rankas sedan från vänster till höger och uppifrån och ner. 
 
Systemet tillhandahåller sex innehållsbaserade egenskapsdeskriptorer vid sökning: 
 

1. RGB-deskriptorn består av ett färghistogram som är komprimerat med den statistiska 
tekniken PCA17, som krymper ihop spridningen i histogrammet, så att det blir enklare 
och snabbare att jämföra histogram. RGB-deskriptorn innehåller en standard PCA-
komprimering, vilket innebär en komprimering av ett RGB-histogram med 512 staplar 
för att reducera dimensionen av deskriptorvektorn. Det komprimerade färghistogram-
met beskriver fördelningen av färg i hela bildens färgområde, men klarar inte av 
rumslig fördelning. 

                                                 
17 PCA är en förkortning av Principal Component Analysis, och är ett sätt att reducera flerdimensionell 
representation utan att återvinningen försämras nämnvärt (Feng, Fang & Qui 2003). 
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2. Färgviktsdeskriptorn består av ett PCA-komprimerat RGB-histogram med 512 

staplar på samma sätt som deskriptor 1, men har dessutom en vikt relaterad till den 
mänskliga färgperceptionen. Färgvikten används för att återvinna bilder som har olika 
färgspridning men som är lika perceptionsmässigt. 

 
3. Justerbara färg- och texturdeskriptorn är en egenskapsdeskriptor där användaren 

kan öka eller minska färgens och texturens andelar av egenskapsdeskriptorns 
sammansättning. 

  
4. Färg- & texturdeskriptorn är en kombination av deskriptor 2 (PCA-komprimerat 

RGB-histogram med en färgvikt) och ett 9-bitars texturhistogram i gråskala.    
 

5. Texturgruppsdeskriptorn är baserade på gruppteoretiska filter, som letar efter 
symmetri.  Utifrån en korrelationsmatris18 beräknas olika mönster av strukturen. Ur de 
olika delarna av bilden extraheras ett område för vilket man beräknar strukturen. 
Texturgruppsdeskriptorn beräknas endast för ett visst område. 

 
6. Formindexdeskriptorn är också baserad på gruppteoretiska filter, och beräknar olika 

mönster av strukturen, men använder sig av ett histogram innehållande formvärden för 
hela bilden (Tran & Lenz 2001).    

 

3.2 Utvärdering av återvinningseffektivitet 
 
Vår utvärderingsmetod bygger på tidigare metoder som har använts för att mäta 
återvinningseffektivitet av CBIR-system. Undersökningen genomförde vi både tillsammans 
och var för sig.   
 
Redan innan vi påbörjade vår studie i ImBrowse hade vi bestämt hur informationsbehoven 
skulle se ut. Vi hade även satt upp kriterier för hur vi skulle relevansbedöma de återvunna 
bilderna. Vi utformade 30 informationsbehov, eftersom detta är ett vanligt antal då man gör 
en utvärdering av ett informationsåtervinningssystem. Informationsbehoven har valts utifrån 
olika typer av teman för att få en så stor variation och bredd på utvärderingen som möjligt. Vi 
har också försök att tänka utifrån verkliga situationer och bildbehov som kan dyka upp då 
man vill illustrera en text.  
 
För informationsbehoven har vi sedan valt tre olika semantiska söknivåer för vår 
undersökning. Dessa söknivåer är de samma som Markkula et al. (2001) använder sig av i sin 
undersökning av systemen CST Demo och DMI Proto. Varje nivå kommer vi att se som en 
sökstrategi där vi utgår från ett valt informationsbehov. Nivåerna delas in efter grad av 
semantiskt innehåll. På den första söknivån använder vi oss av egenskaper på en låg 
semantisk nivå, färg, form och textur. På söknivå 2 nås en högre semantisk nivå. Här 
identifieras typer av objekt, handlingar, händelser och platser. Tredje och sista söknivån 
representerar den högsta abstraktionen. Här finns abstrakta idéer, känslor eller stämningar i 
bilden. 
 

                                                 
18 En korrelationsmatris består av alla de samberoende värden från histogrammen. 
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Vid relevansbedömningen försökte vi vara så objektiva som möjligt, men är medvetna om att 
våra val ändå styr återvinningen. Vi har därför definierat våra relevanskriterier för varje 
söknivå så att reliabiliteten för vår utvärdering blir så hög som möjligt. Vi sökte endast en 
gång med varje deskriptor, på varje söknivå, för varje informationsbehov. Vi valde att inte gå 
vidare i sökningen för att begränsa utvärderingen och få resultatet så överskådligt som 
möjligt. Vi ville stanna vid den ursprungliga exempelbilden, eftersom vi utgår från denna då 
vi ställer egenskapsdeskriptorerna mot varandra i resultatet. Kopia och snarlika bilder av 
exempelbilden räknades också som relevanta, eftersom även dessa motsvarar våra 
relevanskriterier. Den första återvunna bilden vid en sökning är alltid en kopia av 
exempelbilden med samma URL-adress. Vi har också återvunnit snarlika bilder, där URL-
adressen har varit en annan men bilderna har liknat exempelbilden. Vi har inte kunnat avgöra 
om dessa har varit exakta kopior av exempelbilden på grund av storleken på bilden, men vi 
antar att något skiljer bilderna åt, t.ex. små variationer i ljussättning, vinkel, avstånd m.m., 
eftersom de har fått en annan URL-adress.     
 
De olika relevanskriterierna utformades för varje informationsbehovs söknivå efter inspiration 
från Markkula et al. (2001) (se kap. 2.4.1). På söknivå 1 valde vi kriterier som kunde matcha 
systemets låga nivå av visuella egenskaper. Bilderna skulle t.ex. innehålla en viss färg, som 
röda blommor för informationsbehovet Romantik, vita bilder med sterilt ljus för 
informationsbehovet Döden, blå himmel för informationsbehovet Frihet och skir vårgrönska 
för informationsbehoven Förväntan och Vår. Bilderna kunde också föreställa olika säsonger 
där relevanskriterierna för informationsbehovet Höst var gul/orange löv eller träd och för 
informationsbehovet Vinter ett snölandskap mot blå himmel. Ett annat kriterium som 
Markkula et al. (2001) nämner för denna söknivå är olika kompositioner i bilden. Vi använde 
detta kriterium då vi sökte efter bilder som ska representera informationsbehovet Ensamhet, 
där bilder med sand skulle dominera bilden med minst 50 % och resterande delen av bilden 
fick gärna vara horisont och himmel. Vi har också olika platser representerade bland våra 
relevanskriterier. Kriteriet för Sport var att man tydligt skulle kunna se en löparbana med vita 
streck mot röd, grön, blå eller annan bakgrund.  
 
På söknivå 2 nås en högre semantisk nivå och CBIR-systemets framgång blir allt mer 
begränsad enligt Markkula et al. (2001). Det är också på denna nivå som man börjar märka av 
det semantiska glappet mellan system och människa (Castelli & Bergman 2002, Eidenberger 
& Breitender 2002, Hare et al. 2006 m.fl.). Relevanskriterierna för denna nivå kan innehålla 
objekt. Vi valde att söka efter fåglar för informationsbehovet Frihet, vårblommor för Vår och 
ett ansikte på en gråtande människa fick representera Sorg. På denna söknivå kunde kriteriet 
även vara ett mer specifikt, namngivet objekt. Som kriterium för informationsbehovet 
Passivitet valde vi Frihetsgudinnan i New York, vigsel- eller förlovningsringar för 
Gemenskap och jultomten för Jul. På denna nivå kunde de relevanta bilderna även innehålla 
händelser. Vi valde också att använda detta kriterium för informationsbehovet Kreativitet, där 
vi sökte efter bilder på människor som skapar något, målar, bakar, väver eller något liknande. 
För informationsbehovet Romantik var relevanskriterierna att människor skulle utföra en 
kärlekshandling eller kärleksyttring som att pussas, kramas eller hålla handen. Relevans-
kriterierna för informationsbehovet Sport var också uppbyggda på handlingar, vi sökte då 
efter bilder på människor som utför någon form av sport. På söknivå 2 var det även möjligt att 
söka efter namngivna platser. Vi valde ingen namngiven plats, men däremot en specifik plats, 
då vi sökte efter en storstad med människor eller bilar som står tätt ihop som kriterium för 
informationsbehovet Trängsel. 
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Den sista nivån för relevanskriterierna är söknivå 3 och denna representerar den abstrakta 
semantiken på en hög nivå. Markkula et al. (2001) med fler andra (se kap. 2.3 och 2.4.1) 
menar att denna nivå kan vara oåtkomlig för ett CBIR-system på grund av den höga graden av 
abstraktion och subjektiv bedömning. Relevanskriterierna består av abstrakta idéer, där 
Markkula et al. (2001) bland annat nämner ordet våld. Ett av våra informationsbehov var 
också Våld och våra kriterier i detta sammanhang var att bilderna skulle förmedla en stark 
känsla av våld, gärna med tydliga kontraster och rörelser i bilden. På denna söknivå är det 
även vanligt med känslor i bilden. Dessa känslor kunde antingen uttryckas av en person eller 
förmedlas genom en känsla i bilden. För informationsbehovet Trängsel var vårt relevans-
kriterium att hitta bilder på känslor som uttrycks av en person, t.ex. har vi sökt efter bilder på 
människor som står tätt ihop med ansträngda miner och för informationsbehovet Sömn har vi 
sökt efter bilder på människor som förmedlar en känsla av trötthet i bemärkelsen tyngd, lojhet 
eller sömnighet, där personerna på bilden vilar, sover eller tar en time-out. Då vi har sökt efter 
en känsla i bilden har relevanskriterierna varit att bilderna ska kunna representera eller 
förmedla känslan vi vill åt, gärna på ett abstrakt sätt. För informationsbehovet Hav sökte vi 
efter bilder som representerar rofylldhet och ger en känsla av stillhet, eftertänksamhet och 
lugn. Då vi sökte efter bilder för Musik var relevanskriterierna att bilderna skulle förmedla en 
känsla av musik och rytmik. För informationsbehovet Sommar ville vi hitta bilder som 
förmedlade en känsla av värme, vänlighet och godhet.  
 
Ett av de svårare kriterierna att ställa upp för bildåtervinning var de som skulle representera 
en symbolisk mening. De kriterier vi har använt oss av för informationsbehovet Växtlighet var 
att bilden skulle symbolisera livskraft, något som gror eller växer mot alla odds. För 
informationsbehovet Kreativitet sökte vi efter bilder på någon skapande process, där bilder 
som föreställde graviditet fick symbolisera detta. Informationsbehovet Storhet representerades 
på denna söknivå av evigheten och olika tecken eller symboler för detta ord söktes i bilderna. 
Då vi kom till informationsbehovet Litenhet ville vi att denna bild skulle symbolisera 
människans litenhet i en stor värld med höga krav. 
 
Då vi skulle genomföra vår undersökning valde vi först exempelbilder som passade det 
aktuella informationsbehovets tre olika söknivåer. För att hitta en lämplig exempelbild 
använde vi oss av ett slumpmässigt val av bilder, den så kallade Random-funktionen. För att 
genomföra sökningen utgick vi från exempelbildens specifika URL-adress. Vår exempelbild 
var ett utgångsläge för att hitta bättre och fler överensstämmande bilder till vårt valda 
informationsbehov. Vi var inte huvudsakligen ute efter exakt matchning av exempelbilden, 
eller en målbild, utan ville hitta bilder med hög likhet antingen visuellt eller semantiskt, 
beroende på söknivå. Innan sökningen påbörjades valde vi även att ImBrowse skulle visa 21 
bilder i återvinningen. En av dessa bilder är exempelbilden och de resterande är de återvunna 
bilderna. Vi använde därmed ett DCV = 20. 
 
Vi genomförde sedan undersökningen med hjälp av egenskapsdeskriptorerna i ImBrowse, en i 
taget. Egenskaperna i ImBrowse är de samma som i alla CBIR-system, men representationen 
av egenskaperna kan skilja mellan olika system.  
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I ImBrowse är egenskapsdeskriptorerna dessa: 
 

1. RGB  
2. Färgvikt 
3. Justerbar färg och textur 
4. Färg & textur 
5. Texturgrupp 
6. Formindex 

 
Vi valde bort egenskapsdeskriptor 3 på grund av att den är justerbar och det skulle vara svårt 
att genomföra en identisk justering för varje söknivå. Vilken justering skulle göras eller skulle 
hela skalan av justeringslägen användas? Dessutom skulle det vara problematiskt att beräkna 
ett genomsnitt för de justerade lägena om inte bildens innehåll och förutsättningar liknade 
varandra. Vi nöjde oss med de fem resterande egenskapsdeskriptorerna: RGB, Färgvikt, Färg 
& textur, Texturgrupp samt Formindex i tur och ordning.  
 
Innan vi sökte med efterföljande deskriptor bytte vi uppsättning bilder genom att klicka på 
Random-knappen. Detta gjordes för att alla egenskaper skulle få samma utgångsläge och för 
att den föregående sökningen med en annan egenskapsdeskriptor inte skulle påverka den 
aktuella.  
 
Efter varje sökning med en egenskapsdeskriptor visades ett bildgalleri på 21 bilder, där första 
bild högst upp till vänster som redan nämnts är exempelbilden. Detta bildgalleri relevans-
bedömde vi sedan för varje deskriptor, utifrån söknivåernas olika relevanskriterier och 
beräknade slutligen precisionen genom att dela antalet återvunna relevanta bilder med 20. När 
vi hade sökt med alla fem egenskapsdeskriptorer på söknivå 1 upprepade vi proceduren med 
en ny exempelbild för vardera söknivån 2 och 3.   
 
Sökningen och beräkningen av precisionen upprepades med alla fem egenskapsdeskriptorer 
på de tre söknivåerna, alltså gjordes 15 sökningar och beräkningar för varje informations-
behov. Detta upprepades sedan med de resterande 29 informationsbehoven. 
 
När alla precisionsvärdena var beräknade sammanställde vi dessa i tre tabeller, en för varje 
söknivå. Ett medelvärde för varje egenskapsdeskriptor på de tre söknivåerna beräknades och 
sammanställdes i ett stapeldiagram (se kap. 4.2.4). 
 
Vi har använt oss av precision vid DCV = 20  därför att vi anser att det bäst mäter det vi är 
intresserade av, dvs. att återvinna relevanta bilder utifrån våra informationsbehov. Vi är inte 
intresserade av att veta hur många relevanta bilder som finns i systemet eller vilken 
rangordning bilderna har, utan vill snarare återvinna ett urval av relevanta bilder eller 
åtminstone en som kan uppfylla vårt informationsbehov. 
 
Den allmänna uppfattningen inom informationsåtervinning är att nyckelordsåtervinning är den 
mest effektiva återvinningsmetoden för bilder. För att se om detta även stämmer för 
ImBrowse gjorde vi en liten undersökning av det nyckelordsbaserade söksättet i systemet. 
Enligt Bui (2005) skulle sökfrågan matchas mot bildernas nyckelord som är hierarkiskt 
strukturerade och utföras som en fulltextsökning, dvs. alla bilder med en eller flera av 
sökfrågans termer ska återvinnas. Med detta menade inte Bui (2005) en fulltextsökning i 
vanlig bemärkelse, utan i ImBrowse är olika nyckelord kopplade till olika egenskaps-
deskriptorer.     
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I nyckelordsundersökningen utgick vi från ett utvalt informationsbehov, vilket var Hav och 
samma exempelbilder som i sökexemplet för egenskapsundersökningen. Dessa bilder hade 
tilldelats ett antal nyckelord. Exempelbildens nyckelord visades ovanför bildgalleriet. Även 
här var det exempelbilden längst till vänster som styrde sökningen, men nu med en 
kombination av nyckelord och egenskaper. Vi valde egenskapsdeskriptorn färg & textur, 
eftersom den kombinerade två deskriptorer och var standardinställning i systemet. Om vi inte 
hade behövt välja en egenskapsdeskriptor vid nyckelordsundersökningen hade vi inte gjort 
detta, men vi var tvungna att välja en för att möjliggöra en sökning. Vi valde att söka med 
maximalt tre nyckelord och kombinerade dessa på olika sätt som kunde matcha vårt 
informationsbehov, vilket har medfört att inte alla sökningar görs lika många gånger. 
 
Vi särskiljer relevansen för systemet och relevansen för användaren och definierar relevans 
för användaren som ett mått på hur väl en återvunnen bild matchar vårt informationsbehov. Vi 
ser relevans som relationen mellan de två grupperna: dokument, i vårt fall bilden och 
informationsbehovet (se kap. 2.1.2). Inom informationsbehovet har vi ställt upp ett antal 
relevanskriterier. Om vi kan härleda våra relevanskriterier till de återvunna bilderna matchar 
dessa vårt informationsbehov och är därmed relevanta för oss. Eftersom vi inte i första hand 
letar efter en exakt matchning av vår sökfråga, utan ser sökfrågan som ett utgångsläge i en 
bildsökningsprocess blir relevansen av återvunna bilder en subjektiv bedömning. För att 
begränsa subjektiviteten har vi i förväg bestämt olika relevanskriterier för informations-
behovens olika söknivåer. Kriterierna får inte justeras efterhand utan är fasta och bestämda på 
förhand. I en verklig söksituation håller kanske inte användaren fast vid sina tänkta relevans-
kriterier, men vi valde att bestämma relevanskriterierna innan vi påbörjade undersökningen, 
för att lättare kunna genomföra relevansbedömningen och för att denna inte skulle bli 
godtycklig.  
 
För att väga upp trolig subjektivitet var god realibitet väldigt viktigt för undersökningen. 
Förutsättningen för god reliabilitet är enligt Bergström & Boréus (2002, s. 37) att vara 
noggrann med undersökningen och uträkningarna. Detta har vi eftersträvat, dels genom att i 
förväg noga specificera våra relevanskriterier för de relevanta bilderna, dels genom att ange 
URL-adresserna och genom att noggrant beräkna det relevansbedömda resultatet. Vi anser att 
resultatet av vår relevansbedömning blivit intersubjektivt, dvs. att även andra personer kan 
utföra undersökningen och komma fram till liknande resultat utifrån våra kriterier.  
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4. Genomförande och resultat  
 
I detta kapitel redovisar vi våra resultat av studien i ImBrowse. Vi börjar med att presentera 
vårt tillvägagångssätt vid sökningen, ger exempel på hur vi tänkt då vi har utformat 
relevanskriterierna och visar sedan ett sökexempel med informationsbehovet Hav där vi 
diskuterar kring återvinningen och relevansbedömningen. I sökexemplet visar vi också vår 
nyckelordsundersökning som vi ställt mot egenskapsundersökningen och sist ger vi en 
sammanfattning av resultatet i tabeller och diagram.  
 

4.1 Informationsbehovet Hav: ett sökexempel 
 
När våra informationsbehov och relevanskriterier var klara började vi med att skumma 
igenom en del av databasen. Vi ville hitta lämpliga exempelbilder som kunde passa som 
utgångspunkt för våra informationsbehov. Genom att använda Random-funktionen skummade 
vi bland bilderna. Då vi högerklickade på exempelbilden kom vi åt bildens URL-adress, som 
vi sedan använde för att utföra sökningarna. Vi började alla undersökningar med systemets 
egenskapsdeskriptor RGB, eftersom denna låg högst upp i den valbara listan och fortsatte 
sedan med de andra. Varje sökning påbörjades genom att vi angav URL-adressen och 
klickade på Search-knappen. Ett galleri av 21 bilder visades då på skärmen. Den första bilden 
till vänster var exempelbilden och resterande 20 var de återvunna bilderna. Vi stannade vid 
denna första återvinning med DCV = 20, relevansbedömde bilderna och beräknade 
precisionen för den aktuella egenskapsdeskriptorn. Sedan upprepade vi sökningen i tur och 
ordning med de resterande deskriptorerna utifrån söknivåns valda URL-adress.  
 
För att visa hur en sökning kan gå till i ImBrowse har vi valt att presentera en exempel-
undersökning med informationsbehovet Hav på de tre olika söknivåerna. För varje söknivå 
har vi valt en exempelbild som passar våra relevanskriterier på de olika söknivåerna. Varje 
återvunnet bildgalleri har fått deskriptiva namn, t.ex. sökning på söknivå 1 med RGB-
deskriptorn benämns Figur 6.1: RGB osv.        

4.1.1 Innehållsbaserad egenskapssökning: Söknivå 1 
 
På söknivå 1 ligger kriterierna enligt Markkula et. al. (2001) närmast egenskaperna på en låg 
semantisk nivå, som färg, ljusstyrka och komposition. Våra relevanskriterier för söknivå 1 
blev därför mycket hav, med blå eller blågröna färger (färg) och gärna horisont (komposition). 
Objekt fick förekomma på bilden, men de fick ej vara för dominanta, i förgrunden eller i 
bakgrunden.  
 
Vi ville hitta ett öppet hav. För denna söknivå valde vi en exempelbild med URL-adressen:    
http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/TR005178.JPG 
Denna exempelbild innehåller blått hav med en tydlig horisont och en sluttning med 
växtlighet ned mot havet.  
 
Utifrån sökningen på söknivå 1 med egenskapsdeskriptorn RGB, se figur 6, bedömer vi en 
bild som relevant, nämligen den första. Enligt våra relevanskriterier ville vi ha en bild på 
”mycket” hav och andra objekt fick inte dominera. Även om figur 6 efter exempelbilden 
innehåller vatten ansåg vi att den inte är relevant, eftersom den inte tydligt visar att det är hav, 
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utan det kan vara en sjö, och dessutom innehåller bilden ett allt för dominerande träd. Samma 
sak är det med bild 7 och 8, där det förekommer allt för många framträdande objekt. De andra 
bilderna innehåller inget hav, utan det blå representerar himmel. Dessutom har andra färger 
fått en dominerande plats i bilden trots att vi söker med egenskapsdeskriptorn RGB och då 
borde det blå, som exempelbilden innehåller, dominera. En av anledningarna till att resultatet 
blir så varierande kan bero på att RGB-deskriptorn inte tar hänsyn till var i bilden färgen finns 
(se kap.3.1.1). Vi beräknade precision vid DCV = 20 för denna egenskapsdeskriptor till 1/20 
= 0,05, dvs. 5 % precision.   
 

 
 
 Figur 6.1: RGB. 
 
Nästa sökning, se figur 7, gjordes med egenskapsdeskriptorn färgvikt, som gav tre relevanta 
bilder på plats 1, 10 och 14. Dessa bedömdes som relevanta, eftersom alla visade hav, tydlig 
horisont och inga framträdande objekt. De andra bilderna med vatten bedömdes inte som 
relevanta, eftersom dessa saknade horisont och endast var bilder på vatten eller under vatten. 
Färgen i bilderna är mer enhetlig, även om en gul färg fått framträdande plats i en del bilder. 
Färgnyanserna i exempelbilden återvanns tydligare med färgviktsdeskriptorn än med RGB-
deskriptorn. Färgviktsdeskriptorn ska vara bättre på att återvinna bilder utifrån färgens 
rumsliga fördelning i bilden (se kap.3.1.1). Många framträdande objekt förekommer på de 
återvunna bilderna trots en avskalad exempelbild. Vi beräknade precisionen för 
färgviktsdeskriptorn till 3/20 = 0,15, dvs. 15 % precision. 
 

 
 
 Figur 7.1: Färgvikt. 
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Sedan utförde vi sökningen med färg- och texturdeskriptorn, se figur 8. Denna gav sju 
relevanta bilder enligt våra kriterier, bild 1, 2, 4, 7, 8, 15 och 19. Dessa bedömde vi som 
relevanta, eftersom bilderna dominerades av öppet hav och tydlig horisont. De andra bilderna 
på vatten och hav valdes bort på grund av att allt för framträdande objekt förekom på bilden: 
en bild föreställde en vik, en annan innehöll skyskrapor mot horisonten och en tredje var en 
undervattensbild. Färgen i de återvunna bilderna stämmer bra överens med exempelbilden och 
lyckas bra i kombination med texturdeskriptorn. Texturegenskaper som riktning, kontrast och 
periodicitet (se kap. 2.2.1.3) återvinner vattenmönster i alla bilderna utom i bild 17. 
Precisionen beräknades till 7/20 = 0,35, dvs. 35 %. 
 

 
 
 Figur 8.1: Färg & textur. 
 
Följande sökning, se figur 9, gjordes med egenskapsdeskriptorn texturgrupp. Denna 
deskriptor återvann fem relevanta bilder. Dessa var återigen bilder med mycket hav på bilden 
och en tydlig horisont, nämligen 1, 3, 10, 12 och 15. De bilder föreställande vatten som valdes 
som irrelevanta var undervattensbilder och bilder innehållande en simbassäng. Färgen var 
fortfarande den dominerande egenskapen trots att sökningen gjordes med texturdeskriptorn. 
Många av de återvunna bilderna var fortfarande vattenbilder, fast konstigt nog inte lika många 
med enbart texturdeskriptorn som med kombinationen färg och textur. Underligt nog 
återvinner denna deskriptor många bilder på människor, även om de inte befinner sig i vatten. 
Likheten syns möjligtvis i färgen om ens där eftersom den huvudsakligen är alldeles för ljus. 
För denna deskriptor beräknades precisionen till 5/20 = 0,25, dvs. 25 %.  
 

 
 
 Figur 9.1: Texturgrupp.  
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Den sista sökningen, se figur 10, på söknivå 1 gjordes med egenskapsdeskriptorn formindex. 
Denna deskriptor gav en bildåtervinning med två relevanta bilder på plats 1 och 18. Dessa 
valdes på grund av en tydlig horisont och ett öppet hav. De bilder med vatten som valdes bort 
innehöll för många objekt eller hade ingen öppen horisont där himmel mötte hav. Den enda 
gemensamma nämnaren som vi kan se mellan exempelbilden och de återvunna bilderna, är 
färgen och möjligtvis vissa former och konturer. Vi beräknade precisionen till 2/20 = 0,10, 
dvs. 10 %. 
 

 
 

 Figur 10.1: Formindex. 
 
Gemensamt för alla deskriptorer på söknivå 1 var att egenskaperna i exempelbilden återvanns 
relativt bra. Den blå färgen återvanns som grund i alla bilder, texturdeskriptorn hittade 
vattenmönstret och horisontlinjen, formen kunde också ses. Sämre är det med den semantiska 
aspekten. Trots att vi befann oss på återvinningssystemets låga egenskapsnivå stämde 
innehållet i de återvunna bilderna dåligt med informationsbehovets semantik. Vi ville 
återvinna hav med horisont och inga framträdande objekt. Det borde ha fungerat bättre, 
eftersom semantiken var låg och relevanskriterierna var relativt lätta för systemet att uppfylla.    
 

4.1.2 Innehållsbaserad egenskapssökning: Söknivå 2 
 
På söknivå 2 upprepade vi den första fasen med att skumma igenom databasen för att hitta en 
passande exempelbild utifrån vårt informationsbehov. Relevanskriterierna för söknivå 2 
befinner sig enligt Markkula et al. (2001) på en högre semantisk nivå. På denna söknivå var vi 
intresserade av objekt, handlingar, händelser och platser. Utifrån detta blev våra relevans-
kriterier på söknivå 2 att bilderna skulle innehålla fiskar (objekt). Alla typer av fiskar, i alla 
färger och former, var relevanta. De skulle befinna sig i vatten, även akvarium, vara levande 
och framträdande på bilden. Denna semantiska nivå var enklare att relevansbedöma, eftersom 
det var konkreta objekt som eftersöks. Om bilderna innehöll det önskade objektet var de 
relevanta, om inte var de irrelevanta.  
 
För denna söknivå valdes en exempelbild med URL-adressen:  
http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/JF/V3047074.JPG.  
På denna exempelbild kunde man se ett fiskstim i blått i vilket en ensam rosa fisk sticker ut. 
Det var framför allt objektet fisk vi hoppades på att återvinna med formen på den rosa fisken.  
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Då vi sökte med egenskapsdeskriptorn RGB, se figur 11, bedömde vi att återvinning på 
söknivå 2 bara gav en relevant bild, nämligen bild 1, eftersom det var den enda bild som 
innehåller fiskar. RGB-deskriptorn återvann färgerna i exempelbilden på ett tydligt sätt, dvs. 
den blåa nyansen dominerar. I bilderna som kom längre ned i rankningen övergår den rosa 
färgen till röd och vit färg. Precisionen för denna egenskapsdeskriptor beräknade vi till 1/20 = 
0,05, dvs. 5 % precision. 
 

 
 
Figur 11.2: RGB.  
 
Egenskapsdeskriptorn färgvikt, se figur 12, gav inte bättre resultat än den tidigare. 
Återvinning på söknivå 2 innehöll bara en relevant bild, eftersom endast en bild föreställde 
fiskar. Detta var bild 1 efter exempelbilden som var en snarlik bild av exempelbilden. Färgen i 
de andra återvunna bilderna stämmer ungefär lika bra som med RGB-deskriptorn. Den 
rumsliga färgfördelningen syns däremot inte vid återvinningen. Den semantiska återvinningen 
var lika underlig som i 2:RGB med objekt som inte alls var i närheten av en fisk. Precisionen 
beräknade vi till 1/20 = 0,05, dvs. 5 % precision. 
 

 
 
 Figur 12.2: Färgvikt. 
 
Nästa sökning gjordes med egenskapsdeskriptorn färg & textur, se figur 13. Denna presterade 
en något bättre återvinning med två relevanta bilder, 1 och 15. Dessa två bilder bedömdes som 
relevanta, eftersom det förekommer fiskar på båda. Egenskapen färg återvinns bra, däremot är 
det sämre med texturen. Bilderna på plats 19 och 20 borde ha hamnat högre upp i rankningen, 
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eftersom dessa motsvarar exempelbildens textur bäst. Vi beräknade precisionen till 2/20 = 
0,10, dvs. 10 %. 
 

 
 
 Figur 13.2: Färg & textur.  
  
Näst på tur var sökningen med egenskapsdeskriptorn texturgrupp. Figur 14 visar att med hjälp 
av denna deskriptor återvann ImBrowse endast en relevant bild, nämligen bild 1. Återvinning 
av exempelbildens synliga mönster sker ej. Istället för bilder med detaljerade mönster fanns 
dominerande objekt i bilderna. Färgen i bilderna var fortfarande den dominerande 
egenskapen. Återvinningens precision beräknade vi till 1/20 = 0,05, dvs. 5 %. 
 

 
 
Figur 14.2: Texturgrupp. 
 
Den sista sökningen på söknivå 2 visas i figur 15 och gjordes med egenskapsdeskriptorn 
formindex. Inte heller denna deskriptor lyckades fånga fisken som objekt och återvinningen 
blev endast en relevant bild, bild 1. Trots att formen av en fisk borde ha kunnat återvinnas 
med den här deskriptorn, skedde inte detta. Däremot återvanns bilder med stor variation på 
formerna, t.ex. människor, badringar, mixerbord m.m. Färgen var även här den dominerande 
egenskapen som återvanns. Återvinningen beräknades till 1/20 = 0,05, dvs. 5 % precision. 
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 Figur 15.2: Formindex. 
 
Sammanfattningsvis kunde vi på den här söknivån konstatera att återvinningen för varje 
deskriptor generellt var dålig. Endast en återvunnen bild på söknivån, förutom exempelbildens 
kopia, innehöll fiskar. Den semantiska aspekten uppnåddes inte här heller, vilket även 
motsvarar erfarenheterna från tidigare forskning (se kap. 2.4). Objekt är svåra för ett system 
att hitta och identifiera och det semantiska glappet blir allt tydligare. Dels kan vinkeln på ett 
och samma objekt variera, och dels kanske inte hela objektet framträder på bilden och 
systemet har inte förmågan att fylla i det som inte syns, vilket kan resultera i ett det ser ut som 
ett helt annat objekt än vad det är. För människor är den semantiska likheten betydligt lättare 
att se. Man ser likheten mellan en bild på en guldfisk i profil och en närbild på ett fisköga, 
båda bilderna innehåller objektet fiskar. Man vet också att man tittar på en bild av jultomten 
vare sig man ser en bild av enbart en avlång röd luva med vit kant och tofs eller ett porträtt av 
en skäggig man med grå luva. 
 

4.1.3 Innehållsbaserad egenskapssökning: Söknivå 3   
  
Sista söknivån var söknivå 3 som representerar informationsbehov med den högsta 
abstraktionen och semantiken. Enligt Markkula et al.:s kriterier (2001) ska denna nivå 
innehålla abstrakta idéer, känslor som uttrycks av en person, en stämning eller känsla i bilden 
och symbolisk mening. Vi bestämde med utgångspunkt i dessa kriterier att våra relevanta 
bilder för informationsbehovet Hav skulle förmedla ordet rofylldhet (känsla). Bilden skulle ge 
en känsla av stillhet, eftertänksamhet och lugn. Eftersom en känsla är en mycket subjektiv 
förnimmelse och olika från person till person bestämde vi oss för att specificera kriterierna 
lite mer. Relevanta bilder skulle innehålla hav eller vatten, gärna strand med vajande palmer. 
Dessutom fick det förekomma objekt på bilderna och vi ville att bilden skulle vara ljus.  
 
För denna söknivå valdes en exempelbild med URL-adressen:  
http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/JF/PLL1834.JPG.  
Denna bild innehöll blått hav och himmel samt en utskjutande strand med palmer.  
 
Efter att en lämplig exempelbild hittats började vi vår sökning på nivå 3. Den första 
egenskapsdeskriptorn RGB återvann två relevanta bilder, bild 1 och 2, se figur 16. Dessa var i 
stort sett identiska och bedömdes som relevanta, eftersom de tydligt visade hav och en strand 
med vajande palmer. De andra bilderna var irrelevanta, eftersom de inte innehöll hav eller 
palmer. Färgerna i exempelbilden återkom i de återvunna bilderna, fast det semantiska 
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innehållet stämde dåligt överens med informationsbehovet. Vi beräknade utifrån detta 
precisionen till 2/20 = 0,10, vilket gav en precision på 10 %. 
 

 
 
 Figur 16.3: RGB.   
 
Sedan gick vi vidare och sökte med egenskapsdeskriptorn färgvikt. I figur 17 ser vi att 
färgvikt på söknivå 3 gav fyra relevanta bilder, nämligen bild 1, 2, 6 och 8. Dessa bedömdes 
som relevanta, eftersom de innehöll hav. De två första med strand och palmer och de 
resterande med en stilla guppande båt och klippor, vilka fungerade väl för att förmedla en 
rofylld känsla. Det semantiska innehållet i bilderna var väldigt varierande. Rankningen är 
konstig både ur ett semantiskt och egenskapsmässigt perspektiv. Havsbilderna, 6 och 8, är 
mer lika exempelbilden än någon som gör sit-ups, bild 3, och borde komma högre upp i 
rankningen. Rumsligheten i färgfördelningen som denna deskriptor ska ta hänsyn till 
upplevdes inte i bilderna 9 till 20. Precisionen beräknades till 4/20 = 0,20, dvs. 20 %.     
 

 
 
 Figur 17.3: Färgvikt. 
 
Nästa sökning gjordes med egenskapsdeskriptorn färg & textur, se figur 18. Här återvann 
ImBrowse hela nio relevanta bilder. Dessa var bilderna på plats 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 15 och 20. 
Bilderna bedömdes relevanta, eftersom de innehöll hav eller vatten. Objekten på bilderna 
förmedlade en rofylld känsla, palmer, flytande eller sittande personer. Bild 13 och 14 
uppfyllde visserligen vattenkriteriet, men människorna som förekom på bilden förmedlade 
inte rofylldhet utan snarare lek och stoj. På denna söknivå kan man vara mer flexibel när det 
gäller bildmotiven, eftersom känslor kan representeras av olika motiv, men ändå ha samma 
semantiska innebörd för användaren. Till exempel bild 4, med en person som flyter i ett 
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glittrande vatten, och bild 20, med solstänk i vattnet, förmedlar samma känsla fast med olika 
motiv. Den blåa färgen återkommer i de återvunna bilderna och även vattenmönstret finns 
med i de flesta återvunna bilderna. Genom beräkningen 9/20 = 0,45 får vi 45 % precision för 
denna deskriptor.  
 

 
 
 Figur 18.3: Färg & textur. 
 
Därefter görs sökningen med egenskapsdeskriptorn texturgrupp, se figur 19. Texturgrupp gav 
en återvinning med fem relevanta bilder, dessa var 1, 2, 5, 9 och 18. Bilderna 1, 2 och 5 var 
relevanta, eftersom de uppfyllde kriterierna på hav och palmer. Bild 9 genom att det fanns 
vatten på bilden och objekten som förekom satt stilla och rofyllt. Bild 18 genom att bilden 
enbart innehöll vatten. Bild 16 bedömdes som irrelevant, eftersom objektet dyker ner i 
bassängen och på så vis diskvalificerat sig till den rofyllda känslan. Texturfiltren verkar 
fungera underligt. Den tredje bilden i rankningen liknade visuellt inte alls exempelbildens 
textur. Ännu konstigare blev det längre ned i rankningen med bild 8, 10, 11, 12, 13 m.fl. Den 
blå färgen återvanns som vanligt bra. Enligt vår relevansbedömning blir precisionen 5/20 = 
0,25, dvs. 25 %.  
 

 
 
Figur 19.3: Texturgrupp. 
 
Slutligen kom vi till sökningen med egenskapsdeskriptorn formindex. Denna avslutande 
återvinning innehöll fem relevanta bilder, se figur 20. Dessa var bild 1, 2, 6, 8 och 13. De två 
första bilderna var relevanta eftersom de innehöll hav och palmer. Bild 6 bedömdes som 
relevant, eftersom den innehöll en tydlig palm och gav en känsla av att rofyllt vila på en 
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strand. Bild 8 var relevant, eftersom den innehöll vatten och samma sak gällde för bild 13. De 
andra bilderna var irrelevanta, eftersom de inte uppfyllde några relevanskriterier. Återvinning 
av formen kunde urskiljas på vissa bilder, t.ex. kunde man se en viss likhet mellan formen på 
palmen på exempelbilden och kameran och hjärtat på bild 3 och 5. Palmen på bild 6 skulle 
också formmässigt kunna härledas till exempelbilden. Det är konstigt att enbart en återvunnen 
bild, förutom exempelbild och snarlika bilder av denna, nämligen bild 13, hade en tydlig 
indelning i hav och horisont. Man skulle även kunna se formen från exempelbilden i bild 16. 
Färgen återvanns annorlunda vid denna sökning med formindexdeskriptorn. I sökningarna 
med formindexdeskriptorn har vi kunnat se att färgegenskapen inte är lika dominerande som i 
de andra deskriptorerna. Här finns röda, rosa, lila och gröna färger. En tanke var att om man 
gjorde avkall på färgen skulle återvinningen kunna fokusera på formen i stället, men inte 
heller denna återvanns speciellt effektivt. Vi beräknade precisionen till 5/20 = 0,25, vilket ger 
25 % precision.    
 

 
 
 Figur 20.3: Formindex.  
 
Informationsbehovet Hav matchas bäst på söknivå 3 trots att denna nivå har den högsta 
abstraktionen och enligt Castelli & Bergman (2002), Eakins (1996), Hare et al. (2006) och 
Markkula et al. (2001) borde inte CBIR-system kunna nå en bra semantisk återvinning på 
denna nivå. Vår exempelbild innehöll blå färg, med tydligt moln- och vattenmönster. På 
söknivå 3 tolkades bilder på en högre semantisk nivå där färger kunde förmedla olika känslor. 
I detta fall använde vi den blå färgen för att förmedla rofylldhet. Trots att andra forskare 
menar att egenskaper på låg nivå, som färg, form och textur, inte kan förmedla någon högre 
semantik anser vi att detta visst kan uppnås, eftersom de låga egenskaperna kan tolkas på en 
högre abstraktionsnivå. Exempelvis menar vi att en solnedgång med rödorange färg kan 
representera informationsbehovet Romantik på söknivå 3. På denna söknivå var vi också mer 
flexibla i vårt val av exempelbilder och relevansbedömning, eftersom vitt varierande motiv 
kunde förmedla en och samma känsla.        
 

4.1.4 Jämförelse innehållsbaserad egenskapsåtervinning - nyckelordsåtervinning 
 
För att undersöka om återvinningen blir mer tillfredsställande då man söker med termer 
gjorde vi en nyckelordsundersökning utifrån ett informationsbehov som presenteras nedan. Vi 
har utgått från samma informationsbehov som i sökexemplet med egenskapsdeskriptorerna, 
nämligen Hav och har använt oss av samma exempelbilder som den undersökning utgick 
ifrån. Varje exempelbild har en mängd nyckelord som tillhör dess beskrivning, och det är från 



 56

denna mängd nyckelord vi har valt ut högst tre represenatativa nyckelord för varje söknivå. 
Varje återvunnet bildgalleri har fått ett deskriptivt namn, t.ex. sökning på söknivå 1 med 
nyckelorden Blue – Horizontal – Sea benämns Figur 21.1: Nyckelord Blue – Horizontal – Sea 
osv.   
 

4.1.4.1 Nyckelordssökning: Söknivå 1 
 
På söknivå 1 hade vi dessa nyckelord från exempelbilden att välja mellan:   
 
Anguilla - Antilles - Blue - British Virgin Islands - Caribbean - Climate - Color Image - Day - 
Disaster - Green - Horizontal - Leeward Islands - Lesser Antilles - Nobody - Outdoors - 
Photography - Sea - Shipwreck - The Americas - Transportation - Tropical - Virgin Islands - 
Water's Edge - West Indies - White. 
 
Från denna bild plockade vi ut tre nyckelord som vi tyckte passade våra relevanskriterier för 
söknivå 1, nämligen att bilden skulle innehålla mycket blått hav och horisont. 
Vi valde: Blue - Sea – Horizontal. 
 
Sökning gjordes med samtliga tre nyckelord, se figur 21. Efter våra relevanskriterier 
bedömdes ingen bild som relevant i den första återvinningen. Nyckelordet Blue dominerade 
sökningen och i återvinningen försvann de andra nyckelorden. Resultet blev ett precisions-
värde på 0 % 
 

 
 
 Figur 21.1: Nyckelord  Blue – Horizontal – Sea 
 
Nästa sökning gjordes med nyckelorden: Sea – Horizontal, se figur 22. Sea fick stå först 
eftersom det var detta nyckelord som representerade det vi helst ville återvinna. I denna 
återvinning fick vi inte heller någon relevant bild. Nyckelordet Horizontal dominerade 
sökningen och nyckelordet Sea försvann helt. Resultatet blev även här ett precisionsvärde på 
0 %. 
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Figur 22.1: Nyckelord Sea – Horizontal 
  
Nästa sökning genomfördes med nyckelorden: Horizontal – Blue, se figur 23. Resultatet blev 
samma som med nyckelorden Blue – Horizontal – Sea. Det var endast med nyckelordet Blue 
som återvinningen gjordes. Vi gjorde även en sökning där vi vände på orden för att se om det 
spelade någon roll i vilken ordning nyckelorden kom, sökningen gjordes med nyckelorden: 
Blue – Horizontal. Resultatet blev ändå det samma, en precision på 0 %. 
 

 
 
Figur 23.1: Nyckelord Horizontal – Blue 
 
Nästa sökning gjordes på nyckelordet: Sea, se figur 24. Nu kan vi förstå resultatet ur ett mer 
semantiskt perspektiv, där man associerar hav med strand och badande människor. Men 
återvinningen är ändå märklig, eftersom denna term enligt oss borde ha återvunnit bilder på 
ensamt hav utan en massa objekt och alla människor på stranden och i vattnet borde snarare 
återvinnas vid en sökning där man uttryckligen sökte människor i olika badaktiviteter. Endast 
en bild var relevant enligt våra relevanskriterier, bild 12, eftersom det var för många och för 
framträdande objekt på de andra bilderna. Resultatet blev en precision på 5 %. 
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 Figur 24.1: Nyckelord Sea 
 
Nyckelordsundersökningen visade att en fulltextsökning med detta valda informationsbehov 
inte återvinner tillfredställande. På söknivå 1 genomförde vi 4 sökningar på olika nyckelords- 
kombinationer och återvann endast 1 relevant bild. Kombinationen av termerna Blue – 
Horizontal – Sea borde enligt oss ha gett bättre resultat. Inte ens exempelbilden som vi 
hämtade termerna från har återvunnits. Termen Blue, i olika sökkombinationer, har generellt 
gett en mycket varierad återvinning och dominerat sökningarna. Endast en av de återvunna 
bilderna innehöll hav eller vatten. Kanske är termen Blue för generell och ligger högt upp i 
den hierarkiska strukturen för att kunna ge ett bra resultat eller är deskriptorn associerad med 
termer på ett sätt som inte ger relevanta bilder för oss.  

4.1.4.2 Nyckelordssökning: Söknivå 2 
 
På söknivå 2 var relevanskriterierna att vi ville hitta levande fiskar i vatten, en eller flera. 
Nyckelorden för vald fiskbild på söknivå 2 var:  
 
Blue - Blue fish with red fish swimming in oppo - Computer graphic - Concept - Different - 
Digital - Direction - Fish - Graphic - Image - Left - Odd one out - Opposite - Right - Single - 
Swimming 
 
Av dessa valde vi, Fish - Swimming, eftersom vi sökte efter en fisk (fish) och om denna 
befann sig i vatten borde den simma (swimming). Den första sökningen gjorde vi med både 
nyckelorden Fish och Swimming. Återvinningen gav ingen relevant bild och precisionen blev 
0 %. Trots att vi trodde att nyckelordet Swimming skulle återvinna levande fiskar blev 
resultatet motsatsen med maträtter, sardinburk och fossil. Här återvanns dock exempelbilden 
som vi inte såg till alls i nyckelordssökningen på söknivå 1, se figur 25. 
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Figur 25.2: Nyckelord Fish - Swimming 
 
Vi fortsatte sökningen med endast nyckelordet Fish, se figur 26. Här återvanns två bilder som 
bedömdes relevanta, eftersom de föreställde fiskar i vatten och resultatet blev en precision på 
10 %. Trots att nästan alla bilder innehöll fiskar bedömdes dessa som irrelevanta, eftersom de 
inte befann sig i vatten eller endast var siluetter av en fisk.  
 
 

 
 

 Figur 26.2: Nyckelord Fish 
 
För hela söknivån 2 var återvinningen låg. Vi gjorde två sökningar och återvann 2 relevanta 
bilder. Trots att vi visste att databasen innehöll bilder på fiskar som simmar kunde vi inte 
återvinna dessa med hjälp av våra valda nyckelord. Nyckelorden vi valt måste vara tagna från 
exempelbildens nyckelord och på grund av detta var vi begränsade i vårt val. Kanske hade 
termen Fish återvunnit bättre utifrån våra relevanskriterier, i kombination med exempelvis 
termen Water.  
 

4.1.4.3 Nyckelordssökning: Söknivå 3 
 
På söknivå 3 ville vi söka efter bilder som förmedlade rofylldhet. Relevanskriterierna var hav 
eller vatten, gärna med en strand och vajande palmer.  
 
Exempelbildens nyckelord var: 
 
background - beach - blue - BS.18 trav. backgr. - cloud - coast - fiji islands - holiday - island - 
natural - nature - palmtree - paradise - PL1834.JPG - PLL1834.JPG - relaxation - relaxing - 
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resource book vol.4 - seashore - seaside - shore - sky - summer - travel - tree - trees - tropical 
- tropics - turquoise - vacation - vertical - warm - warmth - water 
 
Av dessa valde vi: Beach – Relaxing – Water 
 
Återvinningen gav två relevanta bilder, se figur 27. Dessa bedömdes som relevanta, eftersom 
de förmedlade en känsla av rofylldhet genom att de innehöll hav och strand. Den ena med 
palmer och en hängmatta som är illustrativ för rofylldhet och den andra en mer avskalad bild 
med hav och sandstrand. De andra bilderna skulle kunna förmedla rofylldhet, men innehåller 
inget hav och blir därmed irrelevanta. Resultatet blev en precision på 10 % 
 

 
 

Figur 27.3: Nyckelord Beach - Relaxing - Water 
 

Nästa sökning gjorde vi på nyckelorden: Beach – Relaxing, se figur 28. Vi återvann en 
relevant bild, nämligen bild 1 efter exempelbilden. Resultatet blev en precision på 5 %. Alla 
andra bilder kan tänkas innehålla nyckelordet Relaxing, men nyckelordet Beach visualiseras 
inte. Hur valet av bilder görs var svårt att förstå. Den första relevanta bilden var en helt 
idealisk bild för informationsbehovet med strand, palmer och någon som rofyllt gungar i 
hängmattan. Sedan återvinns bara människor i ansiktsmasker och liknande. Termen Beach 
verkar inte påverka återvinningen alls.      
 

 
 
Figur 28.3: Nyckelord Beach - Relaxing   
 
Därefter sökte vi på nyckelorden: Relaxing – Water, se figur 29. Endast en relevant bild 
återvanns och denna återfanns långt ner i rankningen. De återvunna bilderna innehöll vatten i 
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varierande grad, men det dominerande i bilderna var människor som visserligen såg rofyllda 
ut, men människor ingick inte i våra relevanskriterier. Resultatet blev här en precision på 5%. 
 

 
 

Figur 29.3: Nyckelord Relaxing - Water 
 

Nästa sökning med termerna Beach – Water gav bättre resultat, se figur 30. Fem bilder 
bedömdes vara relevanta, dessa var nummer 5, 7, 12, 14 och 20. De andra bilderna stämde 
visserligen med nyckelorden, men inte med våra relevanskriterier för informationsbehovet. 
Detta resultat gav en precision på 25 %.  
 

 
 

 Figur 30.3: Nyckelord Beach - Water 
 
På söknivå 3 gjorde vi fyra sökningar och återvann 9 relevanta bilder, det bästa resultatet för 
nyckelordsundersökningen. Söknivå 3 har det mest flexibla informationsbehovet och 
relevanskriterierna var inte låsta till objektåtervinning eller färgegenskap. Eftersom relevans-
kriterierna var känslobaserade kunde bilderna anses vara relevanta, men av ett mer skiftande 
innehåll. Återvinningen gav mycket människor trots att vi inte hade specificerat detta genom 
någon sökterm. 
 

4.2 Egenskapsdekriptorenas återvinningseffektivitet över alla informations-
behov 
 
I detta kapitel gör vi en sammanfattning av resultatet som vi har kommit fram till. Resultatet 
presenteras i tre tabeller och visualiseras i ett diagram.  
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4.2.1 Precision: Söknivå 1 
 
För varje informationsbehov i tabell 1 har vi beräknat precision för varje deskriptor vid DCV 
= 20. För varje deskriptor har vi sedan beräknat ett medelvärde av precisionen för alla 
informationsbehov. Egenskapsdeskriptorerna RGB och formindex presterade högst på 
söknivå 1 med medelvärden på 15,17 % och 16,17 % respektive. Därefter kommer färg- & 
texturdeskriptorn med ett något sämre medelvärde på 13,33 %. Sedan kommer deskriptorn 
texturgrupp med ett medelvärde på 10,17 %, följd av färgviktsdeskriptorn på 9,33 %. 
Skillnaden mellan högsta och lägsta medelvärdet är 6,84 procentenheter.  
 
Störst variation av precisionen ser vi i deskriptorn formindex där återvinningen på söknivå 1 
pendlar kraftigt mellan värdena 5 % och 50 %. Formindexdeskriptorn gav generellt de högsta 
värdena på söknivå 1, med nio värden mellan 20 % och 50 %, vilket innebär att nästan en 
tredje del gav en precision på 20 % eller högre. Egenskapsdeskriptorn RGB gav en topp på 60 
% som vi ser i tabell 1 vid informationsbehovet Vår. Utöver detta erhöll vi en precision 
mellan 20 % och 35 % för nio informationsbehov med egenskapsdeskriptorn RGB, vilket 
innebär att en tredje del av alla informationsbehov gav en precision på 20 % eller högre. För 
egenskapsdeskriptorerna färgvikt, färg & textur och texturgrupp pendlar precisionen mellan 5 
% och 30 %. Färgviktsdeskriptorn är den deskriptorn som presterar sämst med endast tre 
informationsbehov med ett värde på 20 % eller 25 %. Färg- & texturdeskriptorn gav en 
precision mellan 20 % och 35 % för nio informationsbehov, men hade inga höga toppar därav 
ett lägre medelvärde RGB och formindex. Texturgruppsdeskriptorn gav en precision mellan 
20 % och 30 % för sex informationsbehov, vilket innebär en femte del över 20 %. Värdet 5 % 
motsvarar 1 relevant återvunnen bild, vilken alltid är en kopia av exempelbilden. På söknivå 1 
gav 66 av 150 sökningar endast en relevant bild. 
 
Tabell 1. Precision  vid DCV=20 på söknivå 1 för samtliga infromationsbehov (%). 
 

Informationsbehov RGB Färgvikt Färg & Textur Texturgrupp Formindex
Döden 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Ensamhet 25,00 10,00 10,00 5,00 5,00
Fantasi  25,00 10,00 25,00 10,00 25,00
Frihet 15,00 5,00 25,00 20,00 45,00
Fångenskap 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00
Förväntan 10,00 10,00 10,00 5,00 15,00
Gemenskap 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Glädje 5,00 10,00 15,00 10,00 5,00
Hav 5,00 15,00 35,00 25,00 10,00
Höst 5,00 5,00 10,00 5,00 25,00
Jul 5,00 20,00 10,00 5,00 10,00
Kreativitet 20,00 25,00 30,00 5,00 35,00
Kärlek 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00
Litenhet  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Mat  15,00 5,00 5,00 10,00 5,00
Musik 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00
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Nyfikenhet 25,00 15,00 10,00 5,00 15,00
Passivitet 5,00 5,00 20,00 25,00 5,00
Sommar 15,00 5,00 5,00 25,00 10,00
Sorg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Sport 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Storhet  10,00 5,00 10,00 5,00 5,00
Stress 25,00 5,00 5,00 5,00 45,00
Sömn 15,00 15,00 15,00 5,00 20,00
Trängsel 25,00 20,00 30,00 15,00 45,00
Vetenskap 20,00 5,00 5,00 5,00 15,00
Vinter 20,00 5,00 5,00 25,00 15,00
Våld 10,00 15,00 25,00 5,00 10,00
Vår 60,00 15,00 20,00 30,00 20,00
Växtlighet 35,00 15,00 20,00 15,00 50,00
Medelvärde 15,17 9,33 13,33 10,17 16,17

 

4.2.2 Precision: Söknivå 2 
 
För tabell 2 på söknivå 2 har vi gjort beräkningar på samma sätt som för tabell 1. Medel-
värdena av precisionen för denna söknivå är lägre än för söknivå 1. Egenskapsdeskriptorerna 
RGB, färg & textur och formindex har snarlika medelvärden som håller sig mellan 10,50 % 
och 11,33 %. Färgvikt och texturgrupp har lägre medelvärden på 8,33 % och 7,50 % 
respektive. Skillnaden mellan högsta och lägsta medelvärdet är 3,83 procentenheter, vilket är 
den minsta skillnaden på alla söknivåerna. 
 
Variationerna mellan egenskapsdeskriptorernas precision är inte så stor på denna söknivå.  De 
flesta värdena ligger mellan 5 % och 30 % för alla informationsbehov. Formindexdeskriptorn 
är den deskriptorn som presterade bäst på denna söknivå och som vi kan se i tabell 2 gav åtta 
informationsbehov en precision mellan 20 % och 30 %. Egenskapsdeskriptorn färg & textur 
ger den högsta toppen som  inte är högre än 35 %. Utöver detta ger färg & textur endast två 
värden över 20 %. RGB-deskriptorn gav en precision mellan 20 % och 30 % för sju 
informationsbehov. Sämst presterade deskriptorerna färgvikt och texturgrupp med två 
respektive ett informationsbehov på 20 % eller högre. På denna söknivå gav 87 av 150 
sökningar endast en relevant bild, dvs. 5 % i precision. 
 
Tabell 2. Precision vid DCV=20 på söknivå 2 för samtliga informationsbehov (%) . 
 

Informationsbehov RGB Färgvikt Färg & Textur Texturgrupp Formindex
Döden 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00
Ensamhet 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Fantasi  5,00 10,00 5,00 5,00 5,00
Frihet 20,00 10,00 15,00 10,00 20,00
Fångenskap 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Förväntan 25,00 30,00 15,00 15,00 30,00
Gemenskap 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Glädje 5,00 10,00 15,00 5,00 15,00
Hav 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00
Höst 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Jul 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
Kreativitet 20,00 10,00 5,00 10,00 25,00
Kärlek 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00
Litenhet  20,00 25,00 25,00 15,00 15,00
Mat  15,00 10,00 20,00 10,00 20,00
Musik 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00
Nyfikenhet  5,00 5,00 15,00 15,00 10,00
Passivitet 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Sommar 30,00 5,00 5,00 5,00 30,00
Sorg 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00
Sport 20,00 15,00 35,00 20,00 25,00
Storhet  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Stress 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00
Sömn 10,00 5,00 15,00 5,00 5,00
Trängsel 15,00 5,00 15,00 5,00 15,00
Vetenskap 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Vinter 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Våld 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00
Vår 10,00 5,00 15,00 5,00 5,00
Växtlighet 20,00 15,00 15,00 10,00 10,00
Medelvärde 10,50 8,33 10,67 7,50 11,33

 

4.2.3 Precision: Söknivå 3 
 
För tabell 3 på söknivå 3 har vi gjort beräkningar på samma sätt som för tabell 1 och 2. På 
denna söknivå kommer egenskapsdeskriptorn färg & textur på en första plats med ett medel-
värde på 14,00 %. Efter denna kommer deskriptorerna RGB och formindex med ett medel-
värde på 13,00 % vardera. Sedan kommer texturgrupp med ett medelvärde på 9,83 % och 
sämst presterade färgviktsdeskriptorn med ett medelvärde på 9,33 %. Skillnaden mellan 
högsta och lägsta värdet är 4,67 procentenheter.  
 
Variationerna mellan precisionen för de olika informationsbehoven pendlar mellan 5 % och 
45 % med två toppar på 60 % och 80 %. Generellt presterade färg- & texturdeskriptorn bäst 
med fem värden mellan 20 % och 45 %. Trots att endast fem informationsbehov presterade 
över 20 % får färg- & texturdeskriptorn högst medelvärde, eftersom värdena är så höga. Den 
högsta toppen i undersökning på 80 % återfinns för informationsbehovet Vår med 
formindexdeskriptorn. Utöver detta gav fyra informationsbehov en precision mellan 20 % och 
35 %. Den näst högsta toppen på 60 % återfinns också för informationsbehovet Vår med 
RBG-deskriptorn. Förutom denna topp gav RGB-deskriptorn fem värden med en precision 
mellan 20 % och 35 %. Texturgruppsdeskriptorn gav en precision mellan 20 % och 25 % för 
sex informationsbehov. Den sämst presterande deskriptorn är färgvikt som endast gav en 
precision mellan 20 % och 35 % för tre informationsbehov. På denna söknivå gav 57 av 150 
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sökningar endast en återvunnen relevant bild, vilket var det lägsta värdet på alla söknivåer och 
därmed bäst ur återvinningssynpunkt.   
 
 
 
Tabell 3. Precision vid DCV=20 på söknivå 3 för samtliga informationsbehov (%)  
 

Informationsbehov RGB Färgvikt Färg & Textur Texturgrupp Formindex
Döden 25,00 20,00 10,00 5,00 10,00
Ensamhet 15,00 5,00 15,00 5,00 5,00
Fantasi  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Frihet 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Fångenskap 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Förväntan 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00
Gemenskap 35,00 10,00 15,00 20,00 35,00
Glädje 5,00 5,00 20,00 10,00 20,00
Hav 10,00 20,00 45,00 25,00 25,00
Höst 10,00 5,00 5,00 10,00 10,00
Jul 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00
Kreativitet 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Kärlek 15,00 10,00 15,00 20,00 15,00
Litenhet  10,00 15,00 15,00 10,00 10,00
Mat  15,00 5,00 10,00 5,00 10,00
Musik 10,00 5,00 5,00 5,00 10,00
Nyfikenhet 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Passivitet 5,00 10,00 5,00 15,00 5,00
Sommar 15,00 10,00 15,00 5,00 10,00
Sorg 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00
Sport 15,00 10,00 45,00 15,00 15,00
Storhet  5,00 5,00 5,00 5,00 10,00
Stress 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00
Sömn 25,00 15,00 15,00 5,00 15,00
Trängsel 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Vetenskap 25,00 5,00 5,00 20,00 5,00
Vinter 5,00 10,00 10,00 20,00 10,00
Våld 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Vår 60,00 15,00 45,00 20,00 80,00
Växtlighet 20,00 35,00 40,00 10,00 20,00
Medelvärde 13,00 9,33 14,00 9,83 13,00

 

4.2.4 Grafisk framställning av söknivå 1, 2 och 3 
 
I figur 31 visas den genomsnittliga precisionen för de tre söknivåerna grafiskt. Egenskaps-
deskriptorerna är indelade efter de semantiska söknivåerna. Här kan vi tydligt se att 
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egenskapsdeskriptorn formindex får högsta värde på söknivå 1, tätt följd av RGB-deskriptorn 
och därefter färg- & texturdeskriptorn. På söknivå 2 har formindexdeskriptorn fortfarande 
högsta värdet, men RGB- och färg- & texturdeskriptorn hamnar på snarlika medelvärden. På 
söknivå 3, som har den mest abstrakta semantiken, presterar färg- & texturdeskriptorn bäst av 
alla deskriptorer. Färgviktsdeskriptorn och texturgruppsdeskriptorn presterar sämst av alla 
deskriptorerna. Färgviktsdeskriptorn, som presterat sämst i undersökningen är överraskande 
nog standardinställningen i ImBrowse. 
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Figur 31. Medelvärde av precision för de olika egenskapsdeskriptorerna i procent. OBS! Högsta värde 18.00.  
 
Staplarna i figur 31 visar tydligt att söknivå 1 ger de högsta medelvärdena och därmed den 
bästa återvinningseffektiviteten. För att visa på de skillnader som faktiskt finns, men som 
ändå är procentuellt små, har vi begränsat skalan från 0 till 18 procentenheter. Eftersom 
söknivå 2 ligger på en högre semantisk nivå än söknivå 1 var det väntat att söknivå 2 skulle ha 
en sämre  återvinningseffektivitet än söknivå 1. Oväntat nog presterade deskriptorerna på 
söknivå 3 ett bättre resultat än deskriptorerna på söknivå 2. Söknivå 3 representerar den 
högsta semantiska nivån och enligt Markkula et al. (2001) med flera, borde denna högre 
semantiska nivå vara ouppnåelig för CBIR-system. 
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4.2.5 Precision: Nyckelordsundersökning 
 
Som vi ser i tabell 4 kan vi inte jämföra söknivåerna med varandra med ett rättvisande 
medelvärde på grund av endast två sökningar utfördes på söknivå 2. På söknivåerna 1 och 3 
gjordes det däremot fyra sökningar. Tabell 4 visar ändå tydligt att söknivå 3 är den semantiska 
söknivån som genomgående återvinner flest relevanta bilder. 
 
Tabell 4. Nyckelundersökningens precision vid DCV=20 på de tre söknivåerna (%) 
 
Sökning Söknivå 1 Söknivå 2 Söknivå 3

1 0,00 0,00 10,00
2 0,00 10,00 5,00
3 0,00 5,00
4 5,00 25,00
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5. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuterar vi systemet ImBrowse utifrån de resultat vi har erhållit och besvarar 
våra frågeställningar. 
 
Syftet med CBIR är att hitta bilder som är semantiskt lika en given sökbild. Man kan se 
likheten i bilderna utifrån två olika perspektiv. Dels beräknas likheten av systemet genom 
likhet i färg-, form- och texturegenskaper och dels bedöms likhet av användaren på en 
semantisk nivå. Likheten mellan egenskaperna på systemets låga visuella nivå beräknas 
antingen var för sig, efter histogram eller utifrån likhet i objekten efter färg, form och textur. 
Den semantiska likheten beräknas ofta utifrån feedback från användaren. Med semantiskt lika 
avses den uppfattning människan har om den visuella likheten i bilderna, alltså en ”hög nivå” 
av semantik. Mellan dessa två ytterligheter finns det semantiska glappet (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto, 1999, s. 345 f, Eidenberger & Breiteneder 2002, Smeulders et al. 2000). För att 
kunna överbrygga detta i vår studie använde vi oss av Markkula et al:s (2001) tre söknivåer då 
vi bedömde de återvunna bildernas relevans och undersökte effektiviteten i ImBrowse genom 
att beräkna precisionen för varje sökning. Vi har jämfört egenskapsåtervinningen med en 
nyckelordsåtervinning för att se om den kan fånga semantiken bättre.   
 
Nedan återkommer vi till våra frågeställningar: 
  

• Hur effektiv är återvinningen i ImBrowse ur ett semantiskt perspektiv?  
• Vilka av ImBrowse innehållsbaserade egenskapsdeskriptorer ger bäst återvinnings-

effektivitet vid olika semantiska söknivåer? 
 
Generellt sett fungerade inte den semantiska återvinningen i ImBrowse tillfredsställande. 
Enligt de utvärderingsresultat vi har erhållit kan inte egenskapsdeskriptorerna fånga upp våra 
semantiska informationsbehov på de olika söknivåerna. I följande underkapitel diskuterar och 
resonerar vi utförligare kring våra frågeställningar. 
  

5.1 Söknivå 1 
 
De söknivåer vi har använt oss av baseras på Markkula et al.:s (2001) tre semantiska 
söknivåer. Relevanskriterierna på söknivå 1 utgick många gånger från CBIR-systemets 
egenskaper färg, form och textur. På denna söknivå 1 fick vi bäst resultat, vilket var förväntat, 
eftersom denna söknivå befinner sig närmast systemets egenskapsdeskriptorer. Utifrån de 
kunskaper om ämnet som vi har tillförskansat oss borde dock återvinning på denna söknivå 
vara ännu bättre, eftersom relevanskriterierna ligger så nära systemets låga nivå av visuella 
egenskaper. Vid första anblicken tycker vi att ImBrowse borde ha kunnat hitta bilder 
innehållande t.ex. blått hav utan problem, eftersom exempelbilden var perceptuellt tydlig. 
Men vid närmare fundering förstår vi att ImBrowse är mer komplext än så. De visuella 
egenskaperna är inte samma sak som vår perception av bilden. Även om bilden är helt blå 
behandlar ImBrowse all visuell information från bilden, t.ex. vågornas struktur, alla blå 
nyanser och bildkompositionen, vilket vi inte tar hänsyn till när vi bedömer relevansen. För 
ImBrowse kan bilder på hav och himmel beskrivas av liknande histogram, men vi bedömer 
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relevansen ur semantisk synpunkt därför är bilder på himmel irrelevant när vi söker efter 
bilder på hav. 
 
Som vi kan se i tabell 1 i kapitel 4.2.1 finns det ingen större skillnad i återvinningen på 
informationsbehovsnivå, förutom några toppar för informationsbehoven Frihet, Storhet, 
Stress, Trängsel, Vår och Växtlighet vid användning av egenskapsdeskriptorerna formindex 
och RGB. På de exempelbilder vi valde för informationsbehoven på söknivå 1 förekom blå 
himmel med moln för Frihet, tydligt grodperspektiv för Storhet, starka, kaosartade och 
orangeröda färger för Stress, tättstående byggnader för Trängsel, skir och grön växtlighet för 
Vår och närbilder på blad och grässtrån för Växtlighet.  
 
Utav 150 sökningar på denna söknivå var det 66 som endast gav 1 relevant återvunnen bild, 
och detta var alltid en kopia av exempelbilden. Dessa sökningar resulterade därmed inte i 
några nya relevanta bilder, vilket vi inte anser vara effektiv återvinning, och då gav ändå 
denna söknivå i jämförelse med de andra flest nya relevanta bilder. För vissa 
informationsbehov återvanns inte några nya bilder alls, fastän relevanskriterierna var 
utformade på samma sätt för hela söknivån och inte borde vara svårare för systemet att 
återvinna. Exempel på sökningar för informationsbehov som inte återvann några nya bilder är; 
Döden var exempelbilden en abstrakt vit bild med ett starkt ljus från ovan, för Gemenskap en 
bild på EU-flaggan, för Litenhet en bild på många myror som bildar ett mönster och för Sorg 
en bild på regndroppar. Dessa exempel är på relativt specifika bilder och varför inga nya 
bilder återvanns beror troligast på att det i databasen inte fanns speciellt många liknande 
bilder att söka efter.  
 

5.2 Söknivå 2 
 
Söknivå 2 som koncentrerar sig på objekt i bilden gav sämst resultat. Detta är förståeligt, 
eftersom informationsbehoven på denna söknivå är väldigt specifika och enkla att 
relevansbedöma, dvs. att antingen är det ett relevant objekt på bilden eller inte. Missar 
systemet det generella objektet, t.ex. en boll eller en häst, får man en irrelevant återvinning. 
Är informationsbehoven än mer specifika som t.ex. Frihetsgudinnan eller tomten, är det ännu 
svårare att få en bra återvinning.  
 
Former är svåra att återvinna för CBIR-system. Ett objekt som till exempel en häst är en häst 
för oss även om det bara är en del av en häst, men CBIR-systemen behandlar bara det objektet 
som syns på bilden. Ligger halva hästen i skugga tillhör denna del inte formen häst för 
systemet medan vi som användare själva fyller i den formen vi inte uppenbart ser. Två bilder 
med olika objekt kan också ha liknande histogram och därför matchas av systemet, men 
semantiskt är dessa två bildobjekt helt olika. Chen, Wang och Krovetz (2004) använder ett 
talande exempel där man söker med en exempelbild som föreställer en häst på en grässlätt 
och bland de återvunna bilderna får man bilder på en blomma bland de topprankade bilderna. 
Trots att häst och blomma är distinkta objekt ur semantisk synpunkt, verkar de två bilderna 
vara lika ”sett” utifrån CBIR-systemet. Båda bilderna har en grön bakgrund (gräs och löv) och 
ett objekt nära bildens mitt (en häst och en blomma). Många anser att det enda sättet att 
återvinna objekt på söknivå 2 är att använda indexering med nyckelord (se kap. 2.3.1). Fast då 
försvinner själva grundtanken med CBIR och man närmar sig mer den traditionella 
informationsåtervinningen. 
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På denna söknivå resulterade 87 sökningar av 150 i endast en relevant återvunnen bild. Den 
bästa återvinningen på denna söknivå gav, som vi kan se i tabell 2 i kapitel 4.2.2, 7 relevanta 
bilder av 20 med deskriptorn färg & textur, vilket inte är speciellt bra. Den deskriptor som 
presterar bäst är ändå formindex, med två toppar och högsta medelvärde. De 
informationsbehov där vi finner de högsta värdena för precisionen är Förväntan, där 
relevanskriterierna representerades av en exempelbild på en drömmande kvinna, Sommar, där 
relevanskriterierna var böljande sanddyner i ökenlandskap och Sport, där relevanskriterierna 
bestod av människor som utövar någon form av sport. En stor del av informationsbehoven 
lyckades inte återvinna mer än en relevant bild med någon av de fem deskriptorerna. Trots att 
dessa relevanskriterier inte skiljer sig märkbart från de relevanskriterier som gav flest 
återvunna bilder, med undantag av informationsbehovet Passivitet där vi sökte efter Frihets-
gudinnan. Frihetsgudinnan som objekt är väldigt specifik och svår att ur ett semantiskt 
perspektiv återvinna, men borde ändå utifrån sin särskiljande form vara relativt enkel att 
återvinna. Under studiens gång fann vi flera bilder på Frihetsgudinnan. Dessa varierade stort i 
perspektiv, ljusförhållanden och avstånd, och därför kan vi förstå att dessa inte återvanns 
utifrån vald exempelbild. Samma sak kan det vara med en bild på t.ex. en hund som kan 
variera stort med tanke på form, storlek och färg. 
 
Däremot har vi inte samma förståelse för den dåliga återvinningen av informationsbehoven 
Ensamhet, där vi sökte efter närbilder på ansikten som ser allvarliga eller ensamma ut, 
Fångenskap, där relevanskriterierna var en bur eller låda, Gemenskap, där vi sökte efter 
vigselringar, Höst, där vi sökte efter höstens frukter och bär, Storhet, där relevanskriterierna 
var en närbild på en kroppsdel så att resten av kroppen ser oproportionerlig ut och Vetenskap, 
där vi sökte efter vetenskapliga instrument. Vi kan inte se någon större skillnad mellan 
objekten i relevanskriterierna som orsakar denna dåliga återvinning och de objekt som ger en 
bättre återvinning på söknivå 2. 
 

5.3 Söknivå 3 
 
Den sista söknivån representeras främst av bilder med abstrakt och känslomässigt innehåll, 
som till exempel en känsla av gemenskap.  Söknivå 3 är för CBIR-system den svåraste nivån 
att uppnå effektiv återvinning på. Här finns det största semantiska glappet mellan användare 
och system. Som användare lägger vi in subjektiva innebörder i och bedömningar av bilden 
där systemet enbart statistiskt beräknar de visuella egenskaperna.  
 
ImBrowse däremot lyckades bättre än förväntat och på denna söknivå erhöll vi ett bättre 
resultat än på söknivå 2. På ett sätt ligger söknivå 1 och söknivå 3 nära varandra och skulle 
kunna representeras av samma bild fast med helt olika semantik, t.ex. EU-flaggans symbol, 
med blå bakgrund och gula stjärnor, skulle kunna tillfredsställa både söknivå 1:s färg- och 
formkriterier och söknivå 3:s symbolkriterium där flaggan representerar gemenskap eller 
samarbete. Men på denna söknivå strävar vi inte efter att återvinna liknande bilder utifrån 
bildens färg-, form- och texturegenskaper utan snarare efter liknande bilder utifrån bildens 
subjektivt bedömda semantik, vilket innebär att två bilder med vitt skilda motiv kan 
representera exakt samma semantiska innehåll.  
 
Högsta markanta värde med avseende på precisionen får vi enligt tabell 3 i kapitel 4.2.3 med 
hjälp av formindexdeskriptorn som gav en återvinning på 16 relevanta bilder av 20 möjliga 
och RGB-deskriptorn fick ett högsta värde på 12 återvunna relevanta bilder. Effektivast var 
ändå färg- & texturdeskriptorn som gav tre höga värden på 9 återvunna relevanta bilder av 20. 
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Informationsbehovet Vår, med relevanskriteriet förväntansfullhet, gav effektivast återvinning 
både när det gäller medelvärde och 3 av de högsta precisionsvärdena. De andra höga värdena 
av precisionen finner vi i informationsbehoven Hav, där vi sökte efter bilder som förmedlade 
en rofylld känsla och Sport, där vi sökte efter bilder som förmedlade en känsla av rörelse och 
energi.  
 
Av 150 sökningar gav 67 endast en relevant återvunnen bild. De informationsbehov som 
endast återvann 1 relevant bild var Fantasi, där vi sökte efter bilder på utomjordingar som 
förmedlar en känsla av overklighet, Frihet, där vi ville hitta bilder som förmedlar en känsla av 
lätthet och tyngdlöshet, Fångenskap, där vi ville återvinna bilder som förmedlar en känsla av 
frihetsberövande, Nyfikenhet, där vi letade efter bilder som förmedlade nyfikenhet och en 
förväntad överraskning och Våld, där bilden skulle förmedla en känsla av våld. 
 

5.4 Egenskapsdeskriptorerna 
 
På alla söknivåer kan vi se att egenskapsdeskriptorerna RGB, färg- och textur och formindex 
ger effektivast återvinning. Egenskapsdeskriptorerna färgvikt och texturgrupp däremot 
presterar sämst på alla söknivåer med ungefär samma medelvärden för precision. Som man 
kan se i figur 31 i kapitel 4.2.4, var formindexdeskriptorn i ImBrowse generellt den 
effektivaste egenskapsdeskriptorn och återvann flest antal relevanta bilder på alla söknivåer. 
Detta överraskade en aning, eftersom ImBrowse är ett färgbaserat CBIR-system och detta 
strider mot vår uppfattning om att färgdeskriptorerna borde fungera bäst. Trots att formen ska 
vara den svåraste egenskapen att återvinna presterar ImBrowse formindexdeskriptor bäst på 
både söknivå 1 och söknivå 2. På söknivå 2 är detta resultat förståeligt på grund av att vi ofta 
söker efter konkreta objekt. Ett mindre tydligt samband, men ändå uppenbart, ser vi på 
söknivå 1, där relevanskriterierna överensstämde med systemets låga nivå av visuella 
egenskaper: färg, form och textur. Även om vi inte sökte efter bilder med ett bestämt objekt 
kunde ändå formen dominera i bilden, t.ex. i informationsbehovet Frihet skulle bilden 
innehålla blå himmel och vita moln eller Sömn som skulle innehålla en bullig kudde. Men 
formindexdeskriptorn är inte ensidigt baserad på form utan består även av färg- och 
texturegenskaper, vilket kan förklara dess effektivitet i ImBrowse.  
 
På den semantiskt högsta söknivån är däremot färg- och texturdeskriptorn effektivast, tätt 
följd av formindex- och RGB-deskriptorn. Att färg- och texturdeskriptorn presterar effektivt 
på söknivå 3 kan ha sin orsak i att vi med hjälp av våra relevanskriterier sökte efter känslor 
och abstrakta bilder, vilket ofta omedvetet förknippas med olika färger och mönster. Detta kan 
vi se i t.ex. informationsbehoven Romantik, där varma färger symboliserar en romantisk 
känsla eller Hav, där blå färg symboliserar rofylldhet. Ur detta perspektiv borde färg- och 
texturdeskriptorn ha presterat lika bra på söknivå 1, eftersom vi där i våra relevanskriterier 
relaterade till egenskaperna färg, form och textur. Även om svårighetsgraden ska öka för 
CBIR-system ju högre semantik man vill återvinna, hittar vi även stöd för det samband vi sett 
mellan en semantiskt låg nivå av visuella egenskaper och en hög semantisk nivå, som söknivå 
3 hos Westerveld (2000). Författaren menar att CBIR-system kan fungera bra när man vill 
uttrycka en speciell känsla eller stil (klar, suddig, mörk, varm eller kall). Då kan 
bildegenskaper vara överlägsna eftersom kusliga bilder troligtvis har ett annat färghistogram 
än soliga bilder.  
 
Färgviktsdeskriptorn, som är standardinställning i ImBrowse, ska enligt Bui, Lenz och Kruse 
(2005) vara en förbättring av RGB-deskriptorn och ligga närmare den mänskliga perceptionen 
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av hur man uppfattar färg i bilder och färgens rumsliga fördelning i bilden. Enligt våra resultat 
fungerar dock färgviktsdeskriptorn sämre än RGB-deskriptorn på alla söknivåer. RGB-
deskriptorn är den deskriptor som är näst effektivast efter formindex.  
 

5.5 Jämförelse med nyckelordsåtervinningen 
 
Vår nyckelordsundersökning är gjord på endast ett informationsbehov och utifrån detta kan vi 
endast dra försiktiga slutsatser. Jämförelsen ger endast indikationer på hur sökning med 
nyckelord resultatmässigt förhåller sig till sökning med hjälp av egenskapsdeskriptorerna.  
Resultatet av vår nyckelordsjämförelse visade att nyckelordsåtervinningen med utvalt 
informationsbehov inte var effektivare än egenskapsbaserad återvinning på någon söknivå (se 
kap. 4.1.4). Som vi tidigare nämnt är det svårt att beskriva ickefigurativa bilder med termer, 
samtidigt som ett bildobjekt kan tillskrivas en stor uppsättning ord. Manuell klassifikation av 
bilder ger ett subjektivt termval, vilket kan vara en begränsning, eftersom man inte vet vilka 
termer framtida användare kommer att använda i sin sökfråga. Detta har vi även sett i vår 
nyckelordsundersökning med vårt valda informationsbehov Hav, eftersom en bild som 
självklart innehöll en viss term för oss i själva verket inte var indexerad med den tänkta 
termen. Vårt val av nyckelord gjordes utifrån de redan av systemet givna nyckelord, vi 
använde oss inte av några egna termer. 
 
Enligt Eakins (1996) har försök gjorts att sammanbinda egenskaper på låg semantisk nivå 
med termer på hög semantisk nivå t.ex. en tavla som består av mycket röd färg har tilldelats 
textannotationen varm och romantisk. Problemet är att det inte är säkert att andra uppfattar 
den som varm eller romantisk. ImBrowse försöker nå semantiken på liknande sätt genom att 
koppla bildernas tilldelade nyckelord till egenskapsdeskriptorerna. Vi associerade inte samma 
nyckelord till bilderna som ImBrowse-systemets indexerare hade gjort. Kanske är detta en 
anledning till att nyckelordsåtervinningen inte blev effektiv utan mycket underlig och 
svårbegriplig.     
 
På söknivå 1 fick vi endast en relevant bild av fyra sökningar. Nyckelordsåtervinningen var 
svår att förstå, eftersom vissa termer associerades med vissa deskriptorer. Detta gav en 
underlig återvinning utifrån våra semantiska informationsbehov. När vi sökte efter bilder på 
söknivå 1 med söksträngar som innehöll termen blue återvanns enbart bilder med denna term. 
Någon kombination av termerna i söksträngen, såsom fulltextsökning är tänkt att fungera i 
ImBrowse, görs inte. På söknivå 2 gjordes två sökningar och det är också här nyckelord ska 
kunna hjälpa CBIR-system att få en effektivare återvinning av specifika objekt. Vi fick endast 
två relevanta bilder på denna söknivå. På den högsta söknivån, söknivå 3, gjorde vi fyra 
sökningar och återvann nio relevanta bilder. Genom nyckelordsundersökningen fick vi den 
bästa återvinningen på söknivå 3 med den högsta semantiken. Enligt våra resultat utifrån detta 
utvalda informationsbehov kan vi se att ImBrowse var relativt effektivt med avseende på 
precision på söknivå 3, både vad det gäller egenskapsundersökningen och nyckelordsunder-
sökningen. Om det är systemets förtjänst eller våra relevanskriterier som passat ImBrowse bra 
är svårt att svara på.        
 

5.6 Fler faktorer som påverkat återvinningen 
 
I detta kapitel har vi funderat över ytterligare faktorer som kan ha påverkat återvinningen i 
ImBrowse utöver söknivåer och egenskapsdeskriptorer.   
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5.6.1 Val av exempelbild  
 
För att få en effektiv återvinning vid användandet av deskriptorerna i ImBrowse krävs det att 
man väljer ”rätt” exempelbild eller nyckelord. Det är ofta av en ren händelse att man hittar en 
”bra” exempelbild att utgå från vid fortsatt sökning. Bilden ska passa informationsbehovet 
och dessutom ge ytterligare relevanta bilder som liknar exempelbilden gällande färg-
fördelning, dominanta färger i bilden, bildstrukturer och mycket annat som påverkar 
återvinningen. En exempelbild med ett visuellt innehåll, som enligt oss skulle kunna innebära 
återvinning av bilder som matchar vårt informationsbehov, kan innehålla ett dominerande 
objekt som vi kan bortse ifrån. Systemet å andra sidan bedömer däremot objektet som 
dominant och betydande. Användaren kan se en möjlig matchning av informationsbehovet 
medan systemet tar fasta på det dominerande objektet och återvinner bilder som innehåller 
liknande objekt. 
 
Valet av ”rätt” exempelbild påverkar resultatet oerhört. Är bilden markant röd, men har en 
semantisk betydelse av specifika bilar till exempel en röd Volvo, och vi vill ha liknande bilder 
på andra Volvobilar, återvinner systemet kanske bara bilder som innehåller röd färg i samma 
utsträckning som exempelbilden. Om det inte finns andra bilder på röda Volvobilar, utan 
främst bilder på silverfärgade eller blå Volvobilar, återvinns möjligen endast irrelevanta bilder 
på andra röda objekt. Hade man istället valt en blå Volvobil som exempelbild hade vi kanske 
återvunnit någon eller några av dessa bilder på blåa bilar. 
  
Eftersom vi har skummat igenom databasen ordentligt när vi har letat efter våra initiala 
exempelbilder kan vi dra slutsatsen att vi kunde ha startat med ”bättre” exempelbilder för att 
återvinna bilder som bättre skulle ha kunnat matcha våra informationsbehov. Oftast nöjde vi 
oss med en bild som vi bara tyckte var ganska bra i förhoppning om att hitta bättre när vi 
utförde vår sökning. ImBrowse är ett återvinningssystem som är upplagt för att användaren 
ska skumma igenom det, men det kan vara väldigt tidsödande om man som vi har ett klart 
informationsbehov att tillfredsställa. Sökning med hjälp av nyckelord som annoterats manuellt 
till varje bild ger en klart förbättrad chans till en ”bättre” exempelbild att starta sökningen 
med.  
 

5.6.2 Sökning med exempelbild 
 
Sökning med exempelbild är komplext, eftersom användaren inte vet exakt vad som 
extraheras ur exempelbilden. Även då vi anser att vi varit tydliga med våra relevanskriterier 
på den lägsta semantiska nivån sker det generellt ingen bra återvinning. När man indexerar 
bilder i CBIR-system sker det i flera indexeringsdimensioner, dvs. ur bilderna extraheras ett 
antal olika egenskaper. ImBrowse har 20 dimensioner, dvs. 20 extraherade egenskaper per 
bild, vilken av dessa som får störst vikt och är avgörande för återvinningen är inte alltid 
uppenbart. Färgegenskapen är dock den egenskap som dominerar bildåtervinningen i 
ImBrowse. Det är inte ofta som användarens och systemets relevans överensstämmer. 
 
Användaren av ImBrowse kan endast välja en exempelbild i taget. Detta faktum utesluter 
användningen av relevansfeedback, eftersom endast en relevant exempelbild kan väljas och 
resterande 20 betraktas som irrelevanta i systemet. Om en exempelbild återvinner 5 relevanta 
bilder kan vi endast välja en av dessa för att fortsätta vår sökning. Vi kan inte markera alla 
intressanta exempelbilder som relevanta och använda dem i en utökad sökning. Vi anser att 
det är en stor brist att ImBrowse inte använder relevansfeedback, eftersom man då hade 
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kunnat specificera och förfina sin sökning bättre och på så sätt fått en bättre återvinning. 
ImBrowse databas har ingen strukturerad organisering baserad på de visuella egenskaperna, 
vilket kan vara en anledning till den ineffektiva återvinningen. Relevansfeedback är en 
lösning på detta problem och sådan interaktion med användaren är ett sätt att överbrygga det 
semantiska glappet.  
 

5.6.3 Bilddatabasens innehåll 
 
Vi har undersökt minst 360 bilder för varje informationsbehov och vi har 30 
informationsbehov, vilket ger 30*360 = 10 800 bilder. En del av dessa har dykt upp flera 
gånger när vi har skummat igenom systemet, men vi har även slumpartat skummat igenom 
databasen många fler gånger för att hitta bra exempelbilder och kan därför anse oss ha fått en 
relativt bra uppskattning av vilken sorts bilder som finns i databasen.  
 
ImBrowse är baserad på en kommersiell bilddatabas, vilket också märks i databasens 
bildutbud och vilket i sin tur påverkar återvinningen. De informationsbehov vi har valt med 
negativt innehåll, våld, aggression, depression och sorg, gav enligt oss ett mer begränsat antal 
av exempelbilder att utgå från. De kommersiellt mer gångbara bilderna med glättigt och 
säljande bildinnehåll finns i mycket större omfattning. Det har inte varit några problem att 
hitta exempelbilder på glada barn, vackra och storslagna naturbilder, leende och vackra 
människor i alla möjliga konstellationer. Databasen innehåller bilder som ska hjälpa 
användarna, oftast reklamskapare, som trots att de verkar inom skilda områden ändå har 
samma mål med sina bilder: nämligen att sälja något. Det vore väldigt konstigt om bilderna i 
databasen inte återspeglar denna grundläggande användning av bilddatabasen. Bilder med 
trasiga och fula objekt, eller innehåll mot rådande konventioner är svåra att upptäcka i 
databasen. Reklamvärlden har inget större behov av sådana bilder. 
 
Hade vi använt oss av mer ickekonventionella informationsbehov som kvinnlig rörmokare, 
manlig sjuksköterska, liten kille med rosa kläder, flicka spelandes rugby eller liknande hade vi 
troligtvis inte fått några matchande bilder till våra informationsbehov. Reklamvärlden är i det 
stora hela konservativ och konventionell, detta har vi anpassat oss efter när vi har valt våra 
informationsbehov.  
 
På den högsta semantiska nivån av informationsbehov kan vi ändå tillfredsställa våra mer 
negativt laddade informationsbehov, genom att använda abstrakta bilder som exempelbilder. 
Vi säger att exempelbilden matchar vår bild av döden, men rent visuellt är det bara en bild på 
gråskaliga vattenringar.  

6. Slutsatser 
 
Utifrån ett semantiskt perspektiv bedömer vi att återvinningseffektiviteten i ImBrowse är låg. 
Medelvärdet av precisionen på alla söknivåer höll sig mellan 7,50 % och 16,17 %. Utifrån 
våra informationsbehov har vi inte fått tillfredsställande återvinning. Dessutom har nästan 
hälften av de genomförda sökningarna endast återvunnit en bild och detta var en kopia av 
exempelbilden. I vissa sökningar har vi till och med återvunnit en kopia och två snarlika 
bilder av exempelbilden. Dessa snarlika bilder av exempelbilden bedömdes visserligen som 
relevanta, men gav inga nya relevanta bilder. Hur andra CBIR-system hade fungerat med 
denna bilddatabas vet vi inte, eftersom vi inte har någon annan studie med samma 
förutsättningar att jämföra med. Därför kan vi inte säga om ImBrowse presterar bra eller 
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dåligt i jämförelse med andra CBIR-system, utan bara relatera till relevanskriterierna för våra 
informationsbehov. Som vi också har påpekat är detta ett problem vid utvärderingen av 
CBIR-systemens effektivitet. För att kunna ge en sann bild av ett CBIR-systems effektivitet 
och jämföra det med andra skulle det behövas en gemensam testdatabas, ett gemensamt sätt 
för relevansbedömning och några gemensamma utvärderingsmått (Müller et al. 2000). För att 
ändå komma så nära andra studier som möjligt har vi försökt att göra på samma eller liknande 
sätt, dels genom att använda olika semantiska söknivåer, och dels genom att använda ett 
välkänt mått för att mäta effektivitet, precision. 
  
Vi har också följt några av Müller et al:s (2000) förslag på hur man bäst skulle kunna 
utvärdera CBIR-system. Vi har använt en bilddatabas som finns att tillgå gratis för att den ska 
vara lätttillgänglig för alla. Relevansbedömningen har vi försökt vara så tydliga med som 
möjligt och har gjort den tillgänglig för alla. De föreslår också att man använder 
effektivitetsmått liknande dem som används i TREC, eftersom de är lätta att tolka och består 
av kompletterande information. Det gör vi också genom precision vid DCV.  
 
De innehållsbaserade egenskapsdeskriptorerna i ImBrowse som gav bäst återvinnings-
effektivitet på de semantiska söknivåerna var RGB-deskriptorn, formindexdeskiptorn och 
färg- och texturdeskriptorn. På söknivå 1 och 2 presterade formindexdeskriptorn effektivast, 
tätt följd av RGB-deskriptorn. På söknivå 3 presterade färg- och texturdeskriptorn effektivast.  
 
Utifrån våra slutsatser skulle vi vilja se en utveckling av systemet för att få effektivare 
återvinning ur semantiskt perspektiv. Framför allt saknar vi relevansfeedback, vilket skulle 
underlätta eftersom det inte finns någon struktur i bilddatabasen, dvs. bilderna är inte indelade 
i några meningsfulla semantiska kategorier, vilket hade kunnat förbättra återvinningens 
precision. En inriktning vore latent semantisk indexering, där man med hjälp av statistiska 
metoder tilldelar olika ämnen, nyckelord eller termer vikter baserade på grad av relevans för 
bilden. Latent semantisk indexering används för att beräkna den dolda semantiska strukturen.    
 
Dessutom hade vi kunnat tänka oss att man skulle kunna välja en del i bilden att använda för 
fortsatt sökning, t.ex. att man skulle kunna välja objektet i bilden och bortse från bakgrunden. 
En annan möjlig interaktion med användaren skulle kunna vara egenskapskombinationer, där 
man kan ställa in hur mycket av varje egenskap man vill ska finnas med i bilden vid 
återvinning, t.ex. kanske man vill ha en kombination av färg och form i bilden där färgen ska 
ha 40 % betydelse och formen 60 %. En liknande funktion finns redan i ImBrowse för en 
egenskapsdeskriptor med justerbar färg och textur, men för denna är det svårt att ange ett 
exakt värde, eftersom man drar i ett reglage. 
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7. Sammanfattning 
 
Återvinning av bilder är komplext. Medan bilder är direkta och intuitiva för oss människor är 
de svårare för datorer att behandla. Förutom det visuella innehållet kan en bild förmedla olika 
känslor och budskap som en dator inte kan avläsa. Det kan också bli problematiskt när samma 
objekt på en bild framställs utifrån olika vinklar, perspektiv och ljussättning eller när ett 
objekt med samma semantiska betydelse ser olika ut t.ex. bilder på hundar innehåller objekt 
med samma semantiska betydelse trots att de kan vara olika raser, ha olika färg och storlek.    
 
Bildens semantik är med andra ord svår, om inte omöjlig, att avgöra för ett datorsystem och 
det är här problemet för CBIR-system finns. Datorer kan endast beräkna bildens innehåll i 
form av egenskaper på en ”låg semantisk nivå”, dvs. färg, form och textur. Användarna å 
andra sidan är intresserade av en bildåtervinning på en högre semantisk nivå. Den semantiska 
betydelse som människor vanligtvis associerar med bilder, och de egenskaper i bilden med låg 
semantisk betydelse som CBIR-systemet automatiskt extraherar ur bilden överensstämmer 
inte med varandra. Detta problem kallas inom bildåtervinningsforskning det semantiska 
glappet. 
 
Syftet med vår studie är att utvärdera huruvida vårt valda systems, ImBrowse, egenskaper på 
låg semantisk nivå kan återvinna bilder för att tillfredsställa användarens högre eller mer 
abstrakta semantik. Vi har jämfört informationsbehov utifrån tre olika semantiska söknivåer, 
för att belysa det semantiska glappet. Som diskussionsunderlag har vi dessutom gjort en 
mindre undersökning med nyckelord som en jämförelse med den innehållsbaserade 
egenskapssökningen.  Våra frågeställningar är: 
 

• Hur effektiv är återvinningen i ImBrowse ur ett semantiskt perspektiv? 
• Vilka av ImBrowse innehållsbaserade egenskapsdeskriptorer ger bäst återvinnings-

effektivitet vid olika semantiska söknivåer?  
 
I den teoretiska bakgrunden presenterades de grundläggande faktorerna och principerna 
bakom IR-system och mer specifikt CBIR-system och hur bildåtervinning principiellt 
fungerar. Vi förklarade enkelt bildens visuella egenskaper och hur återvinningen sker utifrån 
dessa visuella egenskaper. Här förklarades även kortfattat den mänskliga perceptionen, samt 
de problem som kan uppstå mellan CBIR-systemets bildbehandling och användarens 
semantiska informationsbehov, det semantiska glappet. I det avslutande kapitlet gavs en 
presentation av tidigare forskning och här gavs en utförlig redogörelse för olika mått och 
metoder som har använts vid tidigare CBIR-utvärderingar, samt en förklaring till varför dessa 
utvärderingar ser så olika ut.  
 
I uppsatsens metodkapitel motiverades och förklarades urvalsgrunderna för utvärderingen 
som genomfördes, samt en motivering till val av specifikt CBIR-system. Vidare presenterades 
CBIR-systemet ImBrowse, samt systemets egenskapsdeskriptorer. Därefter problematiserades 
relevansbegreppet och relevansbedömningen med en konkretisering av undersökningens 
användning av relevans och relevansbedömning. Därefter gavs en presentation och förklaring 
av måtten precision och recall som används vid mätning av återvinningseffektivitet av IR- och 
CBIR-system. Kapitlet avslutades med en presentation av undersökningens tillvägagångssätt 
vid val av informationsbehov och relevanskriterier för de tre semantiska söknivåerna som vi 
har valt att basera undersökningen på, samt val av effektivitetsmått. 
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I efterföljande kapitel presenterades undersökningens resultat. Här redogjordes alla sökningar 
i bildåtervinningssystemet ImBrowse. För att tydliggöra hur vi kom fram till resultatet ville vi 
visa hur studien har genomförts och presenterar en exempelundersökning med informations-
behovet Hav. Här förs även en kortare diskussion kring hur relevanskriterierna har utformats 
för de tre söknivåerna, samt kring undersökningens relevansbedömning och resultatet av 
återvinningen. För att ytterligare belysa resultatet från återvinningen med visuella bild-
egenskaper redovisas även resultatet från en mindre nyckelordsundersökning för att senare 
kunna ställa undersökningarna mot varandra.  
 
Vi redovisade även tre tabeller och ett diagram för att konkretisera undersökningens resultat, 
vilket mäts genom måttet precision vid DCV = 20. Tabellerna visar ImBrowse fem valda 
egenskapsdeskriptorers återvinning på tre olika semantiska söknivåer. Diagrammet 
visualiserar resultatet med hjälp av medelvärdet av precisionen för varje deskriptor på de tre 
söknivåerna. Söknivå 1 gav den bästa återvinningseffektiviteten, eftersom denna befinner sig 
närmast systemets låga visuella nivå, tätt följd av söknivå 3 som består av en högre semantik 
med ett abstrakt och känslomässigt innehåll, vilket oväntat nog gav ett högt resultat trots att 
denna söknivå ska vara den svåraste för CBIR-system. Söknivå 2 som främst koncentrerar sig 
på objektåtervinning visade sig vara betydligt svårare att återvinna och presterade sämst. 
Egenskapsdeskriptorn formindex gav generellt den effektivaste återvinningen i under-
sökningen och fick högst värden på söknivå 1 och söknivå 2. Även RGB-deskriptorn och 
färg- & texturdeskriptorn presterade ganska bra i jämförelse med färgviktsdeskriptorn och 
texturgruppsdeskriptorn som generellt gav sämst resultat. Färg- & texturdeskriptorn gav 
dessutom bäst resultat på söknivå 3.    
 
I följande kapitel diskuterade vi undersökningens resultat, samt slutsatserna vi har dragit 
utifrån uppsatsens resultat. Generellt sett fungerade inte den semantiska återvinningen i 
ImBrowse tillfredsställande. Enligt de utvärderingsresultat vi har erhållit kan inte egenskaps-
deskriptorerna fånga upp våra semantiska informationsbehov på de olika söknivåerna. Medel-
värdet av precisionen på alla söknivåer höll sig mellan 7,50 % och 16,17 %. Vi bedömde detta 
som ett dåligt resultat, men vi har inte kunnat ge en heltäckande bild av ImBrowse 
effektivitet, eftersom det inte finns någon gemensam testdatabas för CBIR-system som vi har 
kunnat jämföra med. För att ändå ha något att jämföra återvinningen med utförde vi en mindre 
nyckelordsundersökning, men inte heller den kunde fånga upp våra informationsbehov, 
eftersom vi inte associerade samma nyckelord till bilderna som ImBrowse. Ytterligare 
faktorer som diskuterades och som kan ha påverkat återvinningen var exempelvis valet av 
”rätt” exempelbild, sökning med exempelbild och bilddatabasens innehåll.  
 
För bättre återvinningseffektivitet skulle vi vilja se en utveckling av ImBrowse med relevans-
feedback eller någon form av semantiskt betydelsefull strukturering av egenskapsdatabaserna. 
Dessutom vore det önskvärt att kunna söka utifrån segment eller region i bilden eller att själv 
kunna kombinera egenskapsdeskriptorer.   
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Appendix 
 
I detta appendix redovisar vi våra relevanskriterier för de 30 informationsbehov som har 
använt oss av, samt exempelbildernas URL-adresser. Undersökningens samtliga återvunna 
bildresultat finns i författarnas ägo. 
 

Relevanskriterier för informationsbehoven 
 
För informationsbehovet Döden på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder som var vita och 
sterila. Det skulle gärna vara med något starkt gult ljus eller skimmer i t.ex. en stråle eller 
punkt. På söknivå 2 letade vi efter en bild som föreställede ett objekt med avsmalnande 
perspektiv, som t.ex. en väg eller tunnel. Bilden kan också föreställa en människa på väg bort 
i bilden, mot ett starkt ljus eller kan bilden vara mörk. Relevanta bilder är också bilder på 
objekt med tydlig anknytning till döden, som krucifix, skelett eller dödskalle. På söknivå 3 
skulle bilden förmedla en känsla av oändlighet och livet bortom detta. Det skulle vara något 
storslaget och ljust. Helst skulle inga objekt finnas med och bilden kunde vara abstrakt.  
 
För informationsbehovet Ensamhet på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder som föreställde 
ökenlandskap. Relevanskriterierna var att sand skulle dominera bilden, men sanden fick vara 
sprucken eller ha enstaka träd i sin närhet. Det skulle finnas en horisont för att ge djup i bilden 
och vatten fick förekomma, men i väldigt liten skala. Inga objekt eller människor som 
dominerade bilden fick förekomma. På söknivå 2 valde vi som relevanskriterier att en närbild 
på ögon, näsa, mun med ett allvarligt och ensamt uttryck var relevant. Bilden skulle visa ett 
ensamt djur eller en människa på bilden, inga andra objekt eller andra människor fick 
förekomma. På söknivå 3 valde vi som relevanskriterier att bilder på jorden, andra planeter 
och rymden var relevanta, om de kunde skapa känslan av existentiell ensamhet. Exempelvis 
bilder där jorden var liten och i bakgrunden, medan annat objekt var i förgrunden.  
 
För informationsbehovet Fantasi på nivå 1 var relevanskriterierna att bilderna skulle vara 
tecknad eller animerad och fick innehålla fantasiobjekt, men även människor, bara de var 
overkliga. På nivå 2 valde vi att bilderna skulle innehålla leksaker. Relevanskriterierna var att 
det kunde vara en eller flera leksaker i alla tänkbara storlekar, för och med barn. Det fick 
förekomma vuxna, men ej dominera bilden och inte heller några andra stora objekt. Alla 
färger var tillåtna. På nivå 3 valde vi att leta efter bilder på utomjordingar. Bilden skulle 
innehålla en eller flera utomjordingar. Bilden skulle förmedla en stark känsla av overklighet 
på både ett bildmässigt och mentalt plan. Bilderna behövde inte vara animerade, utan kunde 
vara manipulerade fotografier eller varför inte äkta?  
 
För informationsbehovet Frihet på söknivå 1 söker vi efter bilder på enbart, eller till största 
delen, himmel. Himlen ska helst vara blå eller lite blågrön. Inga objekt ska förekomma på 
bilden om de inte är långt bort i periferin. Om det finns moln på bilden ska de vara vita eller 
ljusa. På söknivå 2 ska bilderna förmedla ”Fri som fågeln...” En eller flera fåglar skulle 
förekomma på bilden. Helst skulle de flyga mot en blå himmel, men det gick också bra att de 
satt i träd eller liknande bara de såg fria ut med en synlig himmel. Inga burfåglar! På söknivå 
3 skulle bilden förmedla en känsla av lätthet och tyngdlöshet. Objektet/objekten på bilden 
skulle sväva eller flyga och hjälpmedel för detta var tillåtna. Det skulle röra sig om människor 
eller djur, inte flygplan, eftersom känslan är det viktiga. Att hoppa eller flyta i vatten räknas 
inte som relevant.  
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För informationsbehovet Fångenskap på söknivå 1 sökte vi efter bilder med galler eller något 
liknande, som visade att man är fast och i mörka färger. På söknivå 2 skulle de relevanta 
bilderna föreställa en tydlig bur eller låda. Det fick förekomma objekt på bilden och gärna i 
buren eller lådan. På söknivå 3 skulle bilderna ge en instängd känsla och ett intryck av att vara 
fast och inte kunna röra sig obegränsat. Bilden skulle utstråla en känsla av obehag och 
frihetsberövande. 
 
För informationsbehovet Förväntan på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder föreställande en 
skir grönska. Våra relevanskriterier var kvistar, blad, blommor och blomknoppar i ljusgröna 
och vita färger. Enstaka trädstammar fick förekomma, men inga färgglada eller mörkt 
dominerande objekt eller människor. På söknivå 2 var vi ute efter bilder på en vitklädd 
drömmande kvinna. Bilden skulle vara vit och ljus och inga andra klart utskiljbara klädfärger 
än vitt fick förekomma. På söknivå 3 valde vi att söka efter bilder som visade ett bröllop, en 
symbol för förväntan och att börja på nytt. Relevanskriterier var bröllop med bröllopsgäster, 
där det skulle finnas flera människor på bilden. Det fick inte förekomma några störande starka 
färger.  
 
För informationsbehovet Gemenskap på söknivå 1 sökte vi efter en symbol för EU. Bilderna 
skulle bestå av en symbol för den europeiska unionen, t.ex. EU:s flagga med stjärnorna mot 
en blå himmel, eller stjärnorna i flaggan på något annat objekt, även euron tillsammans med 
stjärnorna eller flaggan. Andra objekt och människor fick förekomma. På söknivå 2 skulle de 
relevanta bilderna innehålla vigsel- eller förlovningsringar. För relevanskriterier på söknivå 2 
valde vi en ring som ett tecken på allians och gemenskap. Andra objekt och människor fick 
förekomma på bilden. På söknivå 3 ville vi hitta bilder som förmedlade en känsla av 
gemenskap eller vänskap. Relevanskriterier för gemenskap kan vara en bild som föreställer 
grupper (= minst 3) av människor (t.ex. familj, vänner, arbetskamrater), en flock djur, i 
närbild eller på avstånd.  
 
För informationsbehovet Glädje på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder som innehöll 
girlangmönster av något slag. Våra relevanskriterier var bilder med girlanger i glada färger. 
Objekt eller människor fick förekomma på bilden, men inte dominera den. På söknivå 2 valde 
vi att leta efter bilder med skrattande barn. Relevanskriterierna var glada barn, en eller flera, 
men med tydliga leenden. Objekt eller vuxna fick förekomma på bilden, men inte dominera 
den. På söknivå 3 valde vi att söka efter bilder som kunde förmedla en känsla av glädje och 
festlighet. Relevanskriterierna var en bild med två eller flera människor, kön eller ålder på 
människorna var ej av vikt. Alla färger var tillåtna bara de kunde skapa en känsla av glädje i 
bilden som vi var ute efter. 
 
För informationsbehovet Hav på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder med hav på. Våra 
relevanskriterier var att alla bilder med hav var relevanta och objekt fick förekomma på 
bilden, men fick ej vara för dominanta. Helst ville vi ha en bild med ett blågrönt hav och 
gärna en tydligen horisont. På söknivå 2 fortsatte vi med det marina temat och valde att söka 
efter bilder med fiskar på. Relevanskriterierna för den här nivån var att det fick vara alla typer 
av fiskar, i alla färger och former. De skulle befinna sig i vatten, även akvarium, vara levande 
och vara framträdande på bilden. På söknivå 3 ville vi återvinna bilder som representerade 
rofylldhet. Bilden skulle ge en känsla av stillhet, eftertänksamhet och lugn. Eftersom en 
känsla är en mycket subjektiv förnimmelse och olika från person till person bestämde vi att 
även dessa bilder skulle innehålla hav eller vatten, gärna strand med vajande palmer. 
Dessutom fick det förekomma objekt på bilderna och vi ville att bilden skulle vara ljus. 
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För informationsbehovet Höst på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder som visar gula eller 
orange löv, träd som skiftar i rött, gult och orange. Människor och objekt fick förekomma på 
bilden. På söknivå 2 valde vi att söka efter bilder som innehåller höstens frukter och bär. 
Bilderna skulle innehålla frukter såsom björnbär, lingon, blåbär, kastanjer, äpple, plommon 
m.m., antingen ute i det fria, på marken eller i träden, eller inne, arrangerade på bord, eller i 
skål m.m. Bilderna skulle vara i närbild. På söknivå 3 ville vi hitta bilder som gav en känsla 
av nedstämdhet och depression. Bilderna skulle ge en känsla av dysterhet, sorgsenhet, 
ledsamhet, uppgivenhet eller besvikelse. Människor och objekt fick förekomma. 
 
För informationsbehovet Jul på söknivå 1 sökte vi efter föremål som förknippas med jul. En 
julgran med julklappar under, eller bara julklappar, julstjärnor (både blommor och stjärnor), 
ljusstakar, ljus, granris m.m. Människor och andra objekt fick förekomma på bilden. På 
söknivå 2 ville vi hitta en klassik jultomte. Relevanskriterier för en klassisk jultomte satte vi 
till en tomte med röd dräkt, vitt skägg och stort svart skärp. Andra personer eller objekt fick 
förekomma på bilden. På söknivå 3 ville vi hitta bilder som förmedlade en känsla av iver. 
Detta skulle t.ex. kunna vara ett barn som river upp ett paket vid jul eller födelsedag. Bilden 
skulle förmedla en känsla av förväntan. 
 
För informationsbehovet Kreativitet på söknivå 1 sökte vi efter bilder som skulle föreställa en 
målning med mycket glada färger i stora fält eller en bild med sprudlade färger och eventuellt 
stora generösa former som inbjuder till vidare skapande. Det skulle vara glatt och färgstarkt 
och en ganska tom ”duk”. På söknivå 2 sökte vi efter bilder som föreställede människor som 
utförde något kreativt. De skulle måla, baka, väva eller liknande, huvudsaken var att de 
skapade något. På söknivå 3 skulle bilden förmedla en skapande kraft. Detta skulle kunna 
uttryckas abstrakt eller genom en bild på någon skapande process, något som växer eller 
formas. 
 
För informationsbehovet Litenhet på nivå 1 sågs alla bilder med mönster av myror, eller andra 
små insekter som relevanta. Det skulle vara ett stort antal insekter, och andra objekt fick 
finnas, men ej dominera. På söknivå 2 valde vi som relevanskriterier att bilden skulle 
innehålla ett barn på ungefär 0-7 år. Inga vuxna eller djur fick förekomma och helst bara ett 
barn. Små objekt i bilden gick bra, men fick ej dominera bilden. På söknivå 3 hade vi som 
relevanskriterier att bilden skulle förmedla människans litenhet i en stor värld med höga krav. 
Det skulle vara en bild med en eller flera människor där relationer till objekt, eller världen 
utanför gör dem små och obetydliga. 
 
För informationsbehovet Mat på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder på mängder av mat. 
Våra relevanskriterier var att alla bilder med en stor mängd av grönsaker, kryddor eller vilken 
matvara som helst var relevanta. Objekt fick förekomma, men ej vara för dominanta. Alla 
färger fick förekomma och helst skulle bilden vara färgsprakande. På söknivå 2 fortsatte vi 
med mat och valde att söka efter bilder på en tallrik med upplagd mat. Relevanskriterierna för 
den här nivån var att det fick vara alla typer av mat, i alla färger och former. Inga människor 
fick förkomma på de relevanta bilderna. På söknivå 3 ville vi återvinna bilder som 
representerade matglädje. Bilderna skulle ge en stark känsla av fest med mat och dryck. 
Människor skulle förekomma på bilden.  
 
För informationsbehovet Musik på söknivå 1 sågs alla bilder med noter, notblad, tomma som 
fullt ifyllda, som relevanta. Alla färger fick förekomma, men inga dominerande objekt eller 
människor. På söknivå 2 valde vi som relevanskriterier att bilderna skulle innehålla 
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musikinstrument. Människor som spelar eller sjunger fick förekomma på bilden. På söknivå 3 
valde vi som relevanskriterier att bilderna skulle förmedla en känsla av musik och rytmik. De 
skulle kunna innehålla dansare eller bilder från en konsert av något slag, med en stark känsla 
av musikalisk rörelse.  
 
För informationsbehovet Passivitet på söknivå 1 ville vi ha bilder på monumentala byggnader. 
Relevanskriterier för den här söknivån var bilder på stenbyggnader, t.ex. kyrkor, ruiner, broar 
m.m. Andra objekt och människor fick förekomma på bilden. På söknivå 2 var vi på jakt efter 
Frihetsgudinnan i N.Y. Här ville vi ha en bild på ett precist objekt, gärna i närbild. Andra 
objekt och människor fick förekomma på bilden. På söknivå 3 valde vi att söka efter bilder 
som kunde förmedla en känsla av passivitet. Bilderna skulle visa overksamhet, inaktivitet, 
oförmögenhet, t.ex. människor som stirrar på en tv eller dator, eller som utövar yoga m.m. 
Bilder på stillasittande eller stillastående människor som förmedlade en känsla av inaktivitet 
var relevanta.    
 
För informationsbehovet Romantik på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder föreställande 
röda blommor. Vi ville att röda blommor skulle dominera bilden, men det fick även 
förekomma andra objekt på bilden. På söknivå 2 valde vi att söka efter bilder som på något 
sätt föremedlade eller visade en kärlekshandling eller kärleksyttring. Relevanskriterierna för 
den här nivån bestod av att bilder på människor som pussas, kramas eller håller handen är 
relevanta, helst även med ett romantiskt förtecken. På söknivå 3 valde vi att söka efter bilder 
som på något sätt skulle förmedla en romantisk känsla. Som nämnts tidigare är den här nivån 
den svåraste och mest subjektiva, därför valde vi slutligen att bilden skulle föreställa en 
solnedgång med ett romantiskt varmt skimmer.    
 
För informationsbehovet Sommar på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder som visar blå 
himmel, sandgul strand och hav eller pool. Bilderna skulle innehålla människor som svettas 
på stranden, barn som leker vid vatten (t.ex. pool), badkläder, parasoll och glass. På söknivå 2 
valde vi att söka efter bilder som visade öken. Bilderna skulle innehålla landskap med 
böljande sanddyner i varma bruna, röda och orange toner. Objekt i form av människor och 
djur fick förekomma på bilden. På söknivå 3 valde vi att söka efter bilder som förmedlade en 
känsla av värme. Här ville vi återvinna bilder som utstrålade en känsla av värme, t.ex. gav en 
känsla av vänlighet och godhet. Bilden skulle förmedla en positiv anda.  
 
För informationsbehovet Sorg på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder föreställande regn 
och regndroppar. Vi ville hitta en tydlig bild av vattendroppar eller regnstänk i en dämpad 
blågrå nyans. Inga dominerande objekt eller människor fick förkomma. På söknivå 2 valde vi 
att söka efter bilder som visade en gråtande människa, barn eller vuxen. Relevanskriterierna 
för den här nivån bestod av bilder på ett ansikte som var tydligt ledset eller gråtande. Alla 
färgnyanser fick förekomma i de relevanta bilderna, de behövde inte vara av dämpad karaktär. 
På söknivå 3 valde vi att söka efter bilder som på något sätt skulle förmedla sorg och död. 
Relevanskriterierna var ett tydligt markerat kors eller gravsten, och symbolen skulle dominera 
bilden. Färgerna i bilden skulle vara dämpade och förstärka känslan av sorg. 
 
För informationsbehovet Sport på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder föreställande en 
löparbana. Våra relevanskriterier var att det tydligt skulle synas vita streck, men att det både 
fick vara inomhus- och utomhusbanor, dvs. både röda, gröna och blåa banor var relevanta. 
Dessutom fick det förekomma objekt på bilden. På söknivå 2 var vi ute efter människor som 
sportar, dvs. bilder föreställande fysiskt aktiva personer av något slag, alltifrån klättring, 
cykling, simning, skidåkning till basket och fotboll. Dessutom valde vi att inte specificera 
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ålder eller kön. På söknivå 3 valde vi att söka efter bilder som på något sätt förmedlade en 
känsla av energi i betydelsen aktivitet, uthållighet, kraft, styrka eller rörelse. Bilden behövde 
inte nödvändigtvis innehålla konkreta objekt utan kunde bestå av abstrakta mönster och 
former.  
  
För informationsbehovet Storhet på söknivå 1 sökte vi efter bilder som hade ett grod-
perspektiv, dvs. var tagna underifrån. Perspektivet i bilden skulle ge en känsla av väldiga 
dimensioner. Människor och objekt skulle ses som enorma och innehålla överdrivna 
dimensioner. På söknivå 2 valde vi som relevanskriterier närbilder på en kroppsdel i ett 
oproportionerligt perpektiv, så att övriga kroppsdelar såg mindre ut. Det skulle vara bilder på 
vuxna så väl som på barn. På söknivå 3 var relevanskriterierna att bilderna skulle innehålla 
någon symbol för evigheten. En liggande åtta eller bilder på ringar, men även spiral som kan 
tänkas fortsätta i evighet var av relevans för oss.  
 
För informationsbehovet Stress på söknivå 1 ville vi ha bilder med mycket färg, gärna röd 
eller orange. Gärna med streck och linjer kors och tvärs som ser rörigt och virrigt ut eller 
förmedlar obehag. På söknivå 2 skulle de relevanta bilderna föreställa en person som såg ut 
att ha det stressigt och inte må bra. ”Stressattiraljer” som dator, telefon, klockor o.d. fick 
gärna förekomma, men inte enbart. En person av något slag skulle finnas med på bilden. På 
söknivå 3 ville vi att bilden skulle vara antingen abstrakt och ge ett fartigt intryck med mycket 
rörelse och högt tempo, gärna suddig bild på bilar på en motorväg. Bilden skulle ocskå kunna 
bestå av en eller flera personer som förmedlade en stressig känsla. 
 
För informationsbehovet Sömn på söknivå 1 letade vi efter bilder med något mjukt, lent, 
gosigt eller bulligt som man vill lägga huvudet mot, t.ex. en kudde, säng, tyg eller liknande. 
På söknivå 2 skulle bilden föreställa en eller flera personer som var trötta, sömniga eller hade 
sjunkt ihop. De skulle ligga ned, sitta slappt, ha ögonen slutna eller eventuellt gäspa stort. På 
söknivå 3 sökte vi efter bilder som förmedlade en känsla av trötthet i bemärkelsen tyngd, 
lojhet eller sömnighet, gärna med personer på bilden som vilar, sover eller tar en time-out, 
men det gick även utan om bilden var talande i sig. 
 
För informationsbehovet Trängsel på söknivå 1 valde vi som relevanskriterier bilder som 
visade mönster och struktur av byggnader. Bilderna skulle visa tätt stående hus, tagna på 
avstånd med en horisont i bakgrunden. Alla färger var tillåtna och att andra objekt fick 
förekomma, men ej dominera bilden. På söknivå 2 valde vi som relevanskriterier människor 
eller bilar som stod nära och tätt ihop i en storstad. Vi skulle kunna urskilja människorna och 
bilarna, inte alla, men det fick inte bara vara ett oskiljbart mönster. Alla färger var tillåtna. På 
söknivå 3 valde vi som relevanskriterier att bilden skulle förmedla en stark känsla av trängsel. 
Bilden skulle innehålla minst fem människor tätt ihop, helst med ansträngda miner. 
 
För informationsbehovet Vetenskap på söknivå 1 valde vi som relevanskriterier att siffror, 
vinklar och vetenskapliga uträkningar skulle förekomma på bilden. Det skulle inte vara 
enstaka siffror, utan talföljder. På söknivå 2 valde vi som relevanskriterier att det skulle 
förekomma olika slags vetenskapliga instrument eller objekt på bilderna. Alla hjälpmedel för 
vetenskaplig mätning var relevanta. Människor fick förekomma, men inte dominera bilden. På 
söknivå 3 valde vi bilder som förmedlade bilden av vetenskap och utveckling. Alla bilder på 
en mänsklig hjärna sågs som relevanta, men även andra bilder som kunde symbolisera 
vetenskap och utveckling. 
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För informationsbehovet Vinter på söknivå 1 valde vi att söka efter bilder på ett snölandskap, 
gärna mot en blå himmel. Objekt i form av människor, djur och växter fick förekomma. På 
söknivå 2 ville vi hitta bilder på frost. Relevanskriterier för den här söknivån var en närbild på 
frosttyngda grenar eller fruset vatten helst mot en vit bakgrund (snö). Andra objekt fick 
förekomma på bilden, men inga människor. På söknivå 3 valde vi att söka efter bilder som 
gav intrycket av kyla. Relevanskriterierna för den här söknivån var en bild som gav en känsla 
av kyla, t.ex. is, kalla blå toner, som kan tolkas som kylighet, tomhet och ödslighet.   
 
För informationsbehovet Våld på söknivå 1 valde vi som relevanskriterier en tydlig och skarp 
bild av eld eller eldsflammor. Elden fick vara av varierande färg. Objekt eller människor fick 
förekomma på bilden, och elden behövde ej vara mot en mörk bakgrund. På söknivå 2 valde 
vi som relevanskriterier att det skulle finnas minst två människor på bilden som tydligt slåss 
med armar eller händer. Alla färger fick förekomma. Inga dominerande objekt som ej hör till 
slagsmålet fick förekomma, däremot fick alla slags tillhyggen finnas på bilden. På söknivå 3 
valde vi som relevanskriterier att bilden skulle förmedla en stark känsla av våld. Inga 
förbehåll för vilka färger som fick förekomma i bilden, men den våldsamma känslan skulle 
vara stark och detta kräver oftast tydliga kontraster i bilder. Bilderna fick gärna ge en känsla 
av rörelse. 
 
För informationsbehovet Vår på söknivå 1 valde vi att leta efter bilder som visade skir, grön 
växtlighet, blommande träd och sol. Människor och andra objekt fick förekomma, gärna i 
kombination med aktiviteter som man gör på våren, t.ex. picknick i parken, rensa rabatter 
m.m. På söknivå 2 valde vi att söka efter vårblommor, t.ex. vitsippor, tussilago, snödroppar, 
påskliljor, krokusar, tulpaner m.m, som täcker marken. Bilderna skulle visa en matta av 
vårblommor, helst i närbild. På söknivå 3 valde vi att söka efter bilder som ger en känsla av 
förväntansfullhet. Bilderna skulle ge en känsla av munterhet, uppsluppenhet, och upprymdhet. 
Människor och objekt fick förekomma på bilderna. 
 
För informationsbehovet Växtlighet på söknivå 1 sökte vi efter närbilder på blad, löv eller 
grässtrå. Bilden skulle innehålla mycket grönt och tydligt visa ett blad i närbild med nerver 
och mönster. På söknivå 2 letade vi efter ett eller få träd på sommaren eller våren. Det fick 
inte vara en hel skog, utan max två träd på bilden. Andra objekt fick förekomma, men inte 
vara framträdande. På söknivå 3 sökte vi efter en bild som förmedlade en känsla av livskraft. 
Något som var på väg att gro, växa till sig, mot alla odds.   
 

URL-adresser 
 
Döden 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DJ/DM05-009.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/AA023291.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/COM/KS1805.JPG 
 
Ensamhet 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DS/CB008904.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/COM/KS5808.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/BXP/BXP46252.JPG 
 
Fantasi 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/HCN019.JPG 
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Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DS/RF5069376.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/IP/INPE0387.JPG 
 
Frihet 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/TS/A0001435.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/CR/002763TB.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/AA053717.JPG 
 
Fångenskap 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/LZM040.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/IP/INGPCYHE0585.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/25082.JPG 
 
Förväntan  
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/NP/1058925.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/BXP/BXP67301.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/I1/00190009.JPG 
 
Gemenskap  
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/GS/060051.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/TS/B0008625.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PA/PAA071000074.JPG 
 
Glädje 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/CC/F4_04043.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/nemdb/NP/1053613.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/IS/IS505-083.JPG 
 
Hav 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/TR005178.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/JF/V3047074.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/JF/PLL1834.JPG 
 
Höst  
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/CC/CC41_04123GP.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/AI/FV458.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/JF/WLL1812.JPG 
 
Jul 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/COM/KS12546.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DJ/DI100-060.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/IS/EV012-034.JPG 
 
Kreativitet 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/ITS/ITF053033.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/15320.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/E009662.JPG 
 
Litenhet 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/BXP/BXP70891.JPG 



 90

Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/IMS/BW0065_009.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DG/00225FRL.JPG 
 
Mat 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/IS/IS703-018.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/JFU/V3025025.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/FD002969.JPG 
 
Musik 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/CC/CC35_11046GP.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/CC/CC07_15027GP.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/MC/PW00009.JPG 
 
Nyfikenhet 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/I1/00120049.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DV/514059.JPG  
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/E003541.JPG 
 
Passivitet  
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/TR000027.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DS/CB017193.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/I1/00123056.JPG 
 
Romantik 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/IS/IS703-054.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/I1/10093063.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/I1/10093063.JPG 
 
Sommar  
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DV/442015.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PA/PAA030000014.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/JF/V3031077.JPG 
 
Sorg 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/IS/IS237-042.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/JFU/V3014002.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/MC/OH00030.JPG 
 
Sport 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/MDI/612012.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DS/CB104289.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DV/770037.JPG 
 
Storhet 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/AA029296.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/I1/10036027.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PA/PAA072000083.JPG 
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Stress 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/AB004756.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/59041.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/CC/IM01_009.JPG 
 
Sömn 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/LS000101.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/46089.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/I1/01018056.JPG 
 
Trängsel 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DV/411003.JPG  
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/118098.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/LS002323.JPG 
 
Vetenskap 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PD/BS32088.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DV/111078B.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/IS/EV110-038.JPG 
 
Vinter  
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/COM/KS97176.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/COM/KS97149.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DS/CB020470.JPG 
 
Våld 
Söknivå 1:  http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/SB/15881WBF.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/JF/BCL1830.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DS/CB100470.JPG 
 
Vår 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/SB/26576FLS.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/MC/JO00065.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/BAN/TEEN74.JPG 
 
Växtlighet 
Söknivå 1: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/GS/003040.JPG 
Söknivå 2: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/PA/PAA015000066.JPG 
Söknivå 3: http://media-vibrance.itn.liu.se/newdb/DS/NIC0073.JPG 


