
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2007:122 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Innehållsbaserad bildåtervinning med Haar-transformation 
 
 
 
 
 

SARA LARSSON 
GUNILLA LINDHOLM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Författarna 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 
 
Svensk titel:   Innehållsbaserad bildåtervinning med Haar-transformation 
 
Engelsk titel:  Content-based image retrieval with Haar transformation 
 
Författare:  Sara Larsson och Gunilla Lindholm 
 
Kollegium:  2 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare:  Per Ahlgren 
 
Abstract: The purpose of this thesis is to evaluate 7 different search 

strategies for content-based image retrieval with respect to 
retrieval effectiveness. The strategies are based on different 
levels of resolution implemented by the Haar transformation. 
The result of the study shows an improvement in both mean 
average precision and mean recall in strategies based on 
lower levels of resolution.  

 
Nyckelord: bildåtervinning, innehållsbaserad bildåtervinning, Haar-

transformation, återvinningseffektivitet  
 
 



Tack! 
Först och främst vill vi tacka vår handledare, Per Ahlgren, för goda råd och mycket bra 
handledning. Vi vill även tacka Johan Eklund som föreslog detta uppsatsämne och som 
konstruerade den testmiljö som använts i undersökningen.  
 
 



Innehållsförteckning 
1 Inledning....................................................................................................................... 1 

2 Syfte och frågeställning................................................................................................ 3 

3 Information retrieval .................................................................................................... 4 

3.1 IR-modeller ........................................................................................................................4 

3.2 Innehållsbaserad bildåtervinning ....................................................................................5 
3.2.1 Färg ............................................................................................................................................6 
3.2.2 Form...........................................................................................................................................7 
3.2.3 Textur .........................................................................................................................................8 

3.3 Evalueringsmått.................................................................................................................8 

4 Wavelets och Haar...................................................................................................... 10 

4.1 Haar-transformation av bilder.......................................................................................11 

5 Tidigare experimentella undersökningar .................................................................. 15 

6 Metod........................................................................................................................... 22 

6.1 Testmiljö...........................................................................................................................22 

6.2 Beskrivning av sökstrategierna......................................................................................22 

6.3 Använda evalueringsmått ...............................................................................................25 

6.4 Tillvägagångssätt vid bedömning av relevans ..............................................................26 

6.5 Genomförande av sökningarna......................................................................................28 

7 Resultat........................................................................................................................ 29 

7.1 Precision för de olika sökstrategierna ...........................................................................29 

7.2 Recall för de olika sökstrategierna ................................................................................32 

7.3 Resultat kategori för kategori ........................................................................................33 

8 Diskussion................................................................................................................... 40 

9 Sammanfattning ......................................................................................................... 45 

10 Referenser ................................................................................................................. 47 

Appendix 1 ..................................................................................................................... 51 

Redovisning av kategoriindelning av sökfrågebilder .........................................................51 

Appendix 2 ..................................................................................................................... 60 

Resultat av sökningarna för de olika kategorierna ............................................................60 



 1 

1 Inledning 
Bilder är viktiga inom många ämnesområden, exempelvis inom arkitektur, konsthistoria 
och medicin. Traditionellt har bilder indexerats för att sedan återvinnas med hjälp av 
manuellt tilldelade nyckelord. Nyckelorden har ofta hämtats från någon form av kon-
trollerad vokabulär. (Large, Tedd, och Hartley 2001, s. 104ff) Det här är en verksamhet 
som ofta förknippas med bibliotek.  
 
I vissa fall kan det vara en fördel att tilldela nyckelord till bilder och göra dem sökbara 
genom dessa nyckelord. Det här gäller exempelvis för konstbilder då en användare kan-
ske är intresserad av att söka efter bilder av en viss konstnär eller söka efter en specifik 
målning med en välkänd titel. (Lancaster 2003, s. 76 ff) 
 
Men många gånger är det dock problematiskt att indexera och söka bilder med hjälp av 
tilldelade nyckelord. Det finns vid all form av indexering som sker med hjälp av tillde-
lade nyckelord en risk för inkonsekvent indexering. Men desto abstraktare innehållet är 
desto högre är även risken för inkonsekvens. Bilder kan i många fall betraktas som in-
nehållsligt mer abstrakta än en text. Till exempel torde de uppfattningar och tolkningar 
som kan finnas av en bilds innehåll i stor utsträckning skifta från person till person. 
(Lancaster 2003, s. 76)  
 
Även om tilldelade nyckelord från vokabulärer fungerar krävs en stor arbetsinsats av 
den som manuellt ska indexera bilderna. Det här blir inte enbart en tidskrävande proce-
dur utan även en mycket kostsam sådan. (Large, Tedd, och Hartley 2001, s. 104ff). I 
synnerhet då antalet bilder som kan tillgängliggöras via Internet och digitala bibliotek 
ständigt ökar. 
 
Där bilder förkommer tillsammans med text finns det möjlighet att automatiskt extrahe-
ra ord eller delar av texten för att förklara bilden. En del system indexerar bilder med 
hjälp av nyckelord som förekommer i texten som omger bilden. (Lancaster 2003, s. 
225) Men det här behöver inte nödvändigtvis innebära att de automatiskt extraherade 
orden kan beskriva innehållet i en bild på ett tillfredsställande sätt.  
 
Ett alternativt hanteringssätt är att istället indexera och söka bilder automatiskt, så kal-
lad innehållsbaserad bildåtervinning. Med hjälp av olika tekniker kan då själva innehål-
let i bilden såsom exempelvis dess färg, form och textur tas fram och lagras som en re-
presentation av bilden. Systemet extraherar dessa särdrag som kodas till någon form av 
symboler som sedan kan tillämpas vid indexering och återvinning av bilder. (Lancaster 
2003, s. 219) Innehållsbaserad bildåtervinning behöver inte nödvändigtvis innebära en 
förbättrad indexering och återvinning, men den innebär förmodligen en betydligt snab-
bare indexering och även en mer konsekvent indexering.  
 
En av de tekniker som börjat utforskas för tillämpning inom innehållsbaserad bildåter-
vinning under det senaste årtiondet är Haar-transformation. Ursprungligen användes 
Haar-transformation mestadels för komprimering av bilder. Men genom att tillämpa 
Haar-transformationens minnesbesparande egenskaper även inom innehållsbaserad 
bildåtervinning kan en snabbare återvinning av bilder åstadkommas.  
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Eftersom det är problematiskt med manuell indexering av bilder på grund av stor ar-
betsbelastning, höga kostnader och en stor risk för inkonsekvens är det av vikt att utvär-
dera tekniker för innehållsbaserad bildåtervinning för att se om dessa kan förbättra åter-
vinningen av bilder. Om det finns möjlighet att förbättra återvinningen med hjälp av 
tekniker för innehållsbaserad bildåtervinning kan de i så fall utgöra antingen ett alterna-
tiv eller ett komplement till den manuella hanteringen av bilder. I denna uppsats under-
söks därför återvinningseffektiviteten i ett experimentellt system där bilderna represen-
teras med hjälp av Haar-transformering. 
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att jämföra sju olika strategier för innehållsbaserad bildåtervin-
ning med avseende på återvinningseffektivitet. De sju strategierna skiljer sig åt ifråga 
om hur bilderna representeras. I baselinestrategin (BL) representeras bilderna av vekto-
rer med färgvärden som koordinater. I de övriga strategierna tillämpas Haar-
transformering, som går ut på att så kallade detaljkoefficienter ersätter färgvärden i vek-
torer. Vi söker på sex olika upplösningsnivåer, från nivå 2 (U2) till nivå 7 (U7). Vardera 
strategin representeras av olika antal koefficienter innehållande olika grad av detaljin-
formation om bilden. Haar-transformeringen och de sju strategierna beskrivs mer utför-
ligt i kapitel 4.1 och 6.2. 
 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte har vi formulerat följande forskningsfråga: 
 
Vilka skillnader finns gällande precision och recall, med avseende på strategierna BL, 
U2 till U7, utifrån den uppsättning testbilder som används i undersökningen? 
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3 Information retrieval 
Innehållsbaserad bildåtervinning kan placeras in i det övergripande forskningsområdet 
information retrieval (IR)1. Inom IR behandlas frågeställningar som rör representation, 
lagring, organisering och återvinning av information. Vid en sökning i ett IR-system 
uttrycker användaren sitt informationsbehov på ett för det gällande systemet lämpligt 
språk. (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 1-5)  
 
Varje IR-modell kan sägas ha fyra beståndsdelar. Den första är en mängd av representa-
tioner för dokumenten i samlingen. Den andra är den mängd av sökfrågor som använda-
ren formulerar för att beskriva sitt informationsbehov. Den tredje är ett ramverk i vilket 
representationer och sökfrågor återges. Detta kan till exempel vara baserat på mängdlä-
ra. Den fjärde är rankningsfunktionen vilken bestämmer den ordning som dokument 
arrangeras i med avseende på sökfrågan. (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 23)  

3.1 IR-modeller 
Inom IR finns tre klassiska IR-modeller, den booleska, den probabilistiska och vektor-
modellen. Grundtanken med alla tre modellerna är att ett textuellt dokument kan beskri-
vas med hjälp av indextermer. (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 24f) 
 
I den booleska modellen som bygger på mängdlära förutsätts ett dokument vara relevant 
om sökfrågetermen förekommer i detta och irrelevant om den inte gör det. Det finns 
ingen möjlighet till partiell matchning. (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 25-27)  
 
Den probabilistiska modellen har sin grund inom sannolikhetsläran. Där uppskattas san-
nolikheten för att ett dokument är relevant för användaren utifrån en sökfråga och sök-
träffarna rankas sedan med hänsyn till den beräknade sannolikheten. (Baeza-Yates och 
Ribeiro-Neto 1999, s. 30-34)  
 
Vektormodellen baseras på algebra där graden av överensstämmelse mellan en sökfråga 
(q) och ett dokument (d) beräknas såsom cosinus för vinkeln (v) mellan två vektorer, 
vilka representerar q och d. Desto mer närliggande vektorer desto mindre vinkel (v), och 
desto större värde på cosinusmåttet se illustration 1. Om vinkeln mellan (q) och (d) är 
90°, det vill säga rät innebär det att frågevektorn och dokumentvektorn är ortogonala 
och helt orelaterade till varandra. 

                                                 
1 Information retrieval kan översättas till informationsåtervinning. IR är en ofta förekommande förkort-
ning för ämnesområdet som används även i svenska texter. Därför kommer den fortsättningsvis att an-
vändas i denna uppsats. 
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Illustration 1: Cosinus för vinkeln vº avgör likhet mellan dokumenten i en databas och sökfrågan. 
Bilden bygger på Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999) s. 28. 
 
Istället för att försöka bestämma om ett dokument är relevant eller irrelevant för en sök-
fråga rankas istället dokumenten utifrån graden av överensstämmelse i en partiell 
matchning. (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 27-30) 

3.2 Innehållsbaserad bildåtervinning  
Inom innehållsbaserad bildåtervinning2 indexeras och återvinns bilder automatiskt ut-
ifrån innehållet. Definitionen av en bild kan i dessa sammanhang ha en vid innebörd och 
inkludera allt från fotografier till enkelt tecknade skisser i ett systems sökgränssnitt. Det 
väsentliga i sammanhanget är dock att bilden består av pixlar.  
 
En bilds innehåll kan beskrivas på olika abstraktionsnivåer, från låg till hög. Den lägsta 
nivån är pixelnivå. Pixel är en förkortning för engelskans picture element och kommer 
fortsättningsvis att benämnas bildelement. (Castelli och Bergman 2002). Ett bildelement 
är en punkt i bilden med ett eller flera värden som beskriver den specifika färgen eller 
ljusstyrkan i punkten (Lacey 2002). 
 
Bildelementen kan också ses som bildens rådata som i sin tur kan omvandlas till nume-
riska deskriptorer3 för att beskriva bildens särdrag. Ett särdrag är något som beskriver en 
bilds karakteristika. De viktigaste av dessa särdrag är färg, textur och form och de kan 
då extraheras automatiskt. (Castelli och Bergman 2002).  
 
Inom vissa tillämpningsområden är det den låga nivån som är väsentlig. Till exempel 
har återvinning av bilder på en låg abstraktionsnivå stor betydelse inom medicinsk tek-
nik (Lee, Kuo och Wan 2002) där den kan användas för att jämföra röntgenbilder med 
varandra och på så sätt underlätta diagnostisering.  
 
I andra fall kan det vara en nackdel med enbart denna låga nivå beroende på att använ-
dare många gånger inte söker bilder utifrån bildens färgfördelning eller textur utan istäl-
let efter ett mer begreppsligt innehåll. Detta är en sökning på en högre innehållsliga nivå 
kallat för bildens semantiska innehåll. Den högre semantiska nivån kan vara svår att 
uppnå med hjälp av enbart bildens särdrag.  (Li, Kuo och Wan 2002)  

                                                 
2 Den engelska förkortningen CBIR, Content-based image retrieval används även i vissa svenska texter. 
Vid något tillfälle har detta till svenska översatts som multi-spektral färg och innehållsbaserad bildsök-
ning (Exempelvis i den svenska sammanfattningen av Buis avhandling). Ytterligare engelska förkortning-
ar som förekommer är CBR, Content-based Retrieval (Jörgensen 2003) och CBVIR Content-based Visual 
Information retrieval (Zhang 2006). I denna uppsats används termen innehållsbaserad bildåtervinning.  
3 En deskriptor är en indexterm eller en sekvens med symboler som representerar, i detta fall en bild, och 
som gör den sökbar och fungerar som en ingång. (Reitz 2004-06)  
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Nyckelord som tilldelas bilden kan vara till hjälp för att kunna uppnå en högre inne-
hållslig nivå. Nackdelen med att använda nyckelord blir å andra sidan att det är svårt att 
fånga en bilds innehåll med hjälp av enbart ord. Det finns även en risk för både subjek-
tivitet och inkonsistens vid indexering med hjälp av nyckelord. (Zhang och Lu) Kombi-
nationer av både tilldelade nyckelord och automatiskt extraherade särdrag är också möj-
ligt.  
 
När bildens karaktäristiska särdrag väl extraherats representeras sedan bilden med hjälp 
av deskriptorer  konstruerade utifrån de särdrag som kan härledas ifrån bildelementen. 
Varje särdrag kan ha flera representationer så kallade multipla representationer som 
med hjälp av olika tekniker beskriver bildens särdrag. Med varje form av representation 
följer en avståndsfunktion eller en likhetsfunktion. Att använda flera olika representa-
tioner förbättrar ofta återvinningseffektiviteten men samtidigt kan sökningen ta längre 
tid och det kan också leda till redundans. (Ortega-Bindenberger, Chakrabarti och Meh-
rotra 2002) Redundans innebär ett överflöd av information. 
 
De särdrag som extraheras ur bilden kan antingen vara globala eller lokala. De globala 
särdragen representerar hela bilden eller ytan, till exempel den totala färgfördelningen. 
De lokala åstadkoms genom att bilden först delas in i mindre delar så kallad segmente-
ring. (Jörgensen 2003, s.142-146)  
 
I stora drag så kan ett innehållsbaserat bildåtervinningssystem fungera på följande sätt: 
   

• Särdrag extraheras från bilderna i databasen och dessa indexeras. 
• Särdrag extraheras även från den bild som används som sökbild.  
• Jämförelse och matchning av sökbildens särdrag mot de särdrag som finns i da-

tabasens index. Matchningen görs med hjälp av en likhetsfunktion eller av-
ståndsfunktion. 

• Bilderna återvinns, rankas och i vissa system finns det möjlighet för feedback. 
(Viet Tran 2003) 

 
Vid en sökning i ett innehållsbaserat bildåtervinningssystem kan sökning ske genom att 
en exempelbild presenteras för systemet. Bilden kan vara ett digitalt foto, en skannad 
bild eller en bild som användaren själv skissar upp i sökgränsnittet. Denna jämförs se-
dan med bilderna i databasen. I vissa system finns också möjlighet att genomföra en 
sökning utifrån särdrag där olika parametrar kan ställas in så det blir möjligt att söka på 
till exempel färg. På så sätt kan användaren beskriva bilden genom att beskriva var nå-
gonstans i bilden en viss färg ska förekomma. (Viet Tran 2003)  
 
3.2.1 Färg 
Färgfördelning i en bild är något som är förhållandevis okomplicerat att extrahera. Det 
har också visat sig fördelaktigt att använda färgfördelningen i bilden både vid indexe-
ring och vid återvinning. En vanlig metod för att extrahera färg är att använda färghisto-
gram. Det finns två tillvägagångssätt vid utformning av histogram, ett som bygger på 
den globala färgfördelningen och ett som bygger på den lokala. Den globala innebär att 
färgfördelningen i hela bilden åskådliggörs i ett histogram genom att antalet bildelement 
beräknas för varje färg och ingen hänsyn tas till var någonstans i bilden färgen finns. 
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Det här innebär att två bilder med samma färgproportioner men med helt olika motiv 
kommer att återvinnas vid en sökning. Vid utformandet av färghistogrammet som byg-
ger på den lokala färgfördelningen delas bilden först upp i mindre delar. Det innebär att 
det finns större möjlighet att se hur färgerna fördelar sig över bilden. (Smith 2002) 
 
Färghistogram framställs i en färgrymd4. En färgrymd är en multidimensionell rymd där 
olika färgkomponenter representeras i olika dimensioner. Till exempel är en vanligt 
förekommande färgrymd RGB, som är en förkortning för Red-Green-Blue, en tredi-
mensionell färgrymd. Även HSV, förkortning för Hue-Saturation-Value (Smith 2002) 
och YIQ, där Y representerar luminance det vill säga ljusstyrkan och I och Q står för 
färgkomponenterna (Subramanya 2001) är tredimensionella färgrymder.  
 
Vid innehållsbaserad återvinning av bilder kan problem vid matchning uppkomma ifall 
exempelvis ett motiv är fotograferat från olika kameravinklar eller om ljuskällan har 
olika placering i förhållande till motivet. Det kan påverka färgnyanserna och göra att två 
motiv med egentligen samma färg inte får likadana färgrepresentationer vid extrahe-
ringen av särdrag. (Smeulders et al 2000)  
 
3.2.2 Form 
Människor uppfattar ofta motiv baserat på de enskilda objekt som en bild innehåller. 
Objekt identifieras genom sin form och form kan därför ses som det viktigaste särdraget 
vid extrahering. Även ur ett återvinningsperspektiv är form ett viktigt särdrag av den 
orsaken att det är relativt enkelt för en användare att återge form. Antingen kan det ske 
genom att en enkel skiss av objektets form görs eller att en exempelbild med liknande 
form används som sökbild. (Zhang och Lu) 
 
Det finns två olika slags metoder för att representera form. Det är de konturbaserade och 
de regionbaserade. I regionbaserade används alla bildelementen inom en avgränsad re-
gion för att åstadkomma representationen. Vid konturbaserade, som är en mer populär 
metod, skapas representationerna utifrån kantlinjer och konturer. (Zhang och Lu) Vidare 
kan dessa båda grupper av metoder för formrepresentation delas in efter om de är globa-
la eller lokala (Zhang och Lu 2004). 
 
Det är viktigt att den formrepresentation som används är okänslig för skalnivå, rotation 
och translation5 så att bilder till exempel kan identifieras och matchas med varandra 
även om de är tagna från olika vinklar. Det här gör att form många gånger är problema-
tiskt vid innehållsbaserad bildåtervinning. (Jörgensen 2003, s.150) 
 
Att återge form är en svår uppgift. Det beror på att verkliga objekt är tredimensionella 
medan en bild är tvådimensionell. En dimension går förlorad i överföring från verklig-
het till bild och formen blir därmed bara till en del representerad i bildformatet. (Zhang 
och Lu 2004) 
 

                                                 
4 Det finns ett flertal olika färgrymder men de som kort presenteras här är de som senare kommer att 
nämnas i vår uppsats.  
5 Rotation innebär att ett objekt roteras utifrån en fast punkt. Translation är en förflyttning av objektet i 
bilden utan att någon form av rotation eller distorsion äger rum. Distorsion betyder förvrängning eller 
förändring. (WolframMathWorld)  
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3.2.3 Textur 
Textur handlar om egenskaper som beskriver ytor och strukturer hos objekt. Att fånga 
textur i en enhetlig definition har visat sig svårt men ofta omnämns det som att en bild-
region har en konstant textur om egenskaperna i den regionen är konstanta, förändras 
långsamt eller är av viss periodicitet. Beskrivningen av textur i en bild baseras på färg-
ton och struktur. Färgtonen anger vilken intensitet bildelementen har och struktur åter-
ger det rumsliga eller spatiella förhållandet mellan bildelement eller mellan grupper av 
bildelement. Om antalet bildelement inom en texturregion är litet och om skillnaden 
mellan angränsande bildelements färgton är stor så fås en fin struktur. Om däremot anta-
let bildelement inom en texturregion är många fås en grov struktur. (Sonka, Hlavac och 
Boyle 1999, s. 646-670)  
 
Vid innehållsbaserad bildåtervinning kan textur uppfattas olika beroende på ljusförhål-
landen, vinkel som motivet ses ifrån och avstånd. (Manjunath och Ma 2002) Ibland kan 
det också vara svårt att avgöra vad som är formen eller konturen och vad som är en tex-
tur. Till exempel kan avståndet från objektet avgöra. En tegelmur som ses på ett långt 
avstånd kan i sig utgöra själva konturen medan de enskilda tegelstenarna utgör texturen. 
Om muren istället ses på nära håll kan en sten utgöra själva konturen medan stenens yta 
är textur. Skalnivån är i detta fall av avgörande betydelse. (Mallat 1996)  

3.3 Evalueringsmått  
Vid utvärderingar av IR-system finns olika slags mått. Dels de som är avpassade för en 
verklig informationssökningssituation där användaren interagerar med ett återvinnings-
system i en naturlig miljö, dels de som är lämpliga att använda i en experimentell miljö. 
(Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 74f) Eftersom vår undersökning sker i en test-
miljö kommer den sistnämnda kategorin av mått att beskrivas här. Här väljs de förmod-
ligen vanligaste måtten, nämligen recall och precision.  
 
Recall speglar i vilken grad ett IR-system förmår att återvinna de relevanta dokumenten. 
Det bygger på förhållandet mellan antalet relevanta återvunna dokument i förhållande 
till det totala antalet relevanta dokument i samlingen enligt följande:  
 

 
 
När recall används förutsätts att det finns möjlighet att få en uppfattning om det totala 
antalet relevanta dokument som finns i samlingen. I de fall då en samling är för omfat-
tande för att det ska kunna vara möjligt att granska alla dokument och relevansbedöma 
dessa kan en uppskattning av antalet relevant dokument göras, en så kallad pooling. 
Pooling är ett sätt att få fram relevanta dokument för ett givet topic. Vid pooling rele-
vansbedöms de högst rankade dokumenten till en sökfråga. Ett flertal körningar görs för 
ett givet topic. Ofta väljs de 100 högst rankade ut och bedöms. De som befinns vara 
relevant samlas i en pool och motsvarar de relevanta dokumenten för den specifika sök-
frågan. (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 89)  
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Precision mäter hur precist ett IR-system är när det gäller att återvinna relevanta doku-
ment och att sortera bort irrelevanta dokument. Vid mätning av precision görs en beräk-
ning av antalet relevanta återvunna dokument, i förhållande till totala antalet återvunna 
dokument, det vill säga: 

 
Då utvärderingar av IR-system genomförs med hjälp av precision och recall är det van-
ligt att mätning genomförs vid en fastställd DCV. DCV är förkortning för document 
cut-off value och innebär att vid ett visst antal återvunna dokument genomförs beräk-
ningarna. Exempelvis vid DCV=20 medför att precision och recall beräknas vid de 20 
högst återvunna dokumenten. 
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4 Wavelets och Haar   
Den ungerska matematikern Alfred Haar var den som i ett appendix till sin avhandling 
år 1909 först introducerade wavelets. Senare kom han att få en wavelet uppkallad efter 
sig, nämligen Haar-wavelet. (Graps 1995) Wavelet översätts i svenska uppslagsverk, 
exempelvis i Nationalencyklopedin till krusning. I de flesta svenska texter används 
emellertid engelskans wavelets och så är fallet även i denna uppsats.  
 
Wavelets är ett matematiskt verktyg för att dekonstruera funktioner hierarkiskt. Detta 
innebär att en funktion kan delas upp i och beskrivas i både stora drag och mindre detal-
jer. En funktion kan exempelvis representera en bild, en kurva eller en yta. (Stollnitz, 
DeRose och Salesin 1995) Transformation betyder just omvandling och innebär alltså i 
detta sammanhang att en funktion omvandlas till en annan.6 Det här innebär att Haar-
transformation och wavelets har mycket av sitt teoretiska ursprung inom matematiken. I 
denna uppsats kommer ingen betoning att läggas vid den matematiska beskrivningen av 
Haar-transformationen och dess effekt. Inte heller kommer de mer tekniska aspekterna 
av tillämpningen att omnämnas annat än i förbigående. Koncentrationen kommer där-
emot att läggas på att förklara det praktiska tillvägagångssättet för att kunna utvärdera 
Haar-transformationen ur ett återvinningsperspektiv.  
 
Rent konkret innebär tillämpandet av wavelets att det är möjligt att dela upp en bild i 
olika upplösningsnivåer, så kallad dekonstruktion. En bilds upplösning är det antal bild-
element en bild innehåller. Desto fler bildelement desto högre upplösning och desto fler 
detaljer kan urskiljas i bilden. (Subramanya 2001) Vid olika upplösningsnivåer framträ-
der olika aspekter i bilden. På en låg upplösningsnivå framträder de stora dragen i bil-
den och med en stigande upplösningsnivå framträder fler och fler detaljer. En bild kan 
således med hjälp av wavelets analyseras på flera olika nivåer, från det övergripande till 
det detaljerade. (Mallat 1989) Det här kan liknas vid ett exempel där en skog kan be-
traktas från flera olika utsiktspunkter. Till exempel från ett flygplan där skogen tycks 
vara en matta av grönska. Skogen kan också ses på marknivå från ett bilfönster där det 
går att urskilja att den grönskande mattan består av många träd. Om avståndet minskas 
ytterligare genom en skogspromenad kan ännu fler detaljer iakttas, till exempel löv och 
barr på de enskilda träden. Det är på liknande sätt som wavelets kan sägas fungera. På 
långt håll, det vill säga med en låg upplösning, ses de stora dragen. På nära håll, det vill 
säga med en hög upplösning, ses även de små detaljerna. (Mackenzie 2001)  
 
Wavelets för komprimering av bilder används bland annat av FBI, Federal Bureau of 
Investigation i USA, för att på ett snabbt och minnesbesparande sätt kunna lagra och 
återvinna bilder av exempelvis fingeravtryck. Dessutom kan wavelets tillämpas vid re-
ducering av brus i exempelvis bilder eller kurvor. (Bergh, Ekstedt och Lindberg 1999) 
Brus innebär någon form av störning i bilden.  
 
Det finns många olika slags wavelets. Till stora delar är de, menar Percival och Castelli 
(2002), ganska likartade men de skiljer sig åt när det gäller det sätt som beräkningarna 
utförs på. (Percival och Castelli 2002) För den som är mer insatt i ämnet kan detta kan-

                                                 
6 En funktion är ett samband mellan 2 mängder där det till ett element i en given mängd hör ett bestämt 
element i en annan mängd (Frennemo, Löfström och Tobiasson 1982, s. 41).  
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ske ses som en grov förenkling men den är fullt tillräcklig för att passa vårt syfte och 
vår avgränsning. I nästa avsnitt beskrivs hur den enklaste formen av wavelets, nämligen 
Haar kan tillämpas.  

4.1 Haar-transformation av bilder 
En digital bild kan beskrivas som en matris som består av ett antal rader (m) och ett 
antal kolumner (n). Både rader och kolumner kan kallas för vektorer. Varje ruta eller 
cell i matrisen innehåller ett bildelement med ett siffervärde som motsvarar färgvärdena. 
Om bilden är svartvit är det gråskalenivåerna som anges. Exempelvis motsvarar ett högt 
värde på siffran en ljusare färg och ett lågt värde innebär att färgen är mörkare. Detta 
kan ses som datapunkter (x, y, z) där z avgör nivån av grått i position (x, y). (Mulcahy 
1996) 
 
Vid Haar-transformering adderas de angränsande bildelementen parvis och sedan be-
räknas medelvärdet för dem. För en vektor (a) med bildelementen 90, 70, 30 och 50, det 
vill säga för vektorn (90, 70, 30, 50) skulle en parvis addering och medelvärdesberäk-
ning ge:  
 
(90+70)/2= 80   (30+50)/2=40 
 
Nästföljande steg blir: 
 
(80+40)/2=60.  
 
Åskådliggjort i tabell 1: 
 

Upplösning Medelvärde Detaljkoefficienter 
ax 90 70 30 50  
x-1 80 40 10 -10 
0 60 20 

Tabell 1: Dekonstruktion av vektor a från högsta upplösningsnivån ax, till den lägsta 0 
 
Den nya vektorn med bildelement blir (60, 20, 10, -10) och består av lika många koor-
dinater eller komponenter som den ursprungliga. Talet 60 är medelvärdet för alla bild-
elementen och kallas medelvärdeskoefficient eller approximationskoefficient. Resteran-
de tal är detaljkoefficienter och de utgörs av differensvärdena. Med hjälp av dessa kan 
den ursprungliga vektorn återskapas vilket innebär att tillvägagångssättet är reversibelt. 
Den ursprungliga vektorn återskapas genom att till medelvärdeskoefficienten 60 addera 
eller subtrahera detaljkoefficienten 20:  
 
60 + 20 = 80 och 60 – 20 = 40.  
 
Då erhålls de tal som finns i upplösningsnivå 2. För att sedan komma till nästa högre 
upplösningsnivå tillämpas samma procedur vilket ger: 
 
80 + 10 = 90 och 80 – 10 = 70 samt 40 + (-10) = 30 och 40 – (-10) = 50 
 
Därmed är den ursprungliga vektorn (90, 70, 30, 50) återskapad. 
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När detta tillvägagångssätt ska tillämpas i två dimensioner, det vill säga på en hel bild-
matris finns det två tillvägagångssätt, ett standard och ett icke-standard. Det som kom-
mer att beskrivas här är standarvarianten av Haar-transformationen. Där adderas först 
alla rader så långt som möjligt och därefter alla kolumner. Vid icke-standard adderas 
omväxlande rader och kolumner. Först adderas alla rader en gång därefter alla kolum-
ner, sedan alla rader ytterligare en gång och därefter alla kolumner och så vidare. (Stoll-
nitz, DeRose och Salesin, 1995) Det här kan upprepas önskat antal gånger eller till dess 
att bara ett medelvärde återstår.  
 
För att här illustrera en tvådimensionell Haar-transformering av en bild tas som ut-
gångspunkt en matris bestående av 8 radvektorer och 8 kolumnvektorer.  
 

64 2 3 61 60 6 7 57 
9 55 54 12 13 51 50 16 

17 47 46 20 21 43 42 24 
40 26 27 37 36 30 31 33 
32 34 35 29 28 38 39 25 
41 23 22 44 45 19 18 48 
49 15 14 52 53 11 10 56 
8 58 59 5 4 62 63 1 

Tabell 2: Ursprunglig bildmatris 
 
Om ovanstående, tabell 2, är den ursprungliga matrisen7 så tillämpas först en parvis 
addering, medelvärdesberäkning och därefter differensvärdesberäkning för varje rad-
vektor enligt det tidigare beskrivna tillvägagångssättet. Detta ger en ny matris med utse-
ende enligt nedan, tabell 3. 
 
32,5 0 0,5 0,5 31 -29 27 -25 
32,5 0 -0,5 -0,5 -23 21 -19 17 
32,5 0 -0,5 -0,5 -15 13 -11 9 
32,5 0 0,5 0,5 7 -5 3 -1 
32,5 0 0,5 0,5 -1 3 -5 7 
32,5 0 -0,5 -0,5 9 -11 13 -15 
32,5 0 -0,5 -0,5 17 -19 21 -23 
32,5 0 0,5 0,5 -25 27 -29 31 

Tabell 3: Matrisen efter halvvägs i Haar-transformering 
 
När varje rad beräknats tillämpas samma tillvägagångssätt på kolumnerna med en parvis 
addering, medelvärdesberäkning och därefter differensvärdesberäkning för varje ko-
lumnvektor vilket resulterar i nedanstående matris, tabell 4.  

                                                 
7 Alla tal och uträkningar när det gäller matriserna i detta kapitelavsnitt är från Morton och Petersens 
Image Compression Using the Haar wavelet Transform från 1997. 
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32,5 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 4 -4 4 -4 
0 0 0 0 4 -4 4 -4 
0 0 0,5 0,5 27 -25 23 -21 
0 0 -0,5 -0,5 -11 9 -7 5 
0 0 0,5 0,5 -5 7 -9 11 
0 0 -0,5 -0,5 21 -23 25 -27 

Tabell 4: Haar-transformerad bildmatris 
 
Vid det här laget återstår en medelvärdeskoefficient högst upp till vänster i tabell 4, 
samt ett antal detaljkoefficienter i de andra cellerna. Denna matris är en representation 
av den ursprungliga bilden och det är alltså den Haar-transformerade formen av ur-
sprungsmatrisen. Med hjälp av den kan också originalbilden återskapas utan någon för-
lust av information. Detta kallas för distorsionsfri kompression8 (Mulcahy 1996). I och 
med att många av detaljkoefficienterna blivit noll kommer mindre utrymme behövas vid 
lagring och även vid överföring av bilden (Fontenot 2002).  
 
Så här långt är Haar-transformationen genomförd. Med den nya matrisen är det lättare 
att identifiera de områden i matrisen med låg aktivitet, det vill säga de områden där de-
taljkoefficienterna har låga värden. De motsvarar ofta ytor i bilden med likartade bild-
element och därför blir differensvärdena låga. Högre detaljkoefficienter, där differensen 
mellan bildelementen är stor, motsvarar kontraster i bilden såsom exempelvis form. Det 
är alltså detaljkoefficienterna med högre värde som speglar formen. (Mulcahy 1996) 
 
Med utgångspunkt i den Haar-transformerade bildmatrisen, tabell 4, är det möjligt att 
ytterligare minska cellernas värde. Med hjälp av ett tröskelvärde kan de lägsta koeffici-
enterna, utan hänsyn till tecken, sättas till 0 så att även dessa reduceras. (Mulcahy 1996) 
Förutsatt att tröskelvärdet i detta fall sätts till 5 förvandlas 18 av detaljkoefficienterna i 
ovanstående matris till noll: dessa koefficienter har ett absolutbelopp som är mindre än 
eller lika med 5. Detta resulterar i nedanstående matris, tabell 5. Då återstår ett medel-
värde samt 15 detaljkoefficienter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Tabell 5: Den komprimerade bildmatrisen 
 

                                                 
8 Distorsionsfri används för engelskans lossless, (Forcheimer 2002) Lossless kan även översättas till exakt 
komprimering, förlustfri komprimering eller icke-förstörande komprimering.  

32,5 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 27 -25 23 -21 
0 0 0 0 -11 9 -7 0 
0 0 0 0 0 7 -9 11 
0 0 0 0 21 -23 25 -27 
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När komprimering med hjälp av tröskelvärden tillämpas i samband med utvärderingar 
av IR-system för innehållsbaserad bildåtervinning, utgör de värden som återstår efter 
komprimeringen och som icke är lika med noll den trunkerade bildmatrisen. Genom att 
sätta olika nivåer för tröskelvärdet kan olika sökstrategier med varierat antal koefficien-
ter jämföras med varandra. 
 
Om sedan originalbilden ska återskapas från den komprimerade bildmatrisen kommer 
den att bli en approximation som åstadkoms med hjälp av de reducerade värdena för 
detaljkoefficienterna. Det här kallas för kompression med distorsion9 eftersom en del av 
den ursprungliga informationen går förlorad i processen (Mulcahy 1996). I detta exem-
pel skulle de approximerade bildelementen få värden enligt matrisen nedan till vänster, 
tabell 6. Detta kan jämföras med den ursprungliga bildmatrisen nedan till höger, tabell 
6.   
 
59,5 5,5 7,5 57,5 55,5 9,5 11,5 53,5 
5,5 59,5 57,5 7,5 9,5 55,5 53,5 11,5 

21,5 43,5 41,5 23,5 25,5 39,5 32,5 32,5 
43,5 21,5 23,5 41,5 39,5 25,5 32,5 32,5 
32,5 32,5 39,5 25,5 23,5 41,5 21,5 21,5 
32,5 32,5 25,5 39,5 41,5 23,5 43,5 43,5 
53,5 11,5 9,5 55,5 57,5 7,5 5,5 59,5 
11,5 53,5 55,5 9,5 7,5 57,5 59,5 5,5 
 
Tabell 6: Approximerad bildmatris till vänster och den ursprungliga bildmatrisen till höger 
 
En jämförelse mellan de båda ovanstående matriserna i tabell 6 visar att värdena för 
bildelementen förändrat sig något.  
 
För att åskådliggöra vad som händer med en bild när Haar-transformation tillämpas illu-
streras nedan med Mona Lisa. Den transformerade bilden eller bildmatrisen har trunke-
rats till att bestå av de 20, 100 och 400 högsta koefficienterna. Därefter har bilden re-
konstruerats med hjälp av de bevarade koefficienterna.  
 

       
Illustration 2: Från vänster till höger 20 koefficienter, 100 koefficienter, 400 koefficienter samt 
längst till höger originalbilden bestående av 16 000 koefficienter10.  
 
Originalbilden, längst till höger i illustration 2, består ursprungligen av 16 000 bildele-
ment. Den kan jämföras med de 3 andra bilderna som komprimerats med distorsion. 

                                                 
9 Komprimering med distorsion används i denna uppsats för att beteckna engelskans ’lossy’.  
10 Bilderna är hämtade från Jacobs, Finkelstein och Salesin. 

64 2 3 61 60 6 7 57 
9 55 54 12 13 51 50 16 

17 47 46 20 21 43 42 24 
40 26 27 37 36 30 31 33 
32 34 35 29 28 38 39 25 
41 23 22 44 45 19 18 48 
49 15 14 52 53 11 10 56 
8 58 59 5 4 62 63 1 
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5 Tidigare experimentella undersökningar  
I detta kapitel presenteras några experimentella undersökningar där Haar-transformation 
använts. Undersökningarna behandlar på olika sätt bildåtervinning. I beskrivningen av 
de olika undersökningarna och deras resultat redogörs för de sätt på vilket Haar-
transformationen tillämpats om det skulle avvika från det tillvägagångssätt som tidigare 
beskrivits i denna uppsats, vilken strategi som studien genomförts efter, vilka evalue-
ringsmått som använts samt även aktuella relevansbedömningar. Dessutom finns en 
artikel där en annan wavelet än Haar används men den finns med därför att den hierar-
kiska strukturen i en waveletdekonstruktion med olika upplösningsnivåer utnyttjas och 
att den på så sätt stämmer överens med vår undersökning. 
 
En av de tidigare och mer omfattande undersökningarna som använder sig av Haar-
transformation vid bildåtervinning har genomförts av Jacobs, Finkelstein och Salesin 
(1995). Syftet var att utvärdera en avståndsfunktion även kallad metrik som tillämpas på 
de signaturer11 som fås fram genom Haar-transformation. De jämför en egen konstrue-
rad avståndsfunktion, benämnd Lq, med tre mer etablerade, nämligen L1 även kallat 
Manhattanavstånd, L2 även kallat euklidiskt avstånd och en avståndsfunktion för färg-
histogram som här kommer att kallas för Lc. Med hjälp av L1 mäts det minsta antal steg 
som tas för att nå från en punkt till en annan. L2 bygger på Pythagoras sats och av-
ståndsfunktionen för färghistogram kvantifierar de olika bildelement utifrån färg. (Ja-
cobs, Finkelstein och Salesin 1995) 
 
Avståndsfunktionens främsta uppgift är att jämföra hur många signifikanta koefficienter 
frågebilden har gemensamt med bilderna i databasen. Eftersom koefficienterna efter 
Haar-transformationen innehåller information om bilden som är oberoende av upplös-
ningsnivån underlättar detta matchningen mellan en kanske enkel frågebild och en ori-
ginalbild i databasen som ursprungligen har en hög upplösning. (ibid) 
 
Avståndsfunktionen Lq har flera beståndsdelar eller parametrar vilka utprovas i ett för-
beredande test innan jämförelsen görs mellan L1, L2 och Lc. De olika beståndsdelarna 
som testas är: 
 

- En färgrymd där bilden kan representeras och i vilken komprimeringen kan 
genomföras. RGB, HSV och YIQ är de tre som testas i undersökningen.  

- Vilken typ av Haar-transformering som ska genomföras, standard eller icke-
standard. 

- Trunkering, där olika antal koefficienter testas. Det testade antalet är 10, 20, 
30… 100.  

 
Vid utvärderingen av Lq används tre olika kategorier av frågor. Frågebilderna fås fram 
på olika sätt. Det första är att skriva ut bilderna från databasen för att sedan skanna in 
bilderna. Det här gör att bilderna är något avvikande från originalbilden genom att de är 

                                                 
11 En signatur kan beskrivas som en 1-dimensionell funktion som representerar 2-dimensionella areor 
eller konturer. (Zhang & Lu) En signatur är således en representation för en bild, en del av en bild eller en 
kontur. Den kan i vissa fall ha samma tillämpning som en deskriptor.  
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lite otydligare och de har inte heller exakt samma tydliga färger. 270 sådana skannade 
frågebilder konstrueras och dessa delas in i två grupper. 170 av bilderna används för att 
testa Lq med avseende på ovannämnda beståndsdelar. Resterande 100 bilder används i 
jämförande utvärdering mellan Lq och de sedan tidigare existerande L1, L2 och Lc. 
(ibid) 
 
Det andra tillvägagångssättet för att få fram frågebilder är att låta deltagare som inte 
tidigare använt systemet rita av bilder från databasen genom att de får se en förminskad 
version av originalbilden. Även här framställs 270 bilder som sedan delas in i två grup-
per av vardera 100 och 170 på samma sätt som tidigare. Den här kategorin kallas för 
målade bilder. (ibid) 
 
Den tredje kategorin av bilder skapas genom att deltagare får se två bilder, B1 och B2. 
Deltagarna får sedan måla av den ena av de båda bilderna B1, men denna bild används 
inte utan syftet med den är att det ska förflyta en viss tid under vilken deltagarna är upp-
tagna och har sin koncentration på B1. Därefter får deltagarna istället ur minnet försöka 
måla den andra bilden, B2. Det är denna bild som kommer att användas som frågebild. 
Tanken med detta tillvägagångssätt är att försöka skapa en verklighetstrogen situation 
där användaren försöker minnas och måla en för dem bekant bild då de inte har tillgång 
till originalbilden för att sedan kunna söka på den. Av de framtagna bilderna väljs sedan 
100 frågebilder ut och dessa används enbart för att utvärdera de olika avståndsfunktio-
nerna. Det här blir då kategori frågebilder målade ur minnet. (ibid) 
 
I den databas där Lq:s beståndsdelar testas finns 1093 bilder. Där undersöks hur många 
av de relevanta bilderna som placerar sig bland den första procenten av de återvunna 
bilderna. Resultatet av det förberedande testet för Lq visar att den färgrymd som funge-
rar bäst är YIQ. Skillnaden är störst för testsättet med målade frågebilder med nästan 
genomgående 20 procentenheter bättre återvinning av målbilden vid alla jämförda koef-
ficientantal. Skillnaden är inte fullt lika stor när det gäller skannade frågebilder men 
även där är det YIQ som ger bäst resultat. Det visar sig också att trunkering inte bara ger 
snabbare återvinning och är mindre minneskrävande utan den ökar även Lq:s förmåga 
att sortera bilder troligen beroende på att trunkering leder till att de mest framträdande 
dragen i bilden bevaras. Det antal koefficienter som ger bäst resultat är 40 vid skannade 
frågebilder och 60 för målade. Den typ av Haar-transformering som fungerar bäst är 
standarddekonstruktion. (ibid) 
 
När de olika beståndsdelarna i Lq ställts in genomförs jämförelsen mellan Lq och de 
övriga avståndsfunktionerna: L1, L2 och Lc. De resterande 100 frågebilderna från re-
spektive kategori används för detta ändamål. (ibid) 
 
För att få en mer rättvisande jämförelse mellan de olika avståndsfunktionerna tillämpas 
L1 och L2 både på bilderna i full upplösning, det vill säga 128 x 128 bildelement och en 
med en medelvärdesupplösning på 8 x 8 som på ett ungefär kommer att motsvara in-
formationsinnehållet för Lq trunkerad till 60 koefficienter. (ibid) 
 
Resultatet av jämförelsen visar att Lq är bättre än de övriga för alla tre kategorierna av 
frågebilder. Störst skillnad fås vid kategorin skannade bilder där Lq redan vid 1% av de 
återvunna bilderna har återvunnit näst intill 100% av de relevanta bilderna. Detta kan 



 17 

jämföras med de övriga där de näst bästa avståndsfunktionerna knappt återvunnit 20% 
av de relevanta bilderna bland de 5% högst rankade bilderna. Sämst resultat fås med Lc. 
(ibid) 
 
För kategorin målade bilder följs ovanstående mönster men skillnaden i resultaten är 
inte lika stor. Vid 1% av de återvunna bilderna har Lq återvunnit drygt 80% av de rele-
vanta bilderna. Den näst bästa som i detta fall är L1, 128 x 128, har då återvunnit knappt 
60%. Vid 5% har Lq återvunnit ca 100% och den näst bästa, L1, 128 x 128 knappt 80%. 
(ibid) 
 
Vid kategorin bilder som målats ur minnet blir resultatet vid 1% för Lq andelen åter-
vunna relevanta bilder 60%. För de övriga gäller vid 1% att knappt 40% av de relevanta 
bilderna återvunnits. Vid 5% är för Lq knappt 80% och för de övriga knappt 60% av de 
relevanta bilderna återvunna. (ibid) 
 
Anledningen till att skillnaderna blir så pass stora mellan Lq i jämförelse med L1, L2 
och Lc vid kategorin skannade bilder kan enligt forskarna förklaras av att de skannade 
bilderna är mörkare än de tilltänkta målbilderna och det därför leder till att matchning 
med många irrelevanta bilder blir möjlig. Det här visar då att Lq är bättre än de övriga 
när det gäller att kunna matcha en sökbild av låg kvalitet eller upplösning med relevanta 
bilder i databasen. (ibid) 
 
För att testa stabiliteten, det vill säga hur pålitliga avståndsfunktionerna är när det gäller 
att återvinna bilder som har utsatts för förändringar jämförs Lq återigen med L1, L2 och 
Lc. 100 slumpvis utvalda färgbilder i databasen förändras när det gäller skalnivå mellan 
1 och 2, rotation från 0º till 45º, translation i slumpvis riktning, färgförändring och slut-
ligen görs en kombination av dessa fyra olika förändringar av bilderna. (ibid)  
 
Lq presterar bäst i jämförelse med de övriga om Lc undantages. Lc påverkas ej av rota-
tion och enbart i mindre utsträckning av förändringar i skalnivå och translation. Vid 
färgförändring och vid kombination av de olika formerna av förändringar fungerar dock 
Lq bäst. (ibid) 
 
När olika former av förändringar testas på de tre olika kategorierna av frågebilder och 
vid användandet av enbart Lq visar det sig att skannade frågebilder ger bäst resultat och 
de målade ur minnet ger sämst vid låg grad av förändring oavsett vilken typ av föränd-
ringar som testas. Desto högre grad av förändring som förekommer desto mer utjämning 
av skillnaderna mellan de olika frågetyperna. (ibid) 
 
Lq visar sig också vara snabbare än de övriga avståndsfunktionerna. (ibid) 
 
Natsev, Rastogi och Shim (2004) har uppmärksammat något som de anser är en svaghet 
i den metod för Haar-transformation som förekommer i Jakobs, Finkelstein och Salesins 
(1995) undersökning, nämligen att varje bild endast representeras med en enda signatur. 
Ett och samma objekt men med olika placering eller annorlunda storlek påverkar bild-
signaturen vilket gör att två bilder med samma objekt fast med olika placering kanske 
inte återvinns vid en sökning. Natsev, Rastogi och Shim menar därför att den i den tidi-
gare undersökningen använda algoritmen inte i tillräcklig utsträckning förmår att fånga 
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en bilds alla individuella objekt. Därför ger de istället förslag på en annan algoritm som 
kallas WALRUS12, en förkortning för WaveLet-based Retrieval of User-specified Sce-
nes. (Natsev, Rastogi och Shim 2004) 
 
Med hjälp av WALRUS delas bilden in i mindre segment så kallade regioner. Regio-
nerna fås fram genom att använda olika storlekar av glidande fönster13. Bilden delas in 
med hjälp av dessa och för varje glidande fönster används Haar-transformation. De oli-
ka fönstren grupperas sedan efter uppskattad likhet efter respektive signatur och varje 
sådant kluster som framkommer bildar sedan en region. Medelvärdet eller centroiden 
för klustret blir signatur för hela regionen. Två regioner inom en och samma bild kan ha 
likartade signaturer men de får ej ha exakt likadana. Detta för att undvika att en bild får 
obefogat hög relevans. Bildsignaturerna lagras i ett index. (ibid) 
 
Vid en sökning i systemet matchas en frågebild mot de signaturer som finns i indexet 
genom att: 
 

1. Skapa en signatur för varje glidande fönster där sedan Haar-transformation till-
lämpas. Den form av Haar-transformation som används är standard. De koeffici-
enter som tas ut att representera det glidande fönstret är de koefficienter som 
härrör från den lägsta upplösningsnivån.  

2. Regioner skapas genom klustring av glidande fönster där centroiden i klustret 
blir signatur för hela regionen. 

3. Matchning av regionsignaturer i index mot frågebildens olika regionsignaturer. 
4. Matchning av hela bilden genom att den sammanlagda ytan av de matchande re-

gionerna i frågebild och i bilden i databasen jämförs. Desto större yta bilden i 
databasen har gemensamt med frågebilden desto mer relevant kommer den att 
betraktas vara av systemet. En undre gräns för relevans sätts med hjälp av ett 
tröskelvärde.  

 
I undersökningen utvärderas först parametrar som färgrymd, antal kluster/bild, storlek 
på signaturer och glidande fönster. Med motiveringen att många användare endast 
granskar de först rankade återvunna bilderna vid en sökning används måtten topp-k-
precision och topp-k-recall. Det innebär alltså att de k högst placerade bilderna ligger 
till grund för beräkning av recall och precision. I detta fall är k=10. Relevansbedömning 
av 1000 bilder i databasens genomförs och 31 av bilderna anses vara relevanta för frå-
gebilden. Bäst resultat när det gäller precision fås om färgrymd RGB används. Klust-
rens antal/bild är viktigt eftersom det avgör storleken på index och därför även inverkar 
på hur snabbt ett system är. Om det är ett för litet antal kluster kan det leda till en för-
sämrad matchning med minskad recall och om det är för stort antal kluster/bild ökar 
risken för att irrelevanta bilder återvinns. Det visar sig i undersökningen att ett antal 
mellan 15-25 kluster eller regioner/bild är bra ur återvinningssynpunkt. En fördel visar 
sig också vara att ha så få koefficienter som möjligt, det vill säga en kortare signatur. 
Att ha mindre glidande fönster tycks också ge bättre resultat. (ibid) 
 

                                                 
12 Forskarna har tidigare utvärderat hur snabb algoritmen är (Natsev, Rastogi och Shim, 1999) 
13 Glidande fönster används här för engelskans Sliding Windows. 
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Systemet testas sedan utifrån de bäst fungerande parametrarna genom att jämförelser 
görs med WBIIS, förkortning för Wavelet-Based Image Indexing and Searching, som är 
ett waveletbaserat bildåtervinningssystem som mer traditionellt ger en signatur per bild.  
Undersökningen visar att WALRUS är stabilt när det gäller scaling och translation. In-
nehållet i de återvunna bilderna är också mer semantiskt relaterat till frågebilden om 
jämförelse görs med WBIIS. Forskarna anser att WALRUS bättre resultat beror på för-
delen av att ha flera signaturer/bild. Resultatet får dock tas med viss reservation efter-
som det inte är ett statistiskt signifikant resultat då jämförelsen mellan systemen bara 
bygger på en enda sökning. Det här är också något som forskarna själva framhåller och 
de betonar undersökningens idémässiga värde. (ibid) 
 
Ytterligare en experimentell undersökning som använder sig av Haar-wavelets har 
gjorts av Tahoun, Nagaty, El-Arief och A-Megeed (2005). De har i sitt system använt 
Waveletbaserad teknik för bildens textur och ett globalt färghistogram (GCH) för färg-
representation. Den bilddatabas som används för utvärderingen består av 300 bilder som 
är uppdelade i åtta kategorier. Kategorierna är bussar, hästar, människor, rosor, mat, 
stränder, elefanter och byggnader. Utvärderingen genomförs med hjälp av fyra olika 
jämförelser: 
 

1. Först utvärderas vilken form av wavelets som fungerar bäst på gråskalebilder 
mätt med euklidiskt avstånd. De wavelets som jämförs är Haar och Daubechies 
(DB2, DB4 och DB8)14. Det är en trestegsdekonstruktion som genomförs. 

2. Därefter testas 5 olika mått på gråskalebilder utifrån den wavelet som ger bäst 
resultat i steg 1. De fem använda måtten är Manhattanavstånd, euklidiskt av-
stånd, korrelationsavstånd där likheten mellan två vektorer mäts med Pearsons r, 
cosinusmåttet och punkt-till-punktjämförelse där avstånd mellan olika punkter 
jämförs med varandra. Även olika kombinationer av GCH och wavelets utvärde-
ras. 

3. I tredje jämförelsen testas kombinationen textur och färg där färgrepresentatio-
nen sker både med och utan spatiell färginformation (colour layout feature). Det 
är måttet som ger bäst resultat i steg två som används i utvärderingen. 

4. Slutligen testas sökning med varierad kvalitet på frågebilden. En försämring av 
ursprungsbilden med 10%, 20%, 30%, 40%, 50% och 60%, det vill säga sex oli-
ka nivåer av brus undersöks. Först testas enbart GCH och därefter GCH i kom-
bination med olika wavelets, både med och utan spatiell färginformation.  

 
De mått som används för evalueringen av återvinningen är precision och relevansen 
avgörs av kategoritillhörighet. Resultatet visar att Haar tillämpat på gråskalebilder ger 
bäst precision, 73,88% jämfört med de övriga Daubechies wavelets där den näst bästa 
uppnår 72,61%. Det likhetsmått som genomgående visar sig ge bäst precision är det 
euklidiska som ger en precision på 71% men även cosinusmåttet fungerar väl med 59% 
precision. Kombinationen av GCH med spatiell färginformation och Haar-wavelets ger 
den bästa precisionen. Det här gäller för både bilder av god kvalitet och för bilder med 
sämre kvalitet. (ibid) 
 
                                                 
14 Daubechies är en familj av wavelets som uppkallats efter en ledande waveletforskare och matematiker, 
Ingrid Daubechies. Av vissa forskare betraktas Haar som en wavelet ingående i Daubechies-familjen. Den 
kallas då för DB1.  
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I en undersökning genomförd av Qin och Lu (2005) är tillvägagångssättet något annor-
lunda än vid tidigare beskrivna undersökningar. Istället för att tillämpa Haar-
transformering på en hel bild omvandlas först former i bilden till konturer. Därefter tas 
ett segment från konturen ut och Haar-transformering tillämpas på denna och då finns 
möjlighet att göra ett slags trunkering där de låga värdena sätts till 0. Resultatet av detta 
blir en approximation av den ursprungliga konturen. Genom att upprepa tillvägagångs-
sättet på allt mindre kontursegment fås en hierarkisk beskrivning av bilden i olika nivåer 
från originalbild till en grov, kantig och primitiv streckfigur. (Qin och Lu 2005) 
 
Vid återvinning med denna hierarkiska återvinningsmetod jämförs först frågebilden och 
databasens bilder på den lägsta och mest primitiva formnivån. Där rensas alla bilder 
som innehåller irrelevanta former bort. Om det efter denna första gallring enbart återstår 
ett fåtal bilder återvinns dessa. Men om ett större antal bilder återstår betraktar systemet 
samtliga dessa som relevanta och sökningen fortsätter på en högre hierarkisk nivå där 
formen återges mer detaljerat. Detta tillvägagångssätt upprepas till ett fåtal bilder åter-
står eller tills systemets maxnivå uppnås. (ibid) 
 
Experimentet genomförs med hjälp av 9 olika formfigurer som ses ur 8 olika vinklar 
och som dessutom förekommer i olika storlek reducerade till 90%, 80%, 70%. (ibid) 
 
Resultatet från den hierarkiska återvinningsmetod som baseras på Haar-transformation 
är både snabb och uppnår 100% precision för alla de olika formerna som används i un-
dersökningen. (ibid) 
 
Även i en undersökning genomförd av ShuiHua och Yangshuangyuan (2005) liksom i 
den tidigare beskrivna undersökningen av Qin och Lu tillämpas inte Haar-
transformering på hela bilden utan bara på formkonturer. För att utvärdera systemet så 
används MPEG-715 formdatabas. Den består av 1400 olika former indelade i 70 klasser 
med vardera 20 former i varje klass, totalt 28 000 bilder. (ShuiHua och Yangshuangyu-
an 2005) 
 
Vid utvärderingen av systemet görs en DCV vid de 40 första återvunna bilderna. Där 
räknas antalet relevanta återvunna bilder inkluderat kopian av sökbilden och relevans i 
detta fall avgörs av bildens klasstillhörighet. En sökning görs per form vilket innebär att 
1400 sökningar genomförs totalt. Därefter mäts recall genom att det totala antalet rele-
vanta återvunna bilder för alla kategorier adderas och att denna summa sätts i förhållan-
de till det totala antalet relevanta bilder, det vill säga 28 000. Resultatet visar en recall 
på 77,12%. (ibid) 
 
Sun och Ozawa (2005) har i sin undersökning, som inte använder sig av Haar men dock 
av Daubechies, utnyttjat den hierarkiska strukturen av waveletdekonstruktion (liksom 
Qin och Lu 2005) och dessutom har de delat in bilden i regioner såsom även Natsev, 
Rastogi och Shim (2004). Tillvägagångssättet skiljer sig däremot något från de båda 
andra undersökningarna. De har inte delat in originalbilden i regioner utan de har först 
tillämpat en Daubechies wavelet dekonstruktion i 3 nivåer på bilden. Därefter har de i 
                                                 
15 År 1998 utsåg ISO (International Standard Organisation) en arbetsgrupp MPEG (Moving Picture Ex-
pert Group) de har sedan utvecklat flera standarder för att beskriva multimedia, bland dessa MPEG-7. (Li, 
Kuo och Wan 2002) 
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den lägsta upplösningsnivå, LL, identifierat regionerna. Genom att genomföra regionin-
delningen på den wavelettransformerade bilden med den låga upplösningen blir det 
mindre antal bildelement samtidigt som den väsentliga informationen i bilden har beva-
rats och detta gör att det går snabbt att tillämpa. (Sun och Ozawa 2005) 
 
Den region som sedan avgränsats i den wavelettransformerade bilden på den lägsta ni-
vån innehåller de stora dragen i bilden. Detta är ofta inte tillräckligt för att kunna urskil-
ja skillnader mellan olika bilder. En bild av ett rött äpple kan få samma värde som en 
bild av en röd blomma. För att kunna komma till rätta med detta problem används även 
informationen från de högre upplösningsnivåerna i waveletdekonstruktionen eftersom 
de innehåller mer detaljerad information om regionen, till exempel om dess textur. Där-
för kommer den lågupplösta regionens korresponderande koefficienters värde i de högre 
nivåerna att tillsammans med värdena för den lågupplösta att utgöra den vektor som 
representerar en regions särdrag. På detta sätt kommer vektorn att bestå av en kombina-
tion av färg och textur, medelvärdet för färgen på den låga upplösningsnivån och textu-
ren från 3 upplösningsnivåer. Det här tillvägagångssättet kallar de för hierarkisk region-
baserad bildåtervinning, fortsättningsvis förkortad HIRBIR16. (ibid.) 
 
Bilderna matchas genom att vikter initialt tilldelas de olika komponenterna i vektorn. 
Därefter jämförs regioner i frågebilden med regionerna som finns i databasens bilder. 
Systemet konstruerades ursprungligen med en feedbackfunktion där vikterna hela tiden 
korrigerades. (ibid.) 
 
Experimentet genomförs i en databas som innehåller 10 000 färgbilder av storlek 384 x 
256 eller 256 x 384 bildelement. Det finns många skilda kategorier i databasen som 
relevansbedömts av ämnesspecialister. Varje kategori innehåller 100 bilder. (ibid.) 
 
Vid experimentet jämförs HIRBIR med 3 andra metoder: WBIIS som är waveletbaserad 
men inte hierarkisk utan enbart använder koefficienterna i den låga upplösningsnivån, 
SIMPLIcity17 en regionbaserad där varje region representeras av medelvärdesvektorn 
och GlobalColor där varje region i bilden representeras av ett färghistogram. När jämfö-
relsen med dessa metoder genomförs används inte feedbacken eftersom det inte ingår i 
de övriga 3 metoderna. Det mått som används är genomsnittlig precision vid DCV 30. 
(ibid.) 
 
Vid jämförelsen ger WBIIS det sämsta resultatet och detta förklaras bero på att den inte 
är regionbaserad. SIMPLIcity är bättre än GlobalColor beroende på att den också har 
med textur och inte enbart färg. HIRBIR ger i de flesta kategorier bäst resultat med en 
genomsnittlig precision som är 18,5% bättre än för WBIIS, 6,2% bättre än SIMLIcity 
och 7,8% bättre än GlobalColor. (ibid.)  
 
 
 

                                                 
16 HIRBIR är en förkortning för Hierarchical region-based image retrieval 
17 SIMPLIcity är en förkortning för Semantic-Sensitive Integrated Matching for Picture LIbraries. 
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6 Metod 

6.1 Testmiljö 
Den återvinningsmodell som används är vektormodellen, vilket innebär att bildmatrisen 
vid en sökning i testmiljön transformeras till en vektor. Detta sker genom att bildmatri-
sen plattas ut till en lång rad av siffervärden. Den bild som används som sökfrågebild 
jämförs sedan med de övriga bilderna i systemet genom att deras respektive vektorer 
matchas mot varandra med hjälp av cosinusmåttet (se illustration 1, kap. 3.1). Bilderna 
kommer sedan att rankas efter de erhållna cosinusvärdena. 
 
Lite mer utförligt beskrivet så innebär jämförelsen mellan vektorerna att den inre pro-
dukten, också kallad skalärprodukt, beräknas. Värdena i motsvarande positioner i de 
båda vektorerna multipliceras och sedan adderas produkterna. Det är här viktigt att vek-
torerna har samma antal komponenter för att de ska vara jämförbara. Om vektor a=(a1, 
a2,….an) och vektor b=(b1, b2,… bn) blir den inre produkten a1b1+a2b2+…+anbn.  Den inre 
produkten normaliseras sedan vilket innebär ett slags standardisering där division med 
vektorernas längder, även kallade normer, utförs. Då fås cosinus för vinkeln mellan vek-
torerna.  
 
Testmiljön består av 137 bilder. Bildformatet är PGM, en akronym för Portable Gray 
Map vilket är ett format för gråskalebilder. Bilderna är kvadratiska och av storlek 128 x 
128 bildelement vilket innebär totalt 16 384 bildelement/bild.  
 
Undantaget baselinestrategin så Haar-transformeras alla bilder, det vill säga både sök-
bilder och bilderna i testmiljön enligt tidigare beskrivet tillvägagångssätt för standard-
dekonstruktion (se s. 11). 

6.2 Beskrivning av sökstrategierna 
Sökstrategierna i vår undersökning består av en baselinestrategi, BL och av 6 sökstrate-
gier som grundar sig på olika upplösningsnivåer. De olika upplösningsnivåerna innehål-
ler olika antal bildelement. 
 
Bilderna som används i vår undersökning har storleken 128 x 128 bildelement vilket 
innebär att det totala antalet bildelement i en bild uppgår till 16 384. Om ovanstående 
beskrivna tillvägagångssätt tillämpas på bilderna i vår studie resulterar det i 8 möjliga 
upplösningsnivåer att söka på (se tabell 7 nedan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7: De olika antal bildelement som erhålls för varje upplösningsnivå för en bild av storlek 128 
x 128 bildelement 

Upplösningsnivå Antal bildelement 
1 1 
2 4 
3 16 
4 64 
5 256 
6 1 024 
7 4 096 
8 16 384 
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Ovanstående tabell 7 visar också den successiva ökningen av antalet bildelement som 
sker för varje upplösningsnivå.  
 
Nivå 1 är inte aktuell att använda som sökstrategi i detta fall eftersom denna nivå enbart 
innehåller ett enda bildelement med information om bildens genomsnittliga färg. Då vår 
testmiljö enbart innehåller gråskalebilder blir skillnaden mellan bilderna marginell och 
därför inte meningsfull att söka på. Däremot skulle detta kunna vara aktuellt i en test-
miljö innehållande färgbilder.  
 
Inte heller nivå 8 är aktuell eftersom den motsvarar originalbilden och därför kommer 
att ge samma sökresultat som baselinestrategin. De upplösningsnivåer som då återstår 
att söka på är U2 till och med U7. 
 
För att illustrera hur baselinesökningen och de olika sökstrategierna för upplösningsni-
våerna fås fram genom den Haar-transformerade bildmatrisen ges här ett exempel.  De 
exempelmatriser som används är de som tidigare presenteras i kapitel 4.1. Notera att till 
skillnad från vår studie är bildstorleken 8 x 8 bildelement vilket enbart resulterar i 4 
upplösningsnivåer.  
 
Vid baselinesökning används som tidigare nämnts den ursprungliga bildmatrisen se ta-
bell 8. 
 
64 2 3 61 60 6 7 57 
9 55 54 12 13 51 50 16 
17 47 46 20 21 43 42 24 
40 26 27 37 36 30 31 33 
32 34 35 29 28 38 39 25 
41 23 22 44 45 19 18 48 
49 15 14 52 53 11 10 56 
8 58 59 5 4 62 63 1 
Tabell 8: Ursprungsmatris motsvarande baselinesökning 
 
I tabell 8 finns de ursprungliga färgvärdena. Det är dessa rader i matrisen som sedan 
plattas ut till en enda rad och det är denna som kommer att utgöra vektorn vid sökning-
en.  
 
De övriga sökstrategierna grundar sig på den Haar-transformerade bildmatrisen (se ta-
bell 9).  
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32,5 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 4 -4 4 -4 
0 0 0 0 4 -4 4 -4 
0 0 0,5 0,5 27 -25 23 -21 
0 0 -0,5 -0,5 -11 9 -7 5 
0 0 0,5 0,5 -5 7 -9 11 
0 0 -0,5 -0,5 21 -23 25 -27 
Tabell 9: Haar-transformerad bildmatris 
 
I denna Haar-transformerade bildmatris, tabell 9, har de ursprungliga färgvärdena ersatts 
av en medelvärdeskoefficient och 63 detaljkoefficienter. Bildmatrisen innehåller koeffi-
cienter från samtliga upplösningsnivåer vilket i detta fall innebär 4 olika nivåer. Det är 
sedan dessa som bryts ut och motsvarar de olika sökstrategierna U1 till U4. 
 
För första upplösningsnivån bryts den övre vänstra cellen ut enligt nedanstående illust-
ration. 
 
Upplösningsnivå 1:  
 
Cellen som representerar upplösningsnivå 1 innehåller medelvärdeskoefficienten, det 
vill säga medelvärdet för färgen i bilden. Denna nivå kommer dock inte att finnas med 
som en sökstrategi i vår undersökning. 
 
För nästa nivå, upplösningsnivå 2, bryts 4 av matrisens celler ut.  
 
Upplösningsnivå 2: 
 
 
Upplösningsnivå 2 kommer då att bestå av medelvärdeskoefficient samt 3 detaljkoeffi-
cienter. 
 
Vid upplösningsnivå 3 utökas ytterligare det antal celler som bryts ut till 16. 
 
Upplösningsnivå 3: 
 
 
 
 
Sökstrategi U3 består av 15 detaljkoefficienter samt medelvärdeskoefficienten. Här kan 
vara värt att framhålla att alla de matriser och uträkningar som används som illustration 
har gjorts av Morton och Petersen (1997). Det exempel som de utgår från resulterar i en 
Haar-transformerad bildmatris med många celler innehållande värdet 0 och de är place-
rade i vänstra och övre delen av matrisen. Detta kan bli lite missvisande när uppbryt-
ningen görs i olika upplösningsnivåer. Till exempel blir det ingen skillnad mellan nivå 2 
och 3 i detta fall. Så behöver inte nödvändigtvis alltid vara fallet. 
   

32,5 

32,5 0 
0 0 

32,5 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
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Slutligen vid upplösningsnivå 4 har vi återkommit till den Haar-transformerade bildma-
trisen innehållande 8 x 8 bildelement vilket innebär alla 64 koefficienter, se tabell 9 . 
 
 
Upplösningsnivå 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom inget tröskelvärde har satts har ingen trunkering skett. Det innebär att all in-
formation som är nödvändig för att återskapa originalbilden eller originalmatrisen (se 
tabell 8) finns bevarad. Det här är då en så kallad distorsionsfri komprimering. Därför 
kommer ingen skillnad att finnas i sökresultat mellan upplösningsnivå U4 och BL. I vår 
undersökning kommer upplösningsnivå 8 att motsvara BL.  
 
Genom att på ovanstående beskrivna sätt bygga sökstrategierna på olika upplösningsni-
våer utnyttjas den hierarkiska dekonstruktionen av bilden som åstadkoms med hjälp av 
Haar-transformation. Det här gör det möjligt söka en bild på olika detaljnivåer.   

6.3 Använda evalueringsmått 
Då utvärderingen av de olika sökstrategierna sker i en testmiljö där det finns möjlighet 
att kunna göra en relevansbedömning av samtliga bilder har båda måtten precision och 
recall kunnat användas.  
 
För att mäta precision skulle det vara möjligt att välja till exempel R-precision. Vid R-
precision mäts precisionen vid den R:te positionen i den returnerade listan av bilder, där 
R är antalet relevanta bilder. Det är tänkbart att det i vårt fall inte är ett tillräckligt käns-
ligt mått för att kunna mäta även mindre förändringar mellan olika upplösningsnivåer. 
Ett annat möjligt tillvägagångssätt vid mätandet av precision skulle vara att mäta preci-
sionen vid olika standard recall-nivåer, 0%, 10%, 20%...100%. En nackdel med detta 
tillvägagångssätt är att informationen om bildernas rankning inte blir så tydlig. För att få 
en bättre uppfattning av rankningen vid de olika sökstrategierna används istället genom-
snittlig precision, fortsättningsvis förkortad AP efter engelskans average precision.  
 
Vid användning av AP beräknas precisionen vid varje position i den returnerade listan 
av bilder där en relevant bild påträffas. Därefter divideras summan av precisionsvärdena 
med det totala antalet relevant bilder som finns i testsamlingen. Om det till en sökbild 
finns 4 relevanta bilder och att dessa vid en sökning rankas i position 4, 20, 24 och 50 
ger det följande AP: 
 
(1/4 + 2/20 + 3/24 + 4/50)/4=0,555 
 
När AP beräknats för varje sökbild görs sedan en uträkning för att få ett sammanfattan-
de värde för varje sökstrategi så kallat MAP, efter engelskans mean average precision. 

32,5 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 4 -4 4 -4 
0 0 0 0 4 -4 4 -4 
0 0 0,5 0,5 27 -25 23 -21 
0 0 -0,5 -0,5 -11 9 -7 5 
0 0 0,5 0,5 -5 7 -9 11 
0 0 -0,5 -0,5 21 -23 25 -27 
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Detta värde blir då medelvärdet över AP för varje sökstrategi. MAP beräknas både för 
det totala antalet sökningar och för varje enskild kategori. MAP för en kategori blir då 
summan för alla bildernas AP dividerat med det totala antalet bilder i kategorin. MAP 
för alla sökningar blir summan av AP för alla sökbilder dividerat med totala antalet sök-
bilder som i detta fall är 128. 
 
När AP används som mått innebär det att desto längre ner i rakningslistan relevanta bil-
der placeras desto lägre AP erhålls. Det sker hela tiden en successiv minskning av vär-
det vilket gör att en sökstrategi som återvinner ett fåtal relevanta bilder högt placerade 
medan resten av de relevanta bilderna placeras långt ner i rankningslistan kan få ett hög-
re AP än en sökstrategi som kanske återvinner alla de relevanta bilderna ganska högt 
upp i rankningslistan men dock ej med topplaceringar. (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 
1999). Därför kompletteras vår undersökning med en mätning av recall vid DCV 50. Då 
fås också en uppfattning om hur pass väl de olika strategierna förmår att fånga upp de 
relevanta bilderna.  

6.4 Tillvägagångssätt vid bedömning av relevans 
Det som ofta ifrågasätts när det gäller måtten precision och recall är svårigheten att be-
döma relevans. Ända sedan 1950-talets utvärderingar av informationssystem har rele-
vans varit ett omdiskuterat begrepp. Kritikerna hävdar att det inte finns någon möjlighet 
att uppnå tillräcklig objektivitet vid bedömning av vad som kan betraktas som relevant 
information. (Large, Tedd och Hartley 2001, s. 285f) För att kunna hantera detta pro-
blematiska begrepp är det viktigt att ge en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet 
vid relevansbedömning liksom vid hela studiens genomförande. Genom att göra detta 
blir en studie möjlig att granska genom upprepade undersökningar. Den blir möjlig att 
replikera. Om en replikation inte skulle vara genomförbar kan validiteten i studiens re-
sultat ifrågasättas (Bryman 2006, s.94). 
 
Vid tidigare studier har ofta ett visst särdrag granskats vid den experimentella under-
sökningen, till exempel form eller textur. Relevansen i dessa fall grundar sig på över-
ensstämmelser mellan bilder utifrån enbart ett av bildens särdrag. Nu har inte vi haft 
möjlighet att grunda våra relevansbedömningar på detta eftersom det förutsätter att 
testmiljöns bilder är avpassade efter undersökningens specifika ändamål. Istället har vi 
gjort en helhetsbedömning av bilden, det vill säga vi har utgått från det semantiska in-
nehållet i bilden. 
 
Relevansbedömning gjordes av testmiljöns samtliga 137 bilder. Vi använde oss av en 
binär relevansbedömning vilket innebär att bilderna antingen betraktades som relevanta 
eller irrelevanta. Relevansbedömningarna gjordes genom att vi var för sig studerade 
bilderna för att få en uppfattning om vilka möjliga grupperingar som var tänkbara att 
göra utifrån relevans. Därefter diskuterade vi igenom hur vi hade tänkt och insåg att 
våra åsikter gick isär när det gällde vissa grupperingar.  
 
Vi enades slutligen om en uppdelning som resulterade i 23 kategorier samt 9 udda bil-
der som inte passade in i någon av kategorierna. Kategorierna visas i nedanstående ta-
bell 10.  
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Kategori Antal bilder  
Balkonger 2 
Blad 11 
Blommor 16 
Bro 2 
Fiskar 2 
Fordon 4 
Frukt 2 
Garage 3 
Hjälmar 5 
Hundar 3 
Hus 8 
Hällristningar 7 
Insekter 11 
Kapslar 4 
Katter 4 
Människor 11 
Människor-staty 2 
Port 3 
Skogsbild 3 
Skulpturer 17 
Stadsbild 4 
Text 2 
Änglaljusstake 2 
Totalt antal sökbilder: 128 

Tabell 10: Antalet sökbilder och hur dessa fördelar sig i de olika kategorierna 
 
De 23 kategorierna i tabell 10 är av varierande storlek från den minsta som innehåller av 
2 bilder till den största som innehåller 17 bilder.  
 
Några av de problem som vi stötte på under kategoriindelningen exemplifieras här ut-
ifrån kategorin insekter. Till sitt bildinnehåll är det en av de mer brokiga kategorierna 
med ett brett semantiskt innehåll. Den innehåller olika slags insekter, bland andra fjäri-
lar och skalbaggar. Dessutom innehåller en del av bilderna flera objekt, till exempel bild 
IMG_2705 där en fjäril sitter på en blomma. Det skulle vara möjligt att även placera 
denna i kategorin blommor. Just i detta fall bedömde vi dock att fjärilen var huvudob-
jektet i bilden eftersom det hade varit betydligt lättare att ta en bild av en blomma utan 
fjäril än en med! Men detta visar att gränsdragningen mellan olika kategorier är långt 
ifrån självklar.  
 
Anledningen till att vi valde att samla så olikartade bilder bestående av humlor, skal-
baggar och fjärilar, i en och samma kategori kallad insekter är att det är intressant att se 
hur de olika sökstrategiernas prestanda påverkas av en sådan kategori. Som en kompen-
sation har vi också försökt att få kategorier där innehållet är mer likartat, exempelvis 
kategorin hjälmar. Då får vi en variation mellan de olika kategorierna. Det kanske visar 
sig att sökstrategiernas prestanda varierar över de olika kategorierna.  
 
En viss fara med att göra relevansbedömningar utifrån en färdig uppsättning bilder är att 
det finns en risk att konstruera kategorier som inte hade varit naturliga utifrån ett verk-
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ligt informationsbehov. Till exempel återigen kategorin insekter där det är tänkbart att 
en verklig användare kanske inte betraktar en bild av en skalbagge som ett relevant al-
ternativ till en sökning med en bild av en fjäril. Även om en viss subjektivitet vid rele-
vansbedömningar är ofrånkomligt, har vi ändå genom att ha fasta relevanskriterier upp-
nått en interbedömarreliabilitet vilket gör att samma förutsättningar gäller för alla de sju 
sökstrategierna. Detta är en viktig grund för att skapa rättvisa förutsättningar i en jämfö-
rande studie.  
 
Den fullständiga och detaljerade kategoriindelningen av bilderna redovisas i appendix 1 
där alla bilder presenteras. Ett undantag är dock kategorin människor där vi istället väl-
jer att beskriva bilderna med ord eftersom vi inte har tillstånd från personerna som före-
kommer på bilderna att publicera dessa.  

6.5 Genomförande av sökningarna 
Alla de 128 bilderna som kunde kategoriindelas efter relevans användes som sökbilder. 
Det här innebär totalt 128 x 7, det vill säga 896 sökningar. Vi genomförde sökningarna 
var för sig och använde de på förhand fastställda relevanskriterierna. Vid sökningen 
skrevs bildens filnamn i gränssnittets sökruta. Sökresultatet presenterades i form av en 
rankad lista med alla 136 bildernas filnamn. 
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7 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av utvärderingen av sökstrategierna. Först beskrivs 
det sammanfattande resultatet för varje sökstrategi över alla kategorier med avseende på 
MAP för alla kategorier och MAP över alla sökbilder samt Recall@50. Därefter ges en 
mer detaljerad genomgång för varje kategori där resultatet av sökningarna för varje sök-
bild redovisas. Med fet stil framhävs den sökstrategi som ger den bästa prestandan och i 
kursiv stil markeras det lägsta värdet. 

7.1 Precision för de olika sökstrategierna 
Nedanstående tabell innehåller MAP, medelvärdet för den genomsnittliga precisionen, 
för varje kategori samt MAP över alla sökbilder.  
 
KATEGORI U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Balkonger 0,0087 0,0089 0,0093 0,0092 0,0094 0,0094 0,0095 
Blad 0,1515 0,1557 0,1334 0,1235 0,1117 0,1070 0,1069 
Blommor 0,1471 0,1646 0,1577 0,1588 0,1551 0,1621 0,1675 
Bro 0,0090 0,0110 0,0103 0,0103 0,0104 0,0106 0,0108 
Fiskar 0,0301 0,0283 0,0382 0,0297 0,0206 0,0182 0,0174 
Fordon 0,0504 0,0513 0,0517 0,0511 0,0515 0,0497 0,1056 
Frukt 0,0455 1,0000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
Garage 0,0271 0,0532 0,0396 0,0294 0,0260 0,0240 0,0226 
Hjälmar 0,0358 0,0708 0,1144 0,1546 0,1510 0,1474 0,1602 
Hundar 0,0311 0,0372 0,0449 0,0351 0,0308 0,0303 0,0294 
Hus 0,3318 0,3505 0,3367 0,3505 0,3532 0,3481 0,3488 
Hällristningar 0,1158 0,2265 0,2585 0,2524 0,2640 0,2540 0,2232 
Insekter 0,1272 0,1512 0,1399 0,1520 0,1526 0,1531 0,1568 
Kapslar 0,1246 0,2597 0,2735 0,2346 0,2367 0,2299 0,2380 
Katter 0,0361 0,0333 0,0348 0,0330 0,0293 0,0286 0,0284 
Människor 0,0985 0,0954 0,0925 0,0877 0,0811 0,0788 0,0785 
Människor-staty 0,0493 0,0477 0,0463 0,0439 0,0405 0,0394 0,0871 
Port 0,0203 0,0124 0,0124 0,0126 0,0127 0,0126 0,0126 
Skogsbild 0,0206 0,0190 0,0185 0,0198 0,0191 0,0169 0,0155 
Skulpturer 0,1392 0,1331 0,1274 0,1187 0,1133 0,1117 0,1109 
Stadsbild 0,2001 0,2214 0,2241 0,2287 0,2267 0,2260 0,2249 
Text 0,3750 0,5000 0,7500 0,7500 0,7500 0,6667 0,4167 
Änglaljusstake 0,1131 0,5833 0,2500 0,2083 0,2250 0,2250 0,3500 
Total MAP över 
alla sökbilder: 0,1226 0,1652 0,1564 0,1547 0,1523 0,1496 0,1492 

Tabell 11: MAP för alla kategorier och total MAP för alla sökbilder 
 
Den sökstrategi som har lägst MAP över alla sökbilder är sökstrategi U2 som också är 
den som värdemässigt avviker mest från de övriga sökstrategierna. Högst MAP ger sök-
strategi U3.  
 
BL ger näst lägst prestanda när det gäller MAP över alla sökbilder men trots detta pres-
terar den bäst för 6 av kategorierna vilket är ett något högre antal än för de övriga sök-
strategierna.  Å andra sidan presterar BL sämst för 8 av kategorierna vilket då påverkar 
medelvärdet. Även sökstrategi U2 som har lägsta prestanda uppvisar bäst resultat för 5 
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kategorier. Samtidigt är U2 den sökstrategi som presterar sämst för 12 kategorier av 23 
möjliga. Det absolut lägsta värdet återfinns i U2, kategorin balkonger.  
 
Sökstrategi U3 och U4 presterar jämnt (när det gäller fördelning av höga och låga vär-
den) och båda får för 5 kategorier högst MAP samt lägst MAP för 1 kategori vardera. 
Men värdena är något högre för U3 och där återfinns också det absolut högsta värdet när 
det gäller MAP för kategorierna, nämligen kategorin frukt som ger full MAP för sökstra-
tegi U3.  
 
U5 och U6 är också jämna. Båda sökstrategierna presterar bäst för 2 av de 23 kategori-
erna. Även om de inte har högst prestanda för mer än 2 kategorier så har de samtidigt 
heller inte lägst prestanda för en enda av kategorierna. U7 presterar inte bäst för någon 
av kategorierna men den ger sämst resultat för 2 av kategorierna.  
 
För att se om Haar-transformation i sig leder till genomgående bättre MAP över alla 
sökbilder oavsett vilken upplösningsnivå som sökstrategierna grundar sig på, beräknas 
också den procentuella skillnaden mellan BL och de övriga sökstrategierna. Detta pre-
senteras i nedanstående tabell, 12.  
 
Sökstrategi U2 U3 U4 U5 U6 U7 
Procentuell 
förändring -17,8 +10,7 +4,8 +3,7 +2,1 +0,3 

Tabell 12: Den procentuella förändringen i MAP över alla sökbilder för de Haar-transformerade 
sökstrategierna i förhållande till BL 
 
Tabellen visar att det är en successiv minskning av differensen till BL desto högre upp-
lösningsnivå som sökstrategin grundar sig på, från 17,8% förändring för sökstrategi U2 
till en förändring på 0,3% för sökstrategi U7. Detta illustreras även i nedanstående dia-
gram 1. 
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Diagram 1: Procentuell förändring i MAP över alla sökbilder och för alla sökstrategier i förhållan-
de till BL 
 
I diagram 1 åskådliggörs att U2 är den enda sökstrategi som har sämre prestanda än BL. 
U2 uppvisar också den största differensen till BL med 17,8% försämring av MAP. Den 
sökstrategi med bäst prestanda är U3 där skillnaden gentemot BL för U3 ger en 10,7% 
förbättring av MAP.  
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7.2 Recall för de olika sökstrategierna 
Här presenteras medelvärdesrecall vid DCV 50 för samtliga kategorier och för alla sök-
bilder.  
 
 
KATEGORI U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Balkonger 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Blad 0,5455 0,5818 0,5364 0,5364 0,5364 0,5364 0,5455 
Blommor 0,3666 0,4125 0,3833 0,3708 0,3625 0,3500 0,3583 
Bro 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Fiskar 1,0000 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 
Fordon 0,6667 0,5833 0,5833 0,6667 0,5833 0,5833 0,5833 
Frukt 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Garage 0,1667 0,6667 0,6667 0,3333 0,1667 0,1667 0,1667 
Hjälmar 0,3500 0,5000 0,5500 0,5000 0,4500 0,4500 0,4500 
Hundar 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
Hus 0,7321 0,6786 0,7679 0,7679 0,7857 0,8214 0,8214 
Hällristningar 0,6905 0,8571 0,8571 0,8809 0,9286 0,9286 0,9286 
Insekter 0,5091 0,6091 0,6545 0,6636 0,6636 0,6818 0,6727 
Kapslar 0,6667 0,6667 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 
Katter 0,3333 0,3333 0,3333 0,2500 0,1667 0,1667 0,1667 
Människor 0,3364 0,3273 0,3091 0,2636 0,2545 0,2273 0,2182 
Människor-staty 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Port 0,3333 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Skogsbild 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 
Skulpturer 0,2904 0,2610 0,2500 0,2243 0,2169 0,2132 0,2132 
Stadsbild 0,5000 0,5834 0,6667 0,8334 0,7500 0,6667 0,6667 
Text 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Änglaljusstake 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Recall@50 över 
alla sökbilder 

0,4704 
 

0,4909 
 

0,5074 
 

0,4960 
 

0,4833 
 

0,4644 
 

0,4647 
 

Tabell 13: Medelvärdesrecall över alla kategorier samt alla sökbilder 
 
Resultatet för recall@50 visar att sökstrategi U4 är den som har högst medelvärdesre-
call. Den presterar bäst för 5 av kategorierna och sämst för 3. U5 är den sökstrategi som 
presterar näst bäst. Den ger bäst resultat för 4 kategorier och sämst för 2.  
 
U7 är den sökstrategi som uppvisar lägst prestanda. Den presterar dock bäst för 4 av de 
23 kategorierna men däremot sämst för 8 kategorier. Även BL visar en låg prestanda 
som endast är marginellt bättre än för U7. U7 ger bäst medelvärdesrecall för 3 av kate-
gorierna och lägst för 7. U2 som även den har relativt låg medelvärdesrecall för alla 
bilder ger bäst resultat för 6 av kategorierna men samtidigt sämst resultat för lika många 
kategorier.  
 
Flera av kategorierna har fått full recall när det gäller samtliga sökstrategier: frukt, män-
niskor-staty, text och änglaljusstake. Kategori balkong och bro har 0 i recall över samt-
liga sökstrategier.  
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Överlag ger sökstrategier som grundar sig på närliggande upplösningsnivåer liknande 
medelvärdesrecall för kategorin. Exempelvis kategori kapslar där sökstrategi U2 och U3 
ger samma värde (0,6667) och där resterande sökstrategier ger samma värde (0,8333). 
 
I jämförelse med BL är den procentuella skillnaden såsom framkommer i nedanstående 
tabell 14. 
 
Sökstrategi U2 U3 U4 U5 U6 U7 
Procentuell föränd-
ring +1,23 +5,64 +9,19 +6,74 +4,00 -0,06 

Tabell 14: Den procentuella förändringen i medelvärdesrecall@50 för de Haar-transformerade 
sökstrategierna i förhållande till BL 
 
U7 är den enda sökstrategi som ger sämre medelvärdesrecall än BL, om än med en mar-
ginell differens på 0,06%. Den största skillnaden finns mellan BL och U4 där U4 ger en 
9,19 % bättre medelvärdesrecall, se även nedanstående diagram 2.  
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Diagram 2: Procentuell förändring i medelvärdesrecall@50 för alla sökstrategier i förhållande till 
BL 
 
Diagram 2 visar att sökstrategi U4 ger bäst prestanda och att det för de övriga sökstrate-
gierna sker en successiv minskning av medelvärdesrecall i förhållande till BL.  

7.3 Resultat kategori för kategori  
När det gäller MAP för alla bilder ger U3 bäst prestanda och U2 den lägsta, tätt följt av 
BL. Om en närmare granskning görs av AP för varje sökbild visar det sig att det finns 
många sökbilder som avviker både från MAP för kategorin och för MAP över alla sök-
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bilder. Även när det gäller recall@50 där sökstrategi U4 ger bäst medelvärde finns vissa 
avvikelser. Här kommer en redovisning av några av de avvikande sökresultaten att pre-
senteras sammanställt kategori för kategori. För de kategorier som inte omnämns hör 
hänvisas till appendix 2 där sökresultatet för dem redovisas.. 
 
Balkonger 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_3828 0,0100 0,0103 0,0110 0,0109 0,0110 0,0111 0,0112 
IMG_4534 0,0074 0,0075 0,0076 0,0075 0,0078 0,0078 0,0078 
MAP: 0,0087 0,0089 0,0093 0,0092 0,0094 0,0094 0,0095 

Tabell 15: AP och MAP för kategori balkonger 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_3828 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
IMG_4534 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Medelvärde: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Tabell 16: Recall@50 för kategori balkonger 

 
Kategorin balkonger avviker från MAP över alla sökbilder genom att BL är den sökstra-
tegi som ger högst MAP för kategorin. Även om U6 och U7 presterar lika bra för en av 
bilderna så ger BL konsekvent högst värden för AP när det gäller kategorins båda bilder.  
 
Ingen av sökstrategierna förmår återvinna någon av bilderna i kategorin bland de 50 
först rankade. Recall@50 är således lika med 0.   
 
Blommor 
 
Blommor U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Blomma_13 0,1238 0,2287 0,1582 0,1543 0,1516 0,1515 0,1520 
Blomma_01 0,0979 0,1177 0,1100 0,1125 0,1127 0,1299 0,1305 
IMG_4160 0,1701 0,1207 0,1087 0,1063 0,1038 0,1042 0,1249 
IMG_4159 0,2836 0,2497 0,2740 0,2654 0,2220 0,2204 0,2259 
Blomma_07 0,2221 0,2212 0,2166 0,1986 0,1923 0,1911 0,1929 
Blomma_10 0,0997 0,0976 0,0998 0,1011 0,1036 0,1042 0,1048 
Blomma_05 0,1080 0,1422 0,1445 0,1363 0,1356 0,1391 0,1418 
Blomma_04 0,1226 0,2795 0,2076 0,1991 0,1824 0,1881 0,1905 
Blomma_03 0,1740 0,1373 0,1235 0,1247 0,1253 0,1379 0,1387 
Blomma_12 0,2488 0,2677 0,2958 0,3199 0,3252 0,3482 0,3593 
Nck_1 0,1213 0,1357 0,1446 0,1477 0,1614 0,1664 0,1789 
Blomma_14 0,1056 0,0877 0,0903 0,0919 0,0916 0,0937 0,0976 
IMG_4184 0,0995 0,1324 0,1190 0,1231 0,1225 0,1252 0,1310 
A_IMG_4186 0,1032 0,0997 0,0967 0,0971 0,0955 0,0954 0,0966 
Knopp_1 0,1102 0,1063 0,1187 0,1291 0,1317 0,1702 0,1776 
Blomma_11 0,1638 0,2092 0,2153 0,2334 0,2251 0,2281 0,2376 
MAP: 0,1471 0,1646 0,1577 0,1588 0,1551 0,1621 0,1675 

Tabell 17: AP och MAP för kategori blommor 
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Blommor U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Blomma_13 0,4000 0,5333 0,5333 0,4667 0,5333 0,5333 0,5333 
Blomma_01 0,2667 0,2667 0,2000 0,2667 0,2667 0,2667 0,2667 
IMG_4160 0,4667 0,3333 0,3333 0,4000 0,3333 0,2667 0,3333 
IMG_4159 0,4667 0,6000 0,5333 0,5333 0,5333 0,4667 0,4000 
Blomma_07 0,4667 0,7333 0,7333 0,6667 0,6000 0,6000 0,6000 
Blomma_10 0,3333 0,2667 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 
Blomma_05 0,2660 0,5330 0,4667 0,4667 0,4667 0,4667 0,4667 
Blomma_04 0,2667 0,5333 0,7333 0,6000 0,6000 0,5333 0,5333 
Blomma_03 0,4000 0,4000 0,2667 0,2667 0,2667 0,2667 0,2667 
Blomma_12 0,5333 0,6000 0,4667 0,4667 0,4667 0,4667 0,4667 
Nck_1 0,4667 0,4000 0,3333 0,3333 0,2000 0,2000 0,2667 
Blomma_14 0,2667 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 
IMG_4184 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,4000 0,4000 
A_IMG_4186 0,3333 0,2667 0,1333 0,1333 0,2000 0,2000 0,2000 
Knopp_1 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 
Blomma_11 0,4000 0,4667 0,5333 0,4667 0,4667 0,4000 0,4667 
Medelvärde: 0,3666 0,4125 0,3833 0,3708 0,3625 0,3500 0,3583 

Tabell 18: Recall@50 för kategori blommor 

 
Resultatet för kategorin blommor skiljer sig från resultatet för MAP över alla sökbilder 
genom att BL ger det bästa resultatet för MAP för kategorin. För 6 av bilderna ger BL 
högst AP. Inte för någon av kategorins bilder presterar BL sämst.  
 
U2 som är den som har lägst MAP för kategorin ger lägst AP för 8 av bilderna. Det visar 
sig emellertid att när det gäller AP så presterar sökstrategi U2 bäst för lika många bilder 
som BL gör, det vill säga för 6 av bilderna. Dessutom återfinns flera av de höga värdena 
för AP hos sökstrategier grundade på lägre upplösningsnivå. För hela 10 av kategorins 
16 bilder presterar sökstrategierna U2-U4 bäst, vilket innebär en sökning på 4 – 64 ko-
efficienter. Så även om BL ger högst MAP för hela kategorin finns flera avvikelser från 
detta vid en detaljerad granskning av sökresultatet för AP.   
 
Även när det gäller medelvärdet för recall@50 över alla sökbilder avviker kategorin 
blommor genom att U3 och inte U4 ger högst medelvärdesrecall för kategorin.  
 
Flest höga värden finns hos sökstrategi U2 och U3 men det är ändå en spridning så det 
är inte genomgående så att en sökstrategi fungerar bäst för alla bilder.  För 7 av bilderna 
presterar sökstrategi U3 bäst och för 2 av bilderna ger den sämst resultat. Sökstrategi U2 
ger bäst resultat för lika många bilder, det vill säga 7 bilder men däremot det sämsta 
resultatet för 6 av bilderna.  
 
När det gäller recall@50 ger sökstrategier med närliggande upplösningsnivå ofta likar-
tad recall för en bild.  
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Frukt 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5972 0,0244 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_6005 0,0667 1,0000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 
MAP: 0,0455 1,0000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 

Tabell 19: AP och MAP för kategori frukt 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5972 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_6005 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Medelvärde: 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabell 20: Recall@50 för kategori frukt 
 
Frukt är den enda kategorin som uppnår full MAP över alla sökbilder. Det är sökstrategi 
U3 som presterar det bästa resultatet och den ger konsekvent full AP för kategorins båda 
bilder. För en av bilderna ger de flesta sökstrategier, U3-BL full AP. Konsekvent sämst 
resultat ger sökstrategi U2 som uppvisar lägst AP för båda bilderna.   
 
Även när det gäller recall får kategorin frukt ett bra resultat då samtliga sökstrategier 
presterar en full recall för kategorins båda bilder.  
 
Hus 
 
Sökbild     U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_2210 0,3331 0,3535 0,3346 0,3652 0,3746 0,3710 0,4093 
IMG_2221 0,3787 0,4389 0,3540 0,3534 0,3657 0,3627 0,3553 
IMG_3568 0,0402 0,0413 0,0483 0,0523 0,0540 0,0556 0,0561 
IMG_3570 0,1533 0,0918 0,0829 0,1127 0,1155 0,1050 0,1053 
IMG_3571 0,3780 0,6659 0,7028 0,7041 0,7085 0,6813 0,6813 
IMG_3610 0,3370 0,1654 0,1360 0,1429 0,1451 0,1426 0,1369 
IMG_3664 0,5454 0,5521 0,5294 0,5714 0,5491 0,5546 0,5467 
IMG_3666 0,4884 0,4951 0,5059 0,5022 0,5130 0,5120 0,4999 
MAP: 0,3318 0,3505 0,3367 0,3505 0,3532 0,3481 0,3488 

Tabell 21: AP och MAP för kategori hus 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_2210 0,7143 0,7143 0,8571 0,8571 0,8571 0,8571 0,8571 
IMG_2221 0,8571 0,8571 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_3568 0,0000 0,0000 0,1429 0,1429 0,1429 0,2857 0,2857 
IMG_3570 0,5714 0,2857 0,2857 0,2857 0,4286 0,5714 0,5714 
IMG_3571 1,0000 0,8571 0,8571 0,8571 0,8571 0,8571 0,8571 
IMG_3610 0,7143 0,7143 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_3664 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_3666 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Medelvärde: 0,7321 0,6786 0,7679 0,7679 0,7857 0,8214 0,8214 

Tabell 22: Recall@50 för kategori hus 
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Kategorin hus avviker från MAP över alla sökbilder genom att U6 ger bäst resultat. För 
2 av bilderna ger U6 högst AP men detta gäller även för sökstrategierna BL och U2. 
Över huvud taget så är det inte någon sökstrategi som ger konsekvent högst värden för 
AP utan det är en viss spridning mellan sökstrategierna. U2 ger däremot sämst resultat 
för 4 av kategorins 8 bilder. 
 
Även när det gäller recall finns ingen sökstrategi som ger konsekvent bäst resultat när 
det gäller AP. En granskning av sökstrategi U3 som ger lägst medelvärdesrecall för ka-
tegorin visar att även om U3 uppvisar sämst resultat för 6 av bilderna så uppnår den 
ändå full recall för 2 av bilderna.  
 
Om enbart en sökbild granskas, bild IMG_3570, exemplifierar sökresultatet att det inte 
går att visa på ett konstant stigande eller fallande värde för recall beroende på stigande 
eller fallande upplösningsnivå. Istället ger sökstrategi U2 samma höga värde som U7 
och BL. De lägre värdena återfinns i de mellanliggande sökstrategierna. 
 
Samma sökbild, IMG_3570, visar också fluktuerande värde med avseende på AP. U2 
ger högst värde och sedan sjunker värdena för sökstrategierna U3 och U4 för att därefter 
stiga i sökstrategi U5 och U6 och återigen sjunka för sökstrategi U7 och BL.   
 
Insekter 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Butter_1 0,1132 0,1600 0,1589 0,1678 0,1765 0,1752 0,1794 
Butter_3 0,0897 0,1895 0,1625 0,1638 0,1650 0,1655 0,1667 
IMG_1384 0,1362 0,1596 0,1342 0,1346 0,1354 0,1333 0,1371 
IMG_2705 0,1420 0,1468 0,1534 0,2255 0,2187 0,2172 0,2186 
Bagge_2 0,0985 0,1208 0,1212 0,1298 0,1328 0,1365 0,1400 
IMG_0783 0,1051 0,1453 0,1479 0,1532 0,1526 0,1546 0,1600 
Bagge_3 0,1204 0,1445 0,1462 0,1597 0,1715 0,1721 0,1797 
IMG_1519 0,0918 0,1179 0,1240 0,1289 0,1300 0,1304 0,1331 
IMG_1795 0,1997 0,2197 0,1389 0,1467 0,1380 0,1368 0,1417 
Kryp_2 0,1850 0,1025 0,1030 0,1096 0,1112 0,1135 0,1171 
IMG_1000_orig 0,1178 0,1562 0,1492 0,1528 0,1469 0,1493 0,1512 
MAP: 0,1272 0,1512 0,1399 0,1520 0,1526 0,1531 0,1568 

Tabell 23: AP och MAP för kategori insekter 
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Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Butter_1 0,6000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,7000 
Butter_3 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 0,6000 0,6000 0,6000 
IMG_1384 0,6000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
IMG_2705 0,4000 0,5000 0,7000 0,7000 0,7000 0,8000 0,8000 
Bagge_2 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6000 0,7000 0,7000 
IMG_0783 0,6000 0,6000 0,7000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
Bagge_3 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
IMG_1519 0,5000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
IMG_1795 0,5000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
Kryp_2 0,5000 0,5000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
IMG_1000_orig 0,4000 0,7000 0,8000 0,8000 0,7000 0,7000 0,7000 
Medelvärde: 0,5091 0,6091 0,6545 0,6636 0,6636 0,6818 0,6727 

Tabell 24: Recall@50 för kategori insekter 
 
Liksom för kategorin blommor visar sig BL ge bäst resultat för kategorin insekter med 
avseende på MAP för kategorin. För 5 av bilderna ger BL bäst AP. Men även här visar 
AP vissa avvikelser från detta mönster. För 4 av kategorins 11 bilder ger sökstrategi U3 
bäst resultat. Den sökstrategi som uppvisar den mest konsekventa prestandan för kate-
gorins bilder är U2 som för 8 av kategorins 11 bilder ger lägst AP. Ändå presterar U2 
bäst för en av bilderna.  
 
Vid recall@50 ger sökstrategier grundade på högre upplösningsnivåer likartad recall för 
en stor del av bilderna. Den som även här ger det mest konsekventa resultatet är sökstra-
tegi U2 som i 10 fall av 11 ger lägst recall.  
 
Skulpturer 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_4926 0,1314 0,1207 0,1086 0,0958 0,0933 0,0920 0,0919 
IMG_4927 0,0943 0,0879 0,1012 0,0920 0,0910 0,0889 0,0893 
IMG_4936 0,0935 0,0971 0,1045 0,0998 0,0964 0,0958 0,0962 
IMG_5134 0,0855 0,0757 0,0758 0,0754 0,0754 0,0756 0,0759 
IMG_5156 0,1155 0,0887 0,0908 0,0885 0,0871 0,0871 0,0871 
IMG_5158 0,1767 0,2616 0,2363 0,2102 0,1896 0,1934 0,1919 
IMG_5165 0,1236 0,1236 0,1195 0,1109 0,1051 0,1042 0,1045 
IMG_5167 0,1819 0,2366 0,2123 0,1759 0,1546 0,1495 0,1459 
IMG_5170 0,1346 0,1806 0,1706 0,1507 0,1393 0,1348 0,1343 
IMG_5175 0,1965 0,2174 0,1459 0,1317 0,1228 0,1157 0,1129 
IMG_5238 0,1555 0,0855 0,0833 0,0828 0,0822 0,0819 0,0823 
IMG_5294 0,0864 0,0788 0,0844 0,0804 0,0793 0,0786 0,0790 
IMG_5517 0,2518 0,1781 0,2075 0,1833 0,1761 0,1732 0,1646 
IMG_5522 0,1644 0,0864 0,0833 0,0804 0,0805 0,0809 0,0810 
IMG_5527 0,2017 0,1798 0,1793 0,1984 0,1905 0,1847 0,1845 
A_MG_5689 0,0876 0,0826 0,0791 0,0780 0,0781 0,0786 0,0789 
IMG_5716 0,0862 0,0816 0,0837 0,0837 0,0842 0,0846 0,0853 
MAP: 0,1392 0,1331 0,1274 0,1187 0,1133 0,1117 0,1109 

Tabell 25: AP och MAP för kategori skulpturer 



 39 

 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_4926 0,3750 0,3125 0,2500 0,1250 0,0625 0,0625 0,0625 
IMG_4927 0,1875 0,1250 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 
IMG_4936 0,2500 0,1875 0,1875 0,1875 0,2500 0,2500 0,2500 
IMG_5134 0,1250 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
IMG_5156 0,2500 0,1875 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 
IMG_5158 0,3125 0,3750 0,3750 0,3125 0,3125 0,3125 0,2500 
IMG_5165 0,2500 0,3125 0,3125 0,3125 0,3125 0,3125 0,3125 
IMG_5167 0,3750 0,3750 0,3750 0,3125 0,3125 0,3125 0,3125 
IMG_5170 0,3125 0,4375 0,4375 0,4375 0,3750 0,3750 0,3750 
IMG_5175 0,3750 0,5625 0,4375 0,4375 0,4375 0,3750 0,3750 
IMG_5238 0,3750 0,1250 0,0625 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 
IMG_5294 0,0625 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1875 
IMG_5517 0,5625 0,4375 0,3750 0,3125 0,3125 0,3125 0,3125 
IMG_5522 0,3750 0,1250 0,1875 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
IMG_5527 0,4375 0,3750 0,3750 0,3125 0,2500 0,2500 0,2500 
A_MG_5689 0,1250 0,1250 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
IMG_5716 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 
Medelvärde: 0,2904 0,2610 0,2500 0,2243 0,2169 0,2132 0,2132 

Tabell 26: Recall@50 för kategori skulpturer 
 
Kategorin skulpturer avviker från MAP över alla sökbilder genom att U2 ger bäst resul-
tat och annars är U2 den sökstrategi som ger sämst resultat när det gäller total MAP över 
alla sökbilder. Det visar sig också att för 10 av kategorins 17 bilder ger sökstrategi U2 
högst AP. Därmed stämmer det väl överens när det gäller resultatet för MAP för katego-
rin. Dessutom åstadkoms alla de högsta resultaten för AP av sökstrategier som grundar 
sig på lägre upplösningsnivåer, i detta fall U2-U4. 
 
Även när det gäller recall avviker kategorin genom att U2 ger högst medelvärdesrecall 
till skillnad från medelvärdesrecall för alla sökbilder där U4 ger bäst resultat. I 11 fall av 
17 ger U2 bäst värden. Men till skillnad från AP är det inte enbart de sökstrategier som 
baseras på lägre upplösningsnivåer som ger högst resultat utan även sökstrategier som 
grundar sig på högre upplösningsnivåer åstadkommer bäst resultat för en del av bilder-
na.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer några intressanta resultat att diskuteras. Detta görs utifrån preci-
sion i form av MAP och AP samt recall. Slutligen tar vi också upp sådant i vårt tillväga-
gångssätt som möjligtvis kan ha påverkat det resultat som vi fått.  
 
Att göra en direkt jämförelse mellan resultaten från tidigare studier och denna under-
sökning är vanskligt eftersom olika tillvägagångssätt har använts och även olika stora 
databaser. Många gånger har olika parametrar såsom exempelvis färgrymd eller av-
ståndsmått utvärderats i tidigare studier. Dessutom är tillvägagångssättet och resultatre-
dovisningen bitvis knapphändig i tidigare studier vilket också försvårar en rättvis jämfö-
relse. De paralleller som dras till vår undersökning kommer därför att ligga på ett mer 
allmänt plan.   
 
Precision – MAP och AP 
 
Det visade sig att det blev en viss skillnad mellan de olika sökstrategierna i vår under-
sökning med avseende på MAP över alla sökbilder. U2 ger lägst MAP medan U3 ger 
högst MAP. Skillnaderna mellan sökstrategierna blir också mindre desto högre upplös-
ningsnivå som de grundade sig på. Det här innebär att eftersom det är en successiv ök-
ning av antalet koefficienter med stigande upplösningsnivå så har ett färre antal koeffi-
cienter på lägre upplösningsnivå en större påverkan på MAP än vad ett större antal koef-
ficienter på högre upplösningsnivåer har.  
 
Det här kan kopplas samman med en waveletdekonstruktions hierarkiska uppdelning av 
bilden i olika upplösningsnivåer, där en lägre upplösningsnivå framhäver de stora dra-
gen i bilden medan det med en stigande upplösningsnivå blir möjligt att urskilja fler och 
fler detaljer. Sökstrategi U2 bestående av 4 koefficienter innehåller inte nog med infor-
mation för att i tillräcklig utsträckning kunna åtskilja bilder medan de 12 koefficienterna 
som läggs till för nästföljande upplösningsnivå, U3, har stor betydelse. Till nästa nivå, 
upplösningsnivå U4 sjunker MAP återigen. Det här innebär då att i U2 blir bilderna för 
lika varandra och i U4 och ökande upplösningsnivåer blir de för specifika.  
 
Störst vinst är alltså, med avseende på vår undersökning, att använda sig av en sökstra-
tegi som bygger på upplösningsnivå 3. Det är alltså möjligt att av en bild som ursprung-
ligen består av 16 384 bildelement, Haar-transformera denna och välja de koefficienter 
som finns på upplösningsnivå 3 vilket innebär enbart 16 stycken och ändå erhålla det 
högsta värdet för MAP över alla sökbilder. Det här kan jämföras med vad Jacobs, Fin-
kelstein och Salesin (1995) kom fram till i sin undersökning att ett färre antal koeffici-
enter förbättrar resultatet, när de använde olika antal koefficienter utifrån en trunkerad 
bildmatris som grund för sökstrategierna. Mindre detaljinformation tycks således för-
bättra resultatet vid återvinningen av bilder. Nu ska det i sammanhanget framhållas att 
detta i vår undersökning gäller MAP över alla sökbilder, och att sökstrategi U3 ingalun-
da ger bäst resultat för alla kategorier eller bäst AP för alla sökbilder.  Till exempel ger 
sökstrategi U2 som har den lägsta prestandan bäst resultat för 41 av bilderna medan U3 
ger bäst prestanda för 31 av bilderna. Däremot har U2 helt klart sämst prestanda för flest 
antal bilder, 59 stycken. Det innebär att U2 är den sökstrategi med mest varierad pre-
standa.  
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Om jämförelse görs i förhållande till BL, som då är den enda sökstrategin som ej är 
Haar-transformerad utan bygger på de ursprungliga bildelementen, presterar U2 sämre 
med avseende på MAP över alla sökbilder. Skillnaden är 17,8% sämre resultat för U2. 
Men ändå visar det sig att U2 har bäst prestanda för 5 kategorier: katter, människor, 
port, skogsbild och skulpturer. Då waveletdekonstruktionens uppdelning i olika upplös-
ningsnivåer innebär, som tidigare nämnts, att bilder skulle kunna bli mer och mer lika 
varandra desto lägre upplösningsnivå. Om detta är fallet skulle U2 i så fall prestera bätt-
re för kategorier vars bilder på något sätt är sinsemellan mer olikartade. När det gäller 
dessa 5 kategorierna kan detta stämma. Kategorin människor innehåller bilder som är 
olikartade på så sätt att de har motiv med närbilder av personer, personer som sitter, 
personer som står eller går eller flera personer på en och samma bild. Även kategorin 
skulpturer har samma slags olikartade innehåll. När det gäller kategorin skogsbild så 
består den av likartade motiv men de skiljer sig åt eftersom bilderna är tagna ifrån olika 
avstånd.  
 
Om nu förhållandet är sådant att U2 presterar bäst för kategorier med ett bildinnehåll 
som är mycket olikartat så kunde det vara tänkbart att det motsatta gäller för BL och för 
sökstrategier grundade på högre upplösningsnivåer. De skulle då prestera bäst för kate-
gorier med ett likartat bildinnehåll. De kategorier som fått bäst resultat i BL är balkong-
er, blommor, fordon, hjälmar, insekter och människor-staty. En närmare granskning 
visar att de enligt vår uppfattning inte är så lika. Kategorin insekter innehåller exempel-
vis bilder med mycket varierat innehåll. Det förekommer bilder av fjärilar, skalbaggar 
och humlor. Men bilderna inom kategorin insekter kan ändå tänkas ha det gemensamt 
att flera av bilderna har ett mycket detaljerat innehåll och en mer avancerad textur. Det 
här kan också sägas gälla för kategorierna blommor och fordon. I så fall skulle det kun-
na innebära att BL som är den sökstrategi som innehåller mest detaljinformation om 
bilden ger ett bättre resultat när det gäller textur. Det här skulle också kunna understöd-
jas av tidigare undersökningar, exempelvis Sun och Ozawa (2005) där detaljinformation 
från högre upplösningsnivåer läggs till medelvärdet för färgen för att förbättra återvin-
ningseffektiviteten med avseende på texturen. Men även om det finns en svag indikation 
på att så skulle kunna vara fallet även i vår undersökning finns det vissa resultat som 
motsäger detta. En närmare granskning av AP för kategorin visar att bild Butter_3 som 
innehåller många detaljer får högst värde med sökstrategi U3. Även en jämförelse med 
övriga kategorier, exempelvis kategorin blad där texturen är ett framträdande särdrag, 
visar att denna kategori har högts MAP i sökstrategi U3.  
 
Då vi utifrån vårt resultat inte kan dra några säkra slutsatser om anledningen till att U2 
och BL som har lägsta prestandan ändå ger högst MAP för en del kategorier och högst 
AP för en del bilder övergår vi till den sökstrategi som ger högst MAP för alla sökbilder, 
nämligen U3. U3 har en 10,7% ökning av MAP i jämförelse med BL. Det här innebär 
inte att U3 har flest högsta värden utan att den har lika många som både U2 och U4 och 
dessutom färre än BL. Detta är däremot ett tecken på att sökstrategi U3 har den mest 
stabila prestandan. Här återfinns också det absolut högsta värdet där kategorin frukt 
uppnår maximalt värde vilket i stor utsträckning påverkar värdet för MAP för sökstrate-
gi U3. Det visar sig att kategorin frukt som har full MAP med sökstrategi U3 även har 
höga värden för de övriga sökstrategierna. Det betyder att det i denna kategori finns en 
likhet som systemet oavsett sökstrategi har lätt att identifiera.  
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För att se vad denna likhet skulle kunna bestå av jämförs med en kategori som liksom 
kategorin frukt enbart innehåller 2 bilder, nämligen kategorin fiskar. Kategorin fiskar 
har tvärtemot kategorin frukt genomgående ganska låga värden.   
 
Varför är då 2 päron, IMG_6005, mera lik en fruktkorg, IMG_5972, än vad en fisk, 
IMG_5898, är lik en annan fisk, IMG_5899? Det här kanske kan förklaras av det som i 
tidigare forskning (Natsev, Rastogi och Shim 2004) har beskrivits som en svaghet med 
Haar-transformation, nämligen det starka beroendet av bildelementens placering för 
komponenternas värde och placering i den slutgiltiga vektorn som används vid sökning 
i systemet. När vektorerna jämförs med varandra jämförs de komponent för komponent 
och placeringen blir avgörande för likhet mellan bilder. Det här gäller även för sökstra-
tegi BL. Fiskarna, fast än lika varandra, har olika skalnivå vilket kan påverka placering-
en av komponentvärdena i vektorerna vid en matchning så att de båda bilderna betraktas 
som olika. Kanske då att päronen och fruktkorgen får mer likartat placerade värden på 
grund av motivets placering.  
 
Ett sätt att komma förbi det starka beroendet av bildelementens placering vid en Haar-
transformation skulle kunna vara att såsom Natsev, Rastogi och Shim (2004) och Sun 
och Ozawa (2005) dela in bilden i regioner. Då blir det mindre segment av bilden som 
jämförs med varandra och på så sätt minskar påverkan av bildelementens placering i 
förhållande till om hela bilden istället skulle ha legat till grund för transformationen. Att 
som i vår undersökning dela upp sökstrategier efter upplösningsnivåer minskar även det 
till en del det spatiella beroendet på så sätt att en lägre upplösningsnivå rensar bort de-
taljer och därmed ökar chansen att bilderna blir mer lika. Det här tyder till exempel ka-
tegorin fiskar på som har högst MAP i lägre upplösningsnivåer och sitt absolut lägsta 
värde i BL.  
 
Ytterligare en anledning till att kategorin frukt har fått genomgående så höga värden 
skulle kunna bero på förhållandet mellan bilderna i kategorin och testmiljöns övriga 
bilder. Kanske att bakgrunden till kategorin frukt, ljus nedtill och mörk upptill, är så 
pass unik i förhållande till de övriga bilderna att det just på grund av detta ger en hög 
MAP. De höga värdena för kategorin kan i så fall vara mer beroende av en slump. 
 
Recall@50 
 
Liksom för MAP har vissa skillnader mellan de olika sökstrategierna kunnat iakttas. 
Högst recall erhålls med sökstrategi U4. Lägst recall ger sökstrategi U7 och BL.  
 
När det gäller recall@50 förbättras återvinningseffektiviteten för samtliga sökstrategier 
som bygger på Haar-transformering undantaget U7 i förhållande till BL. Skillnaden 
mellan BL och U7 är dock marginell med en differens på 0,06 %. Den allra högsta re-
callen återfinns hos sökstrategi U4 med en 9,19 % förbättring i jämförelse med BL.  
 
Vi har i vår undersökning ett flertal kategorier som är ganska små och enbart består av 2 
eller 3 bilder. Flera av dessa kategorier ger konstanta värden för recall över samtliga 
sökstrategier. Det innebär att de är så pass lika så att systemet utan problem kan återvin-
na dessa bland de 50 första. Det visar sig att alla de kategorier där full recall har upp-



 43 

nåtts är kategorier innehållande 2 bilder. Alternativet är att bilderna är så pass olika så 
att ingen kommer med bland de 50 första. Det är också bland de små kategorierna som 
vi har 0 recall för samtliga sökstrategier, hos kategorierna balkonger och bro. Dessa 
kategorier har det gemensamt att bilderna inom kategorin är tagna från olika vinklar och 
olika avstånd.  
 
Om vi då konstaterar att de mindre kategorierna har mer stabila värden sökstrategierna 
emellan kan vi här koncentrera oss på de större kategorierna. Med de större kategorierna 
avser vi kategori blad, blommor, hus, hällristningar, insekter, människor och skulpturer. 
Värdena skiftar mer här än i de små kategorierna. Av de större kategorierna har de med 
lägre genomgående recall för alla sökstrategier sina högsta värden i U2 eller U3. Medan 
de som har genomgående höga värden har sitt allra bästa värde i de högre upplösnings-
nivåerna eller i BL. Det här skulle liksom vid MAP kunna förklaras av att kategorier 
med bilder som av systemet betraktar som olika blir mer lika på lägre upplösningsnivåer 
och erhåller därför högre recall där.   
 
Med avseende på recall@50 är det värt att framhålla att prestandan för de olika sökstra-
tegierna är ganska jämn. Det vill säga att en granskning av recall för varje bild visar 
enbart små variationer mellan de olika sökstrategierna. Det här skulle kunna tyda på att 
den skillnad som ändå visar sig i vårt resultat för medelvärdesrecall@50 över alla bilder 
är beroende av slumpen.  
 
Reflektioner över tillvägagångssätt 
 
De mått som vi har använt i vår utvärdering innebär en medelvärdesberäkning, dels me-
delvärdesprecision, AP och den genomsnittliga medelvärdesprecisionen, MAP. Detta 
gör att vissa intressanta detaljer kan gå förlorade. Det visade sig vid MAP att även om 
sökstrategi U3 hade det högsta medelvärdet så fanns i BL ett större antal kategorier med 
högre MAP. På samma sätt finns en risk att det i AP döljs en del av sökresultatet. Det är 
tänkbart att det för varje sökstrategi sker en förändring av bildernas rankning. Exempel-
vis skulle det kunna vara så att vissa slags bilder är mer lika i sökstrategi U2 och däref-
ter blir mer olika desto högre upplösningsnivån är. Även det motsatta förhållandet skul-
le kunna tänkas. Det vill säga att två bilder är mer lika i sökstrategi BL och därefter be-
traktas som mer olika på en lägre upplösningsnivå. En indikation på att så skulle kunna 
vara fallet är att AP för en sökbild inte nödvändigtvis stiger eller sjunker för varje upp-
lösningsnivå utan att värdena kan fluktuera. Exempelvis bild IMG_5732 där BL ger 
högst AP och U2 näst högst. Det är möjligt att denna fluktuation i AP återger en verklig 
skillnad mellan bilderna. Vissa bilder inom en och samma kategori kan vara mer lika 
varandra än andra något som berördes i metodkapitlet där problematiken med att göra 
en kategoriindelning togs upp. Det är också möjligt att denna skillnad i rankningen av 
sökresultatet mellan olika sökstrategier kan spegla även hur människor uppfattar bilder. 
För att få fram dessa nyanser som kan döljas i AP skulle det vara möjligt att genomföra 
en graderad relevansbedömning. Detta skulle ge ett mer uttömmande resultat av hur 
rankning av bilder sker vid en sökning.  
 
Det hade också varit möjligt att för att få ett mer detaljerat resultat även beakta de bilder 
som rankades först av systemet. Kanske hade ett mönster när det gäller exempelvis vil-
ket särdrag som bäst gynnas av Haar-transformation kunnat iakttas. Nu har vi endast i 
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begränsad utsträckning kunnat diskutera likhet tack vare att vi haft kategorier som en-
bart bestått av 2 bilder. På så sätt har vi kunnat få en indikation på likhet på systemnivå. 
Detta är annars något som försvinner i vårt resultat eftersom det inte går att utläsa ur AP 
eller MAP. För övrigt hade kanske en annan kategoriindelning som resulterat i flera 
större och mer heterogena kategorier kunnat vara mer givande. Till exempel kunde ka-
tegorierna hus, balkonger och garage slagits samman till en enda kategori benämnd 
byggnader. Då hade det varit möjligt att få en uppfattning om hur systemet hanterar ett 
bredare semantiskt innehåll. Det här skulle kunna ha utnyttjats i kombination med en 
graderad relevansbedömning.  
 
Eftersom variationen mellan sökstrategierna när det gäller recall@50 inte var så stor 
skulle det kunna tänkas att ett annat DCV än 50 vid mätning av recall hade kunnat an-
vändas. Främst är det dock de mindre kategorierna som i detta fall kan ha påverkat re-
sultatet. 
 
Flera studier där Haar-transformation används för innehållsbaserad bildåtervinning vore 
givande att genomföra. Det skulle exempelvis kunna vara av intresse att genomföra en 
liknande undersökning men då med en testmiljö som innehåller andra bilder. Till exem-
pel kunde bilderna ha anpassats efter ett tänkt syfte som skulle kunna bestå i att under-
söka hur invariant systemet är när det gäller skalnivå, rotation, translation eller liknande. 
Det här är vanligt förekommande i många tidigare studier där återvinningseffektivitet 
undersökts. Som tidigare nämnts skulle också en graderad relevansbedömning kunna 
vara givande eftersom likhetsbedömning av bilder är svårt. Det finns många gånger oli-
ka grader av överensstämmelse och detta skulle på ett bättre sätt kunna fås fram med en 
icke-binär relevansbedömning.  
 
För övrigt vore det också möjligt att i en kommande undersökning dela in en bild i regi-
oner för att se om även det skulle kunna påverka och förbättra återvinningseffektivite-
ten. Regionindelningen skulle antingen kunna ske innan eller efter det att Haar-
transformationen genomförs.  
 
 
Sammanfattning 
 
För att sammanfatta kan det konstateras att, utifrån den använda testmiljön är Haar-
transformering fördelaktigt att genomföra med avseende både på precision och också 
recall i jämförelse med att enbart använda sig av BL. Dessutom är det fördelaktigt att 
använda sökstrategier grundade på lägre upplösningsnivåer. Detta innebär att ett färre 
antal koefficienter, ett antal mellan 16 och 64, ger bäst återvinningseffektivitet. Att en 
förminskning av antalet koefficienter kan förbättra återvinningen stöds också av tidigare 
forskning.   
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9 Sammanfattning 
Haar-transformering har sedan 1970-talet använts som ett verktyg för att komprimera 
bilder. Men det har också på senare år mer och mer kommit att uppmärksammas som en 
möjlig teknik för innehållsbaserad bildåtervinning. Innehållsbaserad bildåtervinning är 
ett forskningsfält inom IR, information retrieval, där en bilds karakteristiska särdrag 
extraheras automatisk och sedan utgör grunden för indexering och återvinning av bilder. 
De vanligaste särdragen som extraheras är färg, form och textur. 
 
Haar-transformering är en form av wavelets och med hjälp av wavelets kan en bild delas 
upp hierarkiskt så att olika upplösningsnivåer erhålls. Syftet med uppsatsen är att jämfö-
ra 7 olika strategier för innehållsbaserad bildåtervinning med avseende på återvinnings-
effektivitet. Följande forskningsfråga har använts: Vilka skillnader finns gällande preci-
sion och recall, med avseende på strategierna BL, U2 till U7, utifrån den uppsättning 
testbilder som används i undersökningen? Sökstrategi baseline, BL, representerar bil-
derna med hjälp av vektorer där bildelementens färgvärden utgör koordinater. I de övri-
ga 6 sökstrategierna har vektorernas färgvärden ersatt med detaljkoefficienter som er-
hålls med hjälp av Haar-transformering av bilderna. Det är sedan de koefficienter som 
fås i varje upplösningsnivå som har legat till grund för de 6 Haar-transformerade sök-
strategierna. De 6 Haar-transformerade sökstrategierna skiljer sig åt genom att de har 
olika antal koefficienter utifrån respektive upplösningsnivå. Den lägsta upplösningsni-
vån är upplösningsnivå 2, U2, och den består av 4 koefficienter och den högsta upplös-
ningsnivån är U7 som består av 4096 koefficienter.  
 
Tidigare forskning inom innehållsbaserad bildåtervinning där Haar-transformering an-
vänts som teknik visar att det är möjligt att uppnå en förbättrad återvinningseffektivitet 
då Haar-transformering tillämpas. Dessutom medför Haar-transformering av bilder att 
mindre utrymme krävs för att lagra bilderna och därför ökar också hastigheten vid åter-
vinningen. Däremot finns det vissa problem förknippade både med innehållsbaserad 
bildåtervinning i stort och med Haar-transformering. Till exempel kan det ha avgörande 
betydelse var någonstans ett objekt är placerat i bilden. Genom att dela in bilden i seg-
ment och sedan tillämpa Haar kan konsekvenserna av dessa problem till en viss del 
dämpas.  
 
I vår utvärdering har vi använt oss av precision och recall för att mäta återvinningseffek-
tiviteten. Vi har beräknat medelvärdesprecision, AP och den genomsnittliga medelvär-
desprecisionen, MAP. Beräkning av medelvärdesrecall har gjorts efter de 50 först åter-
vunna bilderna. 
 
Utvärderingen genomfördes i en testmiljö där återvinningssystemet bestod av 128 sök-
bilder indelat i 23 kategorier. Bilderna utgjordes av gråskalebilder av storlek 128 x 128 
bildelement, totalt 16 384 bildelement.  
 
Resultatet av vår utvärdering visar att det är en fördel både när det gäller MAP och me-
delvärdesrecall att Haar-transformera bilderna istället för att enbart använda BL-
sökning. I likhet med tidigare forskning visade sig ett mindre antal bildelement förbättra 
sökningen. I vårt fall get sökstrategi U3, upplösningsnivå 3 som består av 16 koefficien-
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ter högst MAP över alla sökbilder. Högst medelvärdesrecall ger U4, upplösningsnivå 4 
som består av 64 koefficienter. 
 
I diskussionskapitlet konstateras när det gäller recall, att skillnaderna mellan sökstrate-
gierna är små och snarare kan sägas härröra från slumpen. Inga säkra slutsatser kan hel-
ler dras när det gäller MAP om varför de lägre upplösningsnivåerna leder till bättre re-
sultat. En tänkbar anledning skulle kunna vara att bilder kan sägas bli mer lika varandra 
desto lägre upplösningsnivån är eftersom mindre detaljer kan urskiljas i bilden. Det här 
skulle kunna leda till att kategorier med ett olikartat bildinnehåll får en förbättrad åter-
vinning just på lägre upplösningsnivåer. Men samtidigt finns det vissa delar av resultatet 
som motsäger detta och där en del kategorier med ett mycket olikartat innehåll ändå 
erhåller en hög MAP i BL.  
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Appendix 1 

Redovisning av kategoriindelning av sökfrågebilder 
 
Balkonger 
 

     
IMG_3828                   IMG_4534 
 
 
Blad 
 

             
Blad_03                         Blad_04                       Blad_05                       Blad_06 
 

             
Blad_08                         Blad_09                       IMG_1553                  IMG_1623 
 

         
A_IMG_1477                 A_IMG_1550               A_IMG_1659 
 
 



 52 

Blommor 
 

             
Blomma_13                 Blomma_01                 IMG_4160                  IMG_4159 
 

             
Blomma_07                 Blomma_10                 Blomma_05                Blomma_04 
 

             
Blomma_03                  Blomma_12                Nck_1                         Blomma_14 
 

             
IMG_4184                    A_IMG_4186             Knopp_1                     Blomma_11 
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Bro 
 

     
IMG_5915                    IMG_5913 
 
 
Fiskar 
 

     
IMG_5898                   IMG_5899 
 
 
Fordon 
 

             
IMG_2514                    IMG_2515                  IMG_3163                  IMG_3165 
 
 
Frukt 
 

     
IMG_5972                   IMG_6005 
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Garage 
 

         
IMG_3769                   IMG_3773                   IMG_3779 
 
 
Hjälmar 
 

             
IMG_5536                   IMG_5725                   IMG_5732                  A_IMG_5736 
 

 
IMG_5739 
 
 
Hundar 
 

         
hund1                          hund2                           IMG_4587 
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Hus 
 

             
IMG_2210                   IMG_2221                  IMG_3568                   IMG_3570 
 

             
IMG_3571                   IMG_3610                   IMG_3664                 IMG_3666 
 
 
Hällristningar 
 

             
IMG_4329                   IMG_4333                   IMG_4338                  IMG_2442 
 

         
IMG_2419                   A_IMG_2429              A_IMG_2444 
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Insekter 
 

             
Butter_1                       Butter_3                      IMG_1384                  IMG_2705 
 

             
Bagge_2                       IMG_0783                  Bagge_3                      IMG_1519 
 

          
IMG_1795                   Kryp_2                         IMG_1000_orig 
 
Kapslar 
 

             
Kapsel_1                     Kapsel_2                     Kapsel_3                     IMG_0664                      
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Katter 
 

             
Katt_01                       IMG_1906                   IMG_3366                  Katt_04 
 
 
Människor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Människor-staty 
 

     
IMG_5204                   IMG_5206 
 
Port 
 

         
IMG_3168                   IMG_4630                  IMG_5626 
 

Bild Beskrivning 
jan.2 Närbild av man 
jenn3 Närbild av kvinna 
jenn4 Närbild av kvinna 
johans Närbild av man 
tork1 Närbild av man 
Arvid1 Sittande man 
IMG_3189 Sittande man 
IMG_4055 Stående människa 
IMG_2155 Gående människa 
IMG_6141 Närbild kvinna 
IMG_5643 Tre personer under paraply 
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Skogsbild 
 

             
IMG_2487                  IMG_2486                   IMG_2458 
 
Skulpturer 
 

                 
IMG_4926                  IMG_4927                   IMG_4936                  IMG_5134 
 

            
IMG_5156                  IMG_5158                  IMG_5165                  IMG_5167 
 

             
IMG_5170                   IMG_5175                  IMG_5238                  IMG_5294 

              
IMG_5517                    IMG_5522                  IMG_5527                  A_MG_5689 
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IMG_5716 
 
 
Stadsbild 
 

             
IMG_5634                   IMG_5301                  IMG_5605l                 A_MG_5604 
 
 
Text 
 

     
Varldensf_001             Varldensf_017 
 
 
Änglaljusstake 
 

     
IMG_6155                  IMG_6154 
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Appendix 2 

Resultat av sökningarna för de olika kategorierna 
Här redovisas sökresultatet för de kategorier som inte redovisades i kapitel 7.3. 
 
Blad 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Blad_03 0,1086 0,1184 0,1101 0,1064 0,1035 0,1012 0,1008 
Blad_04 0,0909 0,0942 0,0969 0,0950 0,0936 0,0917 0,0918 
Blad_05 0,2304 0,2102 0,1181 0,1037 0,0981 0,0947 0,0936 
Blad_06 0,1179 0,1810 0,1538 0,1332 0,1261 0,1188 0,1169 
Blad_08 0,1230 0,1379 0,1205 0,1103 0,1041 0,0991 0,0971 
Blad_09 0,3106 0,2349 0,2527 0,2359 0,1688 0,1496 0,1607 
IMG_1553 0,1540 0,1407 0,1247 0,1221 0,1198 0,1190 0,1181 
IMG_1623 0,1257 0,1275 0,1062 0,1048 0,0995 0,0976 0,0960 
A_IMG_1477 0,1594 0,1302 0,1109 0,1049 0,0994 0,0980 0,0975 
A_IMG_1550 0,1056 0,1955 0,1302 0,1149 0,1040 0,0990 0,0964 
A_IMG_1659 0,1406 0,1425 0,1435 0,1270 0,1114 0,1080 0,1067 
MAP: 0,1515 0,1557 0,1334 0,1235 0,1117 0,1070 0,1069 

Tabell 27: AP och MAP för kategori blad 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Blad_03 0,7000 0,7000 0,5000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
Blad_04 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
Blad_05 0,6000 0,6000 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
Blad_06 0,4000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
Blad_08 0,5000 0,5000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
Blad_09 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
IMG_1553 0,5000 0,6000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
IMG_1623 0,6000 0,6000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
A_IMG_1477 0,6000 0,6000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,5000 
A_IMG_1550 0,5000 0,5000 0,5000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 
A_IMG_1659 0,5000 0,6000 0,6000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
Medelvärde: 0,5455 0,5818 0,5364 0,5364 0,5364 0,5364 0,5455 

Tabell 28: Recall@50 för kategori blad 
 
Bro 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5915 0,0093 0,0108 0,0108 0,0109 0,0110 0,0111 0,0112 
IMG_5913 0,0087 0,0112 0,0099 0,0097 0,0099 0,0100 0,0103 
MAP: 0,0090 0,0110 0,0103 0,0103 0,0104 0,0106 0,0108 

Tabell 29: AP och MAP för kategori bro 
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Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5915 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
IMG_5913 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Medelvärde: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Tabell 30: Recall@50 för kategori bro 
 
Fiskar 
 

Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5898 0,0217 0,0385 0,0500 0,0345 0,0200 0,0179 0,0175 
IMG_5899 0,0385 0,0182 0,0263 0,0250 0,0213 0,0185 0,0172 
MAP: 0,0301 0,0283 0,0382 0,0297 0,0206 0,0182 0,0174 

Tabell 31: AP och MAP för kategori fiskar 
 
Sökbild U2  U3  U4  U5  U6  U7  BL  
IMG_5898 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 
IMG_5899 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 
Medelvärde: 1,0000 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

Tabell 32: Recall@50 för kategori fiskar 
 
Fordon 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_2514 0,0300 0,0397 0,0385 0,0360 0,0369 0,0360 0,2021 
IMG_2515 0,0667 0,0852 0,0773 0,0719 0,0714 0,0637 0,1082 
IMG_3163 0,0741 0,0397 0,0376 0,0379 0,0385 0,0397 0,0575 
IMG_3165 0,0309 0,0408 0,0536 0,0585 0,0591 0,0595 0,0545 
MAP: 0,0504 0,0513 0,0517 0,0511 0,0515 0,0497 0,1056 

Tabell 33: AP och MAP för kategori fordon 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_2514 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
IMG_2515 1,0000 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
IMG_3163 0,6667 0,6667 0,6667 1,0000 0,6667 0,6667 0,6667 
IMG_3165 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
Medelvärde: 0,6667 0,5833 0,5833 0,6667 0,5833 0,5833 0,5833 

Tabell 34: Recall@50 för kategori fordon 
 
Garage 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_3769 0,0225  0,0617  0,0389  0,0320  0,0347  0,0334  0,0300  
IMG_3773 0,0183  0,0580  0,0300  0,0215  0,0191  0,0166  0,0156  
IMG_3779 0,0406  0,0398  0,0500  0,0348  0,0241  0,0222  0,0222  
MAP: 0,0271 0,0532 0,0396 0,0294 0,0260 0,0240 0,0226 

Tabell 35: AP och MAP för kategori garage 
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Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_3769 0,0000 1,0000 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
IMG_3773 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
IMG_3779 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 

Medelvärde: 0,1667 0,6667 0,6667 0,3333 0,1667 0,1667 0,1667 
Tabell 36: Recall@50 för kategori garage 
 
Hjälmar 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5536 0,0203 0,0454 0,1161 0,0919 0,0831 0,0692 0,0875 
IMG_5725 0,0367 0,1120 0,0540 0,0427 0,0446 0,0445 0,0594 
IMG_5732 0,0310 0,0299 0,0215 0,0214 0,0211 0,0215 0,0322 
A_MG_5736 0,0415 0,0758 0,1521 0,2745 0,2749 0,2750 0,3013 
IMG_5739 0,0496 0,0907 0,2286 0,3423 0,3313 0,3268 0,3208 
MAP: 0,0358 0,0708 0,1144 0,1546 0,1510 0,1474 0,1602 

Tabell 37: AP och MAP för kategori hjälmar 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5536 0,0000 0,5000 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 
IMG_5725 0,2500 0,7500 0,5000 0,5000 0,2500 0,2500 0,2500 
IMG_5732 0,5000 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A_MG_5736 0,5000 0,5000 0,7500 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
IMG_5739 0,5000 0,5000 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 
Medelvärde: 0,3500 0,5000 0,5500 0,5000 0,4500 0,4500 0,4500 

Tabell 38: Recall@50 för kategori hjälmar 
 
Hundar 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
hund1 0,0339 0,0508 0,0726 0,0524 0,0422 0,0405 0,0377 
hund2 0,0394 0,0380 0,0374 0,0285 0,0263 0,0258 0,0260 
IMG_4587 0,0198 0,0229 0,0248 0,0245 0,0239 0,0245 0,0243 
MAP: 0,0311 0,0372 0,0449 0,0351 0,0308 0,0303 0,0294 

Tabell 39: AP och MAP för kategori hundar 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
hund1 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
hund2 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
IMG_4587 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Medelvärde: 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

Tabell 40: Recall@50 för kategori hundar 
 



 63 

Hällristningar 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_4329 0,0886 0,1666 0,2163 0,2463 0,2445 0,2484 0,1975 
IMG_4333 0,1384 0,3190 0,4323 0,3346 0,3750 0,3522 0,2425 
IMG_4338 0,0740 0,1469 0,2015 0,2175 0,2188 0,2092 0,1958 
IMG_2442 0,1314 0,1952 0,2027 0,1895 0,2171 0,2047 0,1986 
IMG_2419 0,1462 0,3471 0,3309 0,3145 0,2936 0,2662 0,2601 
A_IMG_2429 0,1198 0,2258 0,2307 0,2688 0,2848 0,2855 0,2568 
A_IMG_2444 0,1118 0,1847 0,1954 0,1953 0,2144 0,2120 0,2110 
MAP: 0,1158 0,2265 0,2585 0,2524 0,2640 0,2540 0,2232 

Tabell 41: AP och MAP för kategori hällristningar 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_4329 0,6667 0,8333 0,8333 0,8333 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_4333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 
IMG_4338 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,8333 0,8333 0,8333 
IMG_2442 0,8333 0,8333 0,8333 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_2419 0,6667 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 
A_IMG_2429 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
A_IMG_2444 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Medelvärde: 0,6905 0,8571 0,8571 0,8809 0,9286 0,9286 0,9286 

Tabell 42: Recall@50 för kategori hällristningar 
 
Kapslar 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Kapsel_1 0,0265 0,0292 0,0344 0,0390 0,0426 0,0442 0,0475 
Kapsel_2 0,2041 0,2596 0,4701 0,3048 0,3090 0,3111 0,3333 
Kapsel_3 0,1011 0,0660 0,0691 0,0689 0,0696 0,0712 0,0774 
IMG_0664 0,1667 0,6842 0,5204 0,5256 0,5256 0,4930 0,4937 
MAP: 0,1246 0,2597 0,2735 0,2346 0,2367 0,2299 0,2380 

Tabell 43: AP och MAP för kategori kapslar 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Kapsel_1 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
Kapsel_2 0,6667 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Kapsel_3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_0664 0,6667 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Medelvärde: 0,6667 0,6667 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 0,8333 

Tabell 44: Recall@50 för kategori kapslar 
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Katter 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Katt_01 0,0409 0,0357 0,0312 0,0293 0,0269 0,0266 0,0261 
IMG_1906 0,0461 0,0332 0,0341 0,0311 0,0300 0,0290 0,0292 
IMG_3366 0,0346 0,0390 0,0471 0,0454 0,0352 0,0339 0,0331 
Katt_04 0,0230 0,0255 0,0267 0,0263 0,0253 0,0251 0,0252 
MAP: 0,0361 0,0333 0,0348 0,0330 0,0293 0,0286 0,0284 

Tabell 45: AP och MAP för kategori katter 
 
Sökbild U2  U3  U4 U5  U6 U7 BL 
Katt_01 0,6667 0,3333 0,3333 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
IMG_1906 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
IMG_3366 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
Katt_04 0,0000 0,3333 0,3333 0,3333 0,0000 0,0000 0,0000 
Medelvärde: 0,3333 0,3333 0,3333 0,2500 0,1667 0,1667 0,1667 

Tabell 46: Recall@50 för kategori katter 
 
Människor 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
jan.2 0,0668 0,0619 0,0621 0,0611 0,0605 0,0597 0,0589 
jenn3 0,1787 0,1060 0,0945 0,0882 0,0834 0,0810 0,0798 
jenn4 0,1617 0,1755 0,1729 0,1701 0,1198 0,1188 0,1183 
johans 0,1030 0,1830 0,1790 0,1322 0,1168 0,1023 0,0995 
tork1 0,0716 0,0706 0,0775 0,0663 0,0652 0,0639 0,0640 
Arvid1 0,0966 0,0677 0,0663 0,0645 0,0639 0,0630 0,0630 
IMG_3189 0,0723 0,0693 0,0637 0,0641 0,0636 0,0628 0,0624 
IMG_4055 0,0936 0,0759 0,0736 0,0705 0,0691 0,0679 0,0671 
IMG_2155 0,0784 0,0806 0,0720 0,0671 0,0670 0,0661 0,0659 
IMG_6141 0,0961 0,1003 0,0941 0,1175 0,1201 0,1202 0,1229 
IMG_5643 0,0653 0,0584 0,0619 0,0631 0,0622 0,0614 0,0615 
MAP: 0,0985 0,0954 0,0925 0,0877 0,0811 0,0788 0,0785 

Tabell 47: AP och MAP för kategori människor 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
jan.2 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 
jenn3 0,3000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,3000 
jenn4 0,3000 0,3000 0,3000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 
johans 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,5000 0,5000 
tork1 0,2000 0,3000 0,3000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 
Arvid1 0,4000 0,3000 0,2000 0,2000 0,2000 0,1000 0,1000 
IMG_3189 0,4000 0,3000 0,2000 0,2000 0,2000 0,1000 0,1000 
IMG_4055 0,4000 0,4000 0,4000 0,2000 0,2000 0,2000 0,1000 
IMG_2155 0,3000 0,2000 0,2000 0,1000 0,1000 0,1000 0,2000 
IMG_6141 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 
IMG_5643 0,2000 0,2000 0,2000 0,3000 0,2000 0,2000 0,2000 
Medelvärde: 0,3364 0,3273 0,3091 0,2636 0,2545 0,2273 0,2182 

Tabell 48: Recall@50 för kategori människor 
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Människor-staty 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5204 0,0435 0,1250 0,1250 0,1000 0,0909 0,0909 0,0833 
IMG_5206 0,0357 0,0714 0,1000 0,1111 0,0909 0,0909 0,0909 
MAP: 0,0396 0,0982 0,1125 0,1056 0,0909 0,0909 0,0871 

Tabell 49: AP och MAP för kategori människor-staty 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5204 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_5206 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Medelvärde: 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabell 50: Recall@50 för kategori människor-staty 
 
Port 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_3168 0,0259 0,0129 0,0129 0,0129 0,0127 0,0125 0,0124 
IMG_4630 0,0226 0,0120 0,0123 0,0126 0,0130 0,0132 0,0132 
IMG_5626 0,0125 0,0122 0,0121 0,0122 0,0123 0,0123 0,0122 
MAP: 0,0203 0,0124 0,0124 0,0126 0,0127 0,0126 0,0126 

Tabell 51X: AP och MAP för kategori port 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_3168 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
IMG_4630 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
IMG_5626 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Medelvärde: 0,3333 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Tabell 52: Recall@50 för kategori port 
 
Skogsbild 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_2487 0,0175 0,0274 0,0271 0,0318 0,0299 0,0237 0,0197 
IMG_2486 0,0239 0,0139 0,0131 0,0127 0,0128 0,0127 0,0125 
IMG_2458 0,0204 0,0158 0,0154 0,0150 0,0147 0,0142 0,0142 
MAP: 0,0206 0,0190 0,0185 0,0198 0,0191 0,0169 0,0155 

Tabell 53: AP och MAP för kategori skogsbild 
 
Skogsbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_2487 0,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
IMG_2486 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
IMG_2458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Medelvärde: 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 

Tabell 54: Recall@50 för kategori skogsbild 
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Stadsbild 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5634 0,0207 0,0289 0,0382 0,0418 0,0417 0,0438 0,0449 
IMG_5301 0,0555 0,0956 0,0922 0,1115 0,1200 0,1189 0,1182 
IMG_5605l 0,3561 0,3663 0,3723 0,3699 0,3682 0,3665 0,3649 
A_MG_5604 0,3681 0,3947 0,3935 0,3914 0,3767 0,3750 0,3717 
MAP: 0,2001 0,2214 0,2241 0,2287 0,2267 0,2260 0,2249 

Tabell 55: AP och MAP för kategori stadsbild 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_5634 0,0000 0,0000 0,3333 1,0000 0,6667 0,6667 0,6667 
IMG_5301 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,6667 0,6667 
IMG_5605l 0,3333 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
A_MG_5604 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
Medelvärde: 0,5000 0,5834 0,6667 0,8334 0,7500 0,6667 0,6667 

Tabell 56: Recall@50 för kategori stadsbild 
 
Text 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Varldensf_001 0,2500 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,3333 0,3333 
Varldensf_017 0,5000 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5000 
MAP: 0,3750 0,5000 0,7500 0,7500 0,7500 0,6667 0,4167 

Tabell 57: AP och MAP för kategori text 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
Varldensf_001 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Varldensf_017 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Medelvärde: 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabell 58: Recall@50 för kategori text 
 
Änglaljusstake 
 
Sökbild U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_6155 0,0833 0,1667 0,1667 0,1667 0,2000 0,2000 0,2000 
IMG_6154 0,1429 1,0000 0,3333 0,2500 0,2500 0,2500 0,5000 
MAP: 0,1131 0,5833 0,2500 0,2083 0,2250 0,2250 0,3500 

Tabell 59: AP och MAP för kategori änglaljusstake 
 
Änglaljusstake U2 U3 U4 U5 U6 U7 BL 
IMG_6155 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
IMG_6154 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Medelvärde: 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabell 60: Recall@50 för kategori änglaljusstake 

 
 


