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Abstract: As the information society becomes increasingly flooded 

with digital images, the need for efficient image retrieval 
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data involved, the indexing process needs to be run 
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assigned to colour, texture or shape features when 

searching for images of that category.
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1. Inledning

I detta kapitel ges en introduktion till ämnet, optimerad bildsökning, samt en 
beskrivning av undersökningens syfte, frågeställningar och avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Digitala bilder används inom en mängd olika områden, och i takt med att mängden 
digitala bilder ökar, så ökar också behovet av snabba och effektiva metoder för sökning 
och återvinning av dem. Det är mycket svårt att tillgodogöra sig de enorma 
datamängder som idag finns överallt omkring oss, utan att de på något sätt organiseras 
och görs mer lättillgängliga. Innan de digitala bilderna gjorde sitt intåg, skedde 
indexering av bildsamlingar oftast manuellt, genom tilldelning av nyckelord (Rui et al. 
1999), men då databaserna idag kan omfatta hundratusentals bilder, så är detta inte 
längre praktiskt eller ekonomiskt möjligt. Det skulle ta orimligt lång tid att manuellt 
indexera så här stora databaser, och det skulle bli nästan omöjligt att få konsekvent 
tilldelning av nyckelord (Rui et al. 1999). Ett alternativ till detta tillvägagångssätt är att 
basera indexering och sökning på egenskaper som extraheras direkt ur bilden, så kallad 
innehållsbaserad bildåtervinning. Dessa egenskaper kan vara allt från generella färger 
och former till specifika objekt som ansikten eller fingeravtryck. Ofta talar man om 
färg-, form- eller texturbaserade egenskaper (Dessa beskrivs mer utförligt i kap.2.) Den 
internationellt använda termen för denna teknik är Content-Based Image Retrieval 
(CBIR).

1.2 Problemformulering

Det finns idag ett antal experimentella och kommersiella system som använder 
egenskaperna färg, form och textur som utgångspunkt för representationer av 
dokument, s.k. deskriptorer, och många av dem erbjuder användaren möjligheten att 
variera hur stor vikt som läggs vid de olika egenskaperna. Vissa av dessa egenskaper 
kan ibland vara viktigare än andra, exempelvis kan de former som finns i bilden vara 
betydligt viktigare än dess färgsammansättning, beroende på vilken typ av bild som 
eftersöks (symboler, porträtt, landskapsbilder etc.). Yang et al. (2004) ger ett exempel
med en solnedgång och en strand, där de dominanta färgerna är mer effektiva för 
beskrivning av motivet ”solnedgång” än textur, medan textur ger en bättre beskrivning 
av motivet ”strand”. I det första fallet skulle det vara bättre att låta sökningen utföras 
mot den metadata som berör bildens färger, och istället ge mindre vikt åt bildens 
texturmässiga egenskaper, kanske till och med exkludera dessa egenskaper helt. I en 
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bilddatabas som använder innehållsbaserade deskriptorer för sökning, skulle det för att 
öka träffsäkerheten vara mycket önskvärt att kunna variera vikten vid sökning inom en 
viss bildkategori, så att exempelvis formstrukturer i bilden såsom raka linjer och räta 
vinklar blir mer viktigt vid sökning efter byggnader.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera vilken, om någon, av de tre egenskaperna färg, 
form och textur som har störst betydelse för återvinningseffektiviteten av särskilda 
bildkategorier, när man i ett utvalt system som tillåter sökning baserad på var och en av 
dessa egenskaper söker efter några utvalda kategorier av bilder, t.ex. porträtt, 
byggnader eller landskapsmotiv.

1.4 Frågeställning

Uppsatsens frågeställningar kan sammanfattas i följande forskningsfrågor:

 Vilka skillnader i återvinningseffektivitet med avseende på precision och 
rankning kan man se vid sökning efter en specifik kategori av bilder, då tre 
olika sökmetoder som utnyttjar egenskaperna färg, form och textur används?

 Vilka skillnader i återvinningseffektivitet med avseende på precision och 
rankning kan man se då resultaten från de bildkategorier som ingår i 
undersökningen jämförs?

1.5 Avgränsningar

Undersökningen utförs endast mot ett enda söksystem med en enda databas, då arbetet 
med att jämföra flera olika system skulle bli alltför omfattande. Sökfrågorna i 
undersökningen består av bilder som laddats ner från webbsidor som tillhandahåller 
digitala fotografier som kan användas utan tillstånd för icke-kommersiella syften. 
Angående den teoretiska delen av uppsatsen, så har jag försökt att inte gå in alltför 
djupt på de rent matematiska metoder som systemet arbetar efter, då var och en av 
dessa är så pass avancerade att de lätt skulle kunna fylla minst en hel magisteruppsats. 
De är inte heller av direkt intresse för undersökningen. Istället har jag försökt att i 
relativt lättbegriplig text beskriva de olika tekniker för innehållsbaserad bildåtervinning 
som systemet använder.
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2. Teoretisk bakgrund

Forskningsområdet informationsåtervinning, vanligtvis förkortat IR (från engelskans 
Information Retrieval), behandlar representation, lagring, organisering och återvinning 
av information. Effektiv representation och organisation av information möjliggör
snabbare och bättre informationsåtervinning för slutanvändaren (Baeza-Yates & 
Ribiero-Neto 1999). Detta avsnitt beskriver relevans, ett centralt begrepp för IR, och de 
tre klassiska IR-modellerna; den boolska modellen, den probabilistiska modellen och 
vektormodellen. Därefter ges en introduktion till innehållsbaserad bildåtervinning.

2.1 Relevansbegreppet

Relevans är ett mycket centralt begrepp för alla former av informationsåtervinning, 
men samtidigt mycket problematiskt på grund av sin komplexitet. Inte nog med att två 
användare med ett liknande informationsbehov ofta gör olika relevansbedömningar när 
de ställs inför en uppsättning återvunna dokument, deras uppfattning om vad som är 
relevant och inte ändras också ofta i samband med att de börjar undersöka de dokument 
som återvunnits (Voorhees & Harman 2000). Användarnas tidigare kunskap om ämnet, 
i vilken ordning dokumenten granskas, och i vilken miljö som relevansbedömningen 
görs är andra faktorer som kan påverka resultatet (Saracevic 1975). Mizzaro (1997) 
skriver att relevans kan beskrivas som en relation mellan olika enheter i dessa två 
grupper:

Grupp 1: Dokument
Representation av dokumentet
Den information som användaren erhåller från dokumentet

Grupp 2: Ett problem, som kan representeras som ett informationsbehov
En förfrågan från användaren, uttryckt i mänskligt språk
En sökfråga (query), en representation av användarens 
informationsbehov, uttryckt på det språk som används i det 
system man arbetar mot.

De båda grupperna ger en bild av hur många olika typer av relevans det finns, och 
Mizarro (1997) betonar att detta inte heller är det enda sättet att beskriva relevans.

Man talar ofta om två huvudsakliga sätt att se på relevans; objektiv, som baseras på det 
system man arbetar mot, och subjektiv, som baseras på användaren (Saracevic 1975).
När det gäller rent objektiv relevans talar man oftast om s.k. algoritmisk relevans, dvs. 
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det logiska förhållandet mellan sökfråga och dokument. Det är alltså algoritmisk 
relevans som tillämpas av t.ex. ett informationssökningssystem för att avgöra vilka 
dokument som ska återvinnas. Inom subjektiv relevans skiljer Saracevic (1996) ut flera 
olika typer av relevans; Ämnesrelevans, kognitiv relevans, situationsbunden relevans 
och motivationsbunden relevans. Med ämnesrelevans avses relationen mellan ett ämne, 
beskrivet med en sökfråga, och de dokument som kan sägas handla om just det ämnet. 
Kognitiv relevans avser förhållandet mellan ett dokument och ett kognitivt 
informationsbehov hos en användare, dvs. relevant information ska i någon mån vara 
nyttig för användaren. Situationsbunden relevans är förhållandet mellan dokument och 
ett specifikt formulerat problem eller behov, medan motivationsbunden relevans 
betecknar förhållandet mellan ett dokument och användarens mer övergripande mål 
och motivation. I denna uppsats är det främst fråga om ämnesrelevans, dvs. 
relevansbedömningen baseras på huruvida återvunna dokument kan sägas tillhöra ett 
givet ämne eller inte.

Det finns många sätt att relevansbedöma, man kan behandla dokument som antingen 
helt relevanta eller helt irrelevanta, eller tilldela dem olika grader av relevans 
(Greisdorf 2000). När det är fråga om bilder så blir relevansbedömningen ofta 
problematisk, eftersom olika element i bilden kan påverka helhetsintrycket på så 
många olika sätt. Om man t ex söker efter en bild av ett hus, behöver inte detta betyda 
att alla återvunna bilder som innehåller hus är relevanta. Man skulle exempelvis kunna 
tänka sig att en bild återvinns som föreställer en människa, med ett hus i bakgrunden. 
Ska man då betrakta denna bild som relevant, trots att huvudmotivet i bilden egentligen 
är personen som står framför huset, och inte huset i sig? För en maskin är detta mycket
svårt att avgöra, ett CBIR-system kan oftast i bästa fall identifiera husets 
karakteristiska egenskaper, och se att de förekommer i bilden. För att komma runt det 
här problemet brukar man ofta ge användaren möjlighet att markera återvunna 
dokument som relevanta eller irrelevanta för att lära upp systemet ytterligare, s.k. 
relevansfeedback. I den här undersökningen kommer det att röra sig om helt binär 
relevansbedömning, dvs. en bild bedöms vara antingen relevant eller irrelevant, givet 
några uppställda relevanskriterier. Anledningen till att binär relevansbedömning 
använts är dels på grund av dess enkelhet, men också för att göra bedömningen så 
objektiv som möjligt. Det är dock viktigt att de uppställda relevanskriterierna är 
tillräckligt uttömmande.

2.2 IR-modeller

En IR-modell kan sägas vara en förenklad teori om hur ett IR-system är uppbyggt. Man 
brukar inom IR tala om tre klassiska modeller; den booleska modellen, den 
probabilistiska modellen och vektormodellen. 
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Den booleska modellen är baserad på mängdlära. Här representeras dokument och 
informationsbehov med ett antal. Ett dokument antas vara relevant om söktermerna 
förekommer i det, och irrelevant om de inte gör det. Någon partiell matchning sker 
alltså inte. Vanligt är att man använder de logiska operatorerna AND, OR och NOT för 
att kombinera eller utesluta vissa söktermer. Modellens enkelhet gör det möjligt att 
skapa mycket snabba och resurssnåla system, men det faktum att alla återvunna 
dokument anses vara lika relevanta, dvs. att ingen rankning sker, kan utgöra en nackdel 
(Baeza-Yates och Ribiero-Neto 1999).  

Den probabilistiska modellen baseras på sannolikhetslära. Här rankas återvunna 
dokument utifrån sannolikheten för att de är relevanta för ett visst informationsbehov.
Återvinningsprocessen är ofta iterativ, dvs. sökningen upprepas flera gånger och 
dokumentens omrankas baserat på föregående rankning.

Vektormodellen har sin grund i vektoralgebra. Här representeras både dokument och 
sökfrågor av termvektorer, och dokumentets relevans beräknas utifrån vinkeln mellan 
dessa vektorer. Då vektormodellen trots sin enkelhet och snabbhet möjliggör partiell 
matchning är den ett bra alternativ till den booleska modellen. Detta är den modell som 
tillämpas i det söksystem som används i den här undersökningen.

2.3 Evalueringsmått

Vid utvärdering av ett IR-system behövs ett evalueringsmått som beskriver hur bra 
systemet fungerar. Bland de vanligast förekommande måtten är precision, som mäter 
hur stor andel av de återvunna dokumenten som är relevanta, och recall, som mäter hur 
stor andel av de relevanta dokumenten som återvunnits. Ofta presenteras dessa begrepp
tillsammans i en s.k. recall-precision-graf. För att recall ska kunna användas krävs det 
att man känner till det totala antalet relevanta dokument. Om databasen är så stor att 
det inte finns möjlighet att relevansbedöma samtliga dokument, vilket är fallet i min 
undersökning, kan man i stället för recall använda sig av s.k. pooling. Detta innebär att 
man vid ett flertal sökningar väljer ut och relevansbedömer de högst rankade 
dokumenten, och låter de relevanta dokumenten utgöra en representativ kollektion för 
den aktuella sökfrågan, en s.k. pool. Man gör alltså en uppskattning av antalet 
relevanta dokument (Voorhees & Haarman 2000). I denna undersökning har begreppet 
AP/MAP (Average Precision/Mean Average Precision) använts för att mäta precision, 
då det även tar hänsyn till rankning. För att få fram medelprecisionen AP beräknas 
först precisionsvärden för varje position i träfflistan där relevanta dokument 
förekommer. Därefter beräknas ett medelvärde för hela sökningen, genom att dividera 
summan av precisionsvärdena för de relevanta dokumenten med det totala antalet 
relevanta dokument i samlingen (som här motsvaras av den framtagna poolen). 
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Slutligen beräknas ett genomsnittligt AP, kallat MAP, för alla sökningar i en 
sökstrategi.

Exempel: Om det för en sökfråga finns 3 relevanta dokument, och dessa vid en sökning 
återfinns i positionerna 2, 5 och 10, fås medelprecisionen AP = (1/2 + 2/5 + 3/10)/3 = 
0,4. Om ytterligare 2 sökningar utförs som ger AP 0,5 resp. 0,6 fås MAP = (0,4 + 0,6 + 
0,5)/3 = 0,5.

Medelprecisionen AP sjunker alltså beroende på hur lågt dokumenten rankats. Detta 
leder till att en sökning där många relevanta dokument återfunnits långt ner i 
rankningslistan kan få ett lägre AP än en sökning där endast ett fåtal dokument 
återvunnits, men rankats högt. Förutom att medelprecision tar hänsyn till rankning är 
det också praktiskt i undersökningar där ett stort antal sökningar utförs, då ett enda 
resultatvärde är mer lättöverskådligt än en hel recall-precision-graf (Voorhees & 
Haarman 2000).

2.4 Content-Based Image Retrieval

CBIR är en samlingsterm för olika sorters indexering och återvinning av bilder, som 
använder sig av bildens fysiska egenskaper. Tanken är att indexeringsprocessen ska 
kunna ske helt automatiskt, dvs. att representationen av bildens innehåll skapas 
maskinellt utan mänsklig inblandning (Chowdhury 1999). Automatisk indexering är 
både billig, snabb och konsekvent, och Salton skriver även att 
återvinningseffektiviteten ökar (enl. Chowdhury 1999). Det finns en rad olika tekniker 
för att med hjälp av automatisk indexering tilldela indexeringstermer till ett 
textdokument, men man kan även ur en digital bild extrahera information om dess färg, 
form, textur etc. Denna information kan översättas till flerdimensionella s.k. 
egenskapsvektorer, numeriska representationer av objektet, som sedan kan indexeras 
(Enser 2000). 

För att konstruera en sökfråga i ett CBIR-system använder man oftast någon av 
följande metoder:

 Query-By-Example
En bild används som sökfråga, och systemet jämför den med bilderna i 
databasen. Denna bild kan antingen vara hämtad från själva databasen, eller 
given av användaren. Därefter returneras de bilder som har störst likhet med 
sökfrågan. Detta är den metod som oftast används inom CBIR (Yang 2004).
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 Query-By-Sketch
Sökfrågan utgörs av en enkel bild som användaren skapar, t ex genom att 
kombinera enkla former och färgfält.

 Användaren specificerar manuellt gränsvärden för olika bildegenskaper, t ex 
färgmättnad, nyans etc.

Oavsett vilken av dessa metoder som används, så omvandlas den konstruerade
sökfrågan därefter till en egenskapsvektor som kan jämföras med dem som finns 
indexerade i databasen. Många CBIR-system har också stöd för någon form av 
relevansfeedback, dvs. användaren ges möjlighet att själv markera sökträffar som 
särskilt relevanta eller irrelevanta, för att kunna ge bättre resultat vid fortsatta 
sökningar. Detta är ett försök att övervinna de problem som uppstår vid 
relevansbedömning, då en användare ofta uppfattar bilder på ett helt annat sätt än vad 
en maskin gör (Kherfi et al. 2003).

2.5 Egenskaper som används inom CBIR

Digitala bilder kan skapas på otaliga sätt, t ex med hjälp av kamera, scanner, 
redigeringsprogram eller t.o.m. matematiska algoritmer, och är i grunden en 
representation av bilden bestående av ettor och nollor. För att vi ska kunna se själva 
bilden måste den på något sätt avkodas, t.ex. på en bildskärm eller ett papper. I sitt 
avkodade tillstånd utgörs bilden av ett antal små bildpunkter, s.k. pixlar. Värdena som 
beskriver färgen i var och en av dessa pixlar finns lagrade i en två-dimensionell matris
(se fig. 1). Hur många olika färgvärden som kan lagras bestäms av bildens s.k. bitdjup, 
dvs. hur många bitar som används för att representera färgen i varje pixel. En bit är den 
minsta enhet som digital data kan bestå av och representeras vanligtvis med siffrorna 0 
och 1. Pixlarna i en 1-bitsbild kan således endast anta 2 värden, 0 eller 1, som oftast 
svarar mot färgerna svart och vit. Ett större bitdjup ger ett bredare färgspektrum och 
större färgantal. En 4-bits bild kan ha 24=16 färger, en 8-bitsbild kan ha 28=256 olika 
färger osv.

Hur stor eller detaljrik en bild kan bli är direkt beroende av antalet pixlar i bilden. Det 
finns flera olika mått för att beskriva storleken på en digital bild, t.ex. megapixlar 
(totalt antal pixlar i bilden) och PPI (pixlar per tum). När bilden befinner sig i lagrat 
tillstånd, t.ex. på en hårddisk, sparas den information som utgör själva bilden i något av 
de hundratals olika bildformat som finns. Exakt hur lagringen går till, och hur mycket 
information som kan lagras, beror på vilket bildformat som används. Ofta utnyttjas 
också någon form av kompression, som gör att den lagrade bilden tar mindre utrymme 
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i anspråk, ibland på bekostnad av bildkvalitet. Några av de vanligaste bildformaten är:

Gif: Lagrar maximalt 8-bitsfärg, dvs. 256 färger. Det lämpar sig därför bra för 
lagring av bilder med få färger. Formatet har även stöd för animation.

Jpeg: Ett mycket vanligt format, som kan lagra ett stort antal färger (24 bitar). 
Det är ett s.k. informationsförstörande format, som kan minska filens storlek 
avsevärt, men på bekostnad av bildkvalitet.

Png: Ett icke-förstörande format med stöd för 16-bitsfärg och en s.k. 
alphakanal, dvs. en extra färgkanal som styr bildens transparens.

Fig. 1. Förenklad uppbyggnad av en digital bild. Till vänster visas en bild bestående av 
fyra pixlar; en röd, en gul, en grön och en blå. Till höger visas de motsvarande 
siffervärden som används för att beskriva färgerna i ett 8-bits RGB-format.

2.5.1 Färg

Det finns många olika system för att representera färger digitalt (s.k. färgrymder. 
Några exempel på sådana system är RGB (Red, Green, Blue), LAB (Lightness, A, B), 
CMY (Cyan, Magenta, Yellow) och HSV (Hue, Saturation, Value). De har olika 
användningsområden, t.ex. är RGB-systemet det som är vanligast både i 
persondatorvärlden och på webben, medan CMY oftast används i 
tryckerisammanhang. I RGB-systemet motsvaras färgen i varje pixel (bildpunkt) av tre 
komponenter; rött, grönt och blått. RGB systemet är additivt, dvs. färgerna skapas 
genom att man adderar samman de olika komponenterna. Maxvärde på alla tre 
parametrarna ger vit färg, medan det minsta möjliga värdet ger helt svart färg (Long & 
Zhang 2003). Antalet värden som varje parameter kan anta beror på vilket bitdjup 
bilden har (8-bit, 24-bit etc.), något som ofta bestäms av filformatet. Bildens 
färgförhållanden brukar åskådliggöras med hjälp av en representation, ett s.k.
histogram. Ett histogram genereras genom att samtliga pixlar i bilden undersöks, och 
antalet pixlar som har ett specifikt färgvärde räknas ihop. T ex kan en 8-bitsbild i 
gråskala representeras som ett tvådimensionellt histogram med 256 staplar, där varje 

255,0,0 255,255,0

0,255,0 0,0,255
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stapel visar hur många pixlar i bilden som har ett visst gråskalevärde (0-255). För 
färgbilder krävs dock fler än två dimensioner, eftersom färgvärdet i varje pixel är 
sammansatt av flera olika värden, beroende på vilken färgrymd som används. T.ex. har 
histogrammet för en RGB-bild 3 dimensioner (Lai 2000). 
  Ett histogram som räknar värdet på varje enskild färg och pixel tar dock stor plats, 
och har därför en negativ inverkan på återvinningshastigheten i ett söksystem. Därför 
brukar antalet staplar minskas genom att t.ex. med hjälp av klustring generalisera in 
liknande färger i samma stapel. Vanligt är att bitdjupet sänks till t.ex. 3 bitar per 
färgkanal, vilket ger 512 staplar. Genom att jämföra fig. 2 och fig. 3 ser man hur 
mycket enklare histogrammet blir när bitdjupet sänks, och att den reducerade bilden 
trots det gott och väl räcker till för att representera originalet.
En stor fördel med färghistogram är att det inte förändras särskilt mycket om bilden 
skalas eller roteras, därför lämpar sig denna teknik bra för att hitta t ex olika versioner 
av samma bild (Lai 2000). Däremot talar färghistogrammet vanligtvis inte om var 
någonstans i bilden färgerna befinner sig, såvida man inte delar upp bilden i flera 
regioner och analyserar färgerna i varje region för sig.

Förutom histogram, som är det vanligaste sättet att representera färg, så kan även s.k. 
färgset användas, en metod för att approximera färghistogram med binära 
egenskapsvektorer som sätts samman i ett sökträd. Fördelen med detta är att binära träd 
går extremt snabbt att söka i, och lämpar sig alltså bra för mycket stora databaser 
(Chen & Chen 2000).
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Fig. 2. Exempel på färghistogram i en 16-bitsbild. Till vänster visas själva bilden, och 
till höger histogram för färgerna blå, grön och röd så som de förekommer i bilden. X-
axeln i histogrammet beskriver färgerna, och Y-axeln hur många pixlar i bilden som 
har en viss färg.
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Fig. 3. Exempel på histogram i en 4-bitsbild. Notera hur enkla histogrammen är i 
jämförelse med fig. 2.

2.5.2 Form

Med begreppet form avses här alla egenskaper som kan beskriva olika geometriska 
egenheter i bilden. Med hjälp av avancerade algoritmer kan man identifiera var 
konturer och kanter i bilden finns, vilken riktning de har och även av vilken typ de är 
(dvs. om de orsakats av skuggor och andra ljusfenomen, eller om det är fråga om 
kanten på ett objekt). Två vanliga metoder för att analysera och representera former i 
bilder är kantbaserad respektive regionbaserad metod (Lai 2000). En kantbaserad 
representation består av ett antal riktningsvektorer, och information om var dessa 
vektorers motsvarighet i bilden finns. På så sätt kan man få en approximativ 
beskrivning av var kanterna i bilden finns och vilken riktning de har (se fig. 4). Den 
regionbaserade metoden går ut på att bilden delas in i mindre och mindre regioner, som 
analyseras var och en för sig. Då fås till slut en trädstruktur, där lägre nivåer ger större 
och större detaljrikedom och ”löven” på trädet innehåller information om färg eller 
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ljushet (se fig. 5). Enkla geometriska former såsom rektanglar och ellipser kan också 
användas för att beskriva formerna i bilden.

Fig. 4. Exempel på hur kantbaserad formrepresentation kan fungera. Längst till vänster 
visas värden som motsvarar olika riktningar. Dessa används sedan för att representera 
figuren med en siffersträng.

Fig. 5. Exempel på regionbaserad formrepresentation. Här representeras regionerna i 
bilden av ett träd, där detaljrikedomen blir större ju fler nivåer trädet har.
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2.5.3 Textur

Textur är ett ganska svårdefinierat begrepp. Enligt Gevers och Smeulders (2000) kan 
det i bildsammanhang närmast beskrivas som det som finns kvar när information om 
färg och form tillvaratagits. I motsats till färg, som kan definieras i varje enskild punkt 
i bilden, så går textur bara att definiera över ett område (Howarth & Rüger 2003). 
Textur kan identifieras på i stort sett alla ytor, och kan t.ex. bestå av små enskilda 
bildelement som upprepas kontinuerligt, dvs. ett mönster. Detta kan vara allt från 
satellitbilder till fingeravtryck. Även brus och förekomsten av stora enfärgade ytor kan 
betraktas som textur (Rui et al. 1999). Filter för att identifiera och analysera textur är 
vanliga inom bildbehandling, och det finns många olika tekniker i bruk. En vanlig 
metod för att beskriva textur är med hjälp av de s.k. Tamura-egenskaperna; ojämnhet, 
kontrast, riktning, regelbundenhet etc. Fördelen med denna metod är att den baseras på 
psykologi och tar hänsyn till hur det mänskliga ögat uppfattar textur (Long & Zhang 
2003). En annan teknik är t.ex. Gabor-metoden, som använder sig av en uppsättning
olika filter som appliceras parallellt på bilden. Därefter får man ut texturegenskaperna 
genom att jämföra resultaten från de olika filtren. Även här är det sätt på vilket filtren 
är konstruerade baserat på hur det mänskliga ögat fungerar (Li & Allinson 2008).
Förutom dessa finns det en mängd andra tekniker i bruk, de flesta av dem går i stort ut 
på att analysera hur skillnader i intensitet upprepar sig över en bildyta (Lai 2000). Det 
är vanligt att man sedan delar in bilden i olika regioner baserat på dess textur. I fig. 6
visas några exempel på texturer. Texturen längst till vänster är mycket regelbunden och 
symmetrisk, den mittersta är ett exempel på s.k. halvregelbunden textur, medan bilden 
till höger har en mer oregelbunden, stokastisk textur.

  
Fig. 6. Olika typer av textur. Till vänster en regelbunden textur, i mitten en 
halvregelbunden och till höger en oregelbunden textur.
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3. Tidigare och närliggande forskning

Det har de senaste åren forskats intensivt på olika sätt att innehållsbaserat representera 
och identifiera bilder. Mycket av forskningen kretsar kring att identifiera olika 
egenskaper som kan extraheras ur bilden och användas för att indexera den, och det 
finns idag ett brett spektrum av olika metoder. För representation av färg är fortfarande 
histogram den mest utbredda tekniken, och mycket av forskningen är inriktad på att 
komprimera och förenkla histogrammen för att möjliggöra snabbare sökning. När det 
gäller textur är ett av de största problemen att associera texturdata, som ofta utgörs av 
ljushetsskillnader i ett segment av bilden, med begrepp på en högre semantisk nivå som 
t.ex. ”mjuk” eller ”skrovlig” (Long & Zhang 2003). För att extrahera formdata har man 
länge använt sig av teknik som identifierar mer eller mindre primitiva figurer som t.ex. 
linjer, räta vinklar, och cirklar. Ett ständigt problem har varit då bilden innehållit flera 
överlappande figurer. På senare år har man utarbetat metoder för att extrahera mer 
avancerad formdata, vilket har möjliggjort specialiserade söksystem som t.ex. 
sökmotorn för löv som presenterats av Nam et al. (2007). En av de största 
svårigheterna inom CBIR är att välja rätt representation av rätt egenskap för ett visst 
användningsområde (Yang et al. 2004). Hur bra de olika metoderna fungerar beror ofta 
på vilken typ av bilder det är fråga om. Ofta beskrivs en egenskap som extra viktig, 
eller mindre viktig, för en viss typ av bilder, och specialiserade söksystem som enbart 
arbetar med en typ av bilder använder sig oftast av egenskaper som är utmärkande för 
just den typen av bilder. I en databas bestående av t.ex. bilder föreställande löv från 
olika växter, så är färg i stort sett oanvändbar som egenskapsdeskriptor eftersom de 
flesta löv har liknande färger som grönt och brunt. Däremot kan deras distinkta form 
användas som utgångspunkt för representation i ett CBIR-system (Nam et al. 2007), 
eftersom den är unik för varje typ av löv. Detta är av intresse för min undersökning, då 
den innefattar jämförelse mellan olika typer av egenskapsdeskriptorer vid sökning efter 
specifika kategorier av bilder.

Ett annat exempel ges av Iqbal och Aggarwal (2002), som arbetar med algoritmer som 
försöker upptäcka förekomsten av olika sorters byggnadsverk i bilder. Detta görs 
genom att identifiera vissa formstrukturer i bilderna, t ex långa raka linjer, parallella 
linjer och polygoner. Iqbal och Aggarwal beskriver en egenskap hos dessa strukturer 
som de kallar "non-accidentalness", dvs. deras benägenhet att sällan uppträda i naturen. 
Ju högre "non-accidentalness", desto troligare är det att en viss struktur endast 
uppträder i konstruktioner byggda av människohand. Iqbal och Aggarwal skiljer även 
på förekomst och identifiering av objekt, och menar att förekomsten av en byggnad i 
en bild kan påvisas utan att identifiera själva byggnaden. En korrekt identifiering av 
byggnaden som ett enskilt objekt är alltså inte nödvändig, utan det räcker med att 
upptäcka element i bilden som tenderar att förekomma i bilder föreställande
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byggnader. För identifiering av byggnaden som ett objekt krävs att dessa element 
grupperas och matchas mot någon form av detaljerad beskrivning, vilket är betydligt 
svårare. Det största problemet med den sökmetod som Iqbal och Aggarwal använder är 
att de strukturer som anges som utmärkande för byggnader även ibland kan skapas i 
naturen. Som exempel tas just växter upp, där man kan hitta t.ex. polygonstrukturer. 
Ibland kan även byggnader ha strukturer som efterliknar naturen. Deras testdatabas är 
indelad i 3 kategorier; en med byggnader, en med naturliga fenomen och en som 
innehåller båda delarna. Då en fullt kontrollerad testdatabas använts har man kunnat 
använda sig av precision och recall. Vid sökning efter bilder innehållande byggnader 
uppmättes precisions- och recallvärden på 84% resp. 77%, och drar därav slutsatsen att 
deras metod fungerar mycket bra (Iqbal & Aggarwal 2002). Även om den 
formbaserade sökmetod som använts i min undersökning skiljer sig från den som Iqbal 
och Aggarwal använt, är det ändå av intresse hur bra den presterar för en bildkategori 
som innehåller just byggnader.

Ett stort problem vid innehållsbaserad bildåtervinning är den mänskliga faktorn, då 
olika personer tenderar att uppfatta samma bild på olika sätt (Rui et al. 1999). Om man 
exempelvis låter två användare betrakta en bild föreställande en solnedgång, kan det 
mycket väl hända att en av dem ser färg som den dominanta egenskapen (solen är gul), 
medan den andra ser form som dominant (solen är rund). Om de egenskaper som 
används för bildåtervinning motsvarar de egenskaper som användaren uppfattar som 
viktiga för bilden, tenderar de återvunna bilderna att i högre grad motsvara 
användarens informationsbehov än om de inte gör det. (Yang et al. 2004). Det är alltså 
mycket svårt för användaren att välja ”rätt” egenskaper för bildrepresentation inom en 
viss bildkategori. Därför kan det vara av intresse att ”gömma” den delen av 
gränssnittet.

Flertalet system tillåter användarna att själva välja de egenskapsdeskriptorer som ska 
användas vid sökning, och specificera hur stor vikt som ska läggas vid olika 
egenskaper. Dock saknar den genomsnittlige användaren ofta tillräcklig kunskap om 
hur tekniken fungerar för att kunna identifiera den mest effektiva sökmetoden, och 
även om tillräcklig kunskap finns så är det mycket svårt att utifrån ett givet 
informationsbehov utforma en sökfråga baserad på en kombination av 
innehållsbaserade egenskaper (Kherfi et al. 2003). Att för sökning efter bilder istället 
välja en bildkategori som systemet sedan väljer passande egenskapsdeskriptorer till 
skulle vara mer intuitivt för den vanlige användaren. För att kunna utveckla ett sådant 
system behövs information om vilka egenskaper som är utmärkande för varje kategori. 
Denna typ av information kan t.ex. fås genom undersökningar liknande min.

Wardhani och Thomson (2004) föreslår en annan lösning på problemet med att välja 
rätt egenskapsdeskriptor, nämligen att vid indexeringstillfället automatiskt partitionera 



16

upp hela bildkollektionen i kategorier, baserat på bildegenskaper. Vid sökning kan 
sedan resultaten presenteras för användaren grupperade efter kategori. Som exempel på 
bildkategorier som kan identifieras automatiskt föreslås bl.a. människor (baserat på 
förekomsten av hudfärg) och naturbilder (baserat på fördelningen av grön och blå 
färg). Wardhani och Thomson poängterar dock att det är svårt att uppnå 
tillfredsställande resultat då många bilder inom en kategori avviker från de kriterier 
som ställts upp, t.ex. visade sig många bilder på människor ha för dålig färgkvalitet och 
för mycket brus för att kunna klassificeras korrekt. Även här behövs alltså mer kunskap 
om vilka egenskaper som är utmärkande för varje bildkategori (2004).
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4. Metod

I detta kapitel ges en beskrivning av det system undersökningen utförts mot, samt hur 
valet av bildkategorier och sökfrågor gått till. Vidare redovisas hur själva 
undersökningen genomförts.

4.1 Val av system

Det finns en mängd olika CBIR-system som använder sig av diverse olika metoder för 
indexering och återvinning. Det system som här använts är ImBrowse, ett 
demonstrationssystem är tillgängligt gratis på webben, och körs mot en databas 
innehållande 754 033 bilder från Matton AB. Det använder 6 olika 
egenskapsdeskriptorer för sökning, som utnyttjar både färg, form och textur. Det går 
också att kombinera sökning med färg och textur, med möjlighet att variera vikten. 
Dessutom har alla bilder i databasen fått ett antal nyckelord tilldelade till sig, och det 
finns möjlighet att söka på dessa. Anledningen till att just ImBrowse använts för min 
undersökning, är att det vid undersökningstillfället var det enda system jag kunde hitta 
som var gratis och lättillgängligt, och som tillät användaren att välja olika sökmetoder 
baserade på färg, form och textur. Dessutom finns relativt mycket information om 
systemets uppbyggnad i de artiklar och avhandlingar som anknyter till 
utvecklingsarbetet (Bui 2005, Tran 2003). ImBrowse har utvecklats av Thanh Hai Bui 
och Reiner Lenz vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings 
Universitet, i samarbete med bildbyrån Matton AB, och finns tillgängligt för 
allmänheten på adressen http://www.itn.liu.se/media/vinnova/cse.php.

Det grafiska gränssnittet till ImBrowse är en webbapplikation skriven i 
programspråket PHP, och körs mot en SQL-databas med nyckelord och URL:er
(internetadresser) till bilderna, samt en webbserver innehållande själva bilddatabasen. 
Sökfrågan kan hämtas från den egna bilddatabasen, eller från en URL. Antalet 
återvunna dokument (Document Cutoff Value, DCV) kan sättas till n*7-1 där n är ett 
heltal mellan 1 och 10. T.ex ger n=1 ett DCV på 6, n=2 ett DCV på 13 etc. Användaren 
kan vid sökning välja en av följande 6 egenskapsdeskriptorer:

 RGB
Denna metod använder sig av ett RGB-färghistogram med 512 staplar. 
Histogrammet är komprimerat med hjälp av PCA (Principal Component 
Analysis), en typ av linjär tranformation som förenklar informationen men 
ändå behåller de viktigaste delarna. Färginformationen hämtas ur hela 
bilden, och ger alltså ingen information om var i bilden färgen finns.



18

 ColorWeighted
Även här används ett PCA-komprimerat histogram med 512 staplar, men är 
modifierat med en extra vikt för att bättre återvinna bilder som har olika 
färgspridning, men som av människan uppfattas på samma sätt.

 CT
En metod där viktfördelningen mellan färg och textur är variabel.

 Color/Texture
En variant av CT som har en låst blandning mellan färg och textur.

 GroupTexture
Denna metod undersöker symmetri i bilden med hjälp av olika filter, och 
beräknar strukturen för ett visst område i bilden.

 ShapeIndex
Även här används filter för att beräkna struktur i bilden, men till skillnad 
från GroupTexture används här värden från hela bilden. ShapeIndex är inte 
en rent formbaserad deskriptor utan använder sig till viss del av textur- och 
färgdata.

Av dessa 6 deskriptorer har RGB utelämnats, då ColorWeighted ger en mer 
verklighetsnära återvinning, samt CT och Color/Texture, då det i denna undersökning 
inte har funnits något behov av att kombinera sökning med färg och textur. Varje 
deskriptor omvandlas till en koordinatvektor, och avståndet mellan dessa 
koordinatvektorer används för rankning av de återvunna bilderna. Hur systemet 
fungerar rent matematiskt är inte av direkt intresse för den här undersökningen, men 
för den som vill veta mer så beskriver Bui (2005) systemet i detalj.

4.2 Val av kategorier 

Undersökningen har gått till på följande sätt; sökningar har utförts med var och en av 
de tre egenskapsdeskriptorer som valts, och som sökfrågor har 72 bilder uppdelade i 6
kategorier använts. Just 6 kategorier bedömdes vara ett bra avvägt antal, hade man haft 
fler hade undersökningen sannolikt tagit för lång tid att utföra. 12 bilder i varje 
kategori bedömdes som tillräckligt för att få en bra spridning på bilder inom en 
kategori. Efter sökningen studerades hur många av de återvunna dokumenten som kan 
anses vara relevanta med utgångspunkt i de i förväg uppställda kriterierna för vad som 
ska anses vara relevanta bilder. För att kunna välja rimliga bildkategorier, har först två 
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av de största gratistjänsterna för publicering av digitala foton, www.webshots.com och 
www.istockphoto.com, undersökts. Genom att titta på vilka bilder som laddats ner flest 
gånger från dessa webbplatser, ges en fingervisning om vilka bildkategorier som 
användarna främst kan tänkas söka efter. Valet av kategorier är även baserat på hur väl 
de är representerade i ImBrowse-databasen.

 Landskap
Här avses översiktsbilder föreställande utomhusmiljöer, oftast med en 
tydlig horisontlinje. Det ska inte finnas något tydligt "huvudobjekt" som t 
ex en specifik person eller byggnad, utan det ska vara en helhetsbild över ett 
landskap. Fokus ska heller inte ligga i förgrunden på ett sådant sätt att 
bakgrunden blir suddig, dvs. skärpedjupet ska över lag vara relativt långt.

 Porträtt
Foton som i huvudsak föreställer ansikten sedda framifrån eller i profil. I 
denna kategori har färgbilder blandats med svartvita bilder, då det är 
mycket vanligt att porträttbilder är just svartvita. Foton där endast ansiktet 
är i bild har prioriterats, men även bilder som visar personer i helfigur på 
nära håll har inkluderats, dock endast i de fall där personens ansikte är i 
fokus och utgör huvudmotivet. De porträttbilder där huvudmotivet utgörs av 
flera personer har betraktats som irrelevanta.

 Blommor
Här avses bilder på olika sorters blommande växter, tagna både inomhus 
och utomhus. I första hand har närbilder med olika färger och blomtyper 
valts som sökfrågor, men om en sökfråga med en närbild även ger 
sökträffar som visar blommor på lite längre avstånd har de ansetts vara
relevanta, dock inte när det gäller översiktsbilder som skulle kunna 
kategoriseras som landskap. 

 Undervattensmotiv
I denna kategori finns bilder tagna helt under vattnet. Här avses både bilder 
föreställande naturliga undervattensmiljöer (havsbotten, korallrev etc.), och 
bilder från konstgjorda miljöer såsom simbassänger. De bilder som är tagna 
i vattenlinjen, dvs. där endast hälften av bilden föreställer en 
undervattensmiljö, har betraktats som irrelevanta. 
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 Rymdmotiv
Denna kategori består av foton tagna i rymden. Oftast föreställer bilderna
himlakroppar med mörk bakgrund, men även stjärnhimlar och 
rymdfarkoster förekommer.

 Bostadshus
Här avses foton på villor och mindre boningshus. Bilder där hela huset är i 
bild och fyller majoriteten av bilden har prioriterats, men i vissa fall har
även bilder föreställande delar av huset ansetts vara relevanta. Dock har 
närbilder valts bort, samt bilder där huset inte är i fokus, t ex bilder på 
personer med hus i bakgrunden.

Ovanstående kategorier kan anses vara av intresse för undersökningen, då var och en 
av dem har egenskaper som är särskilt utmärkande. Landskapsbilder har oftast en skarp 
horisontlinje, med en tydlig koncentration av blå färg på den övre delen och grön på 
den undre. Porträttbilder innehåller allesammans ansikten, som har en mycket 
karakteristisk färg och form. Även blommor har en mycket speciell form, medan 
undervattensmotiv kan sägas karakteriseras av de speciella ljusförhållanden som råder 
under vattnet. Rymdmotiv utgörs ofta av planeter eller farkoster mot en mycket mörk 
bakgrund, medan bostadshus uppvisar karakteristiska former som inte ofta förekommer 
naturligt. Att just bostadshus använts istället för något mer generellt som t.ex. 
byggnader beror på att databasen innehåller så många bilder på byggnader av olika slag 
(broar, skyskrapor, slott etc.) att relevansbedömning och resultatanalys skulle bli 
mycket svårt. I samband med att kategorierna bestämts, har systemets 
nyckelordssökning använts för att kontrollera så att varje kategori verkligen finns 
representerad i databasen. Ett antal olika nyckelord som relaterade till bildkategorierna 
användes. I tabellen nedan visas de engelska nyckelorden som bäst motsvarade 
kategorins namn på svenska.
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Kategori Nyckelord Antal träffar vid DCV 
70

Landskap Landscape 55
Porträtt Portrait 70
Blommor Flower 22
Undervattensmotiv Underwater 46
Rymdmotiv Space 18
Bostadshus Building 54
Tabell 1. Exempel på nyckelordssökningar för de olika kategorierna i databasen.

Som synes finns samtliga kategorier med, och antalet relevanta bilder i respektive 
kategori har bedömts vara tillräckligt stort för att undersökningen ska kunna 
genomföras. Ett problem vid nyckelordssökning är dock att det kan finnas bilder som 
kan anses vara relevanta för en bildkategori som inte är associerade med rätt nyckelord. 
På samma sätt kan nyckelord vara associerade med bilder som i denna studie inte kan 
anses tillhöra en viss bildkategori.  Kategorin rymdmotiv och kategorin blommor är en 
aning tveksamt representerade, men de har ändå inkluderats i undersökningen.
Kategorin rymdmotiv kan anses intressant, då bilder i denna kategori ofta har väldigt 
speciella egenskaper, t ex mycket skarpa kontraster och mycket mörk bakgrund. 
Blommor har i regel en mycket karakteristisk form, och därför är också denna kategori 
av intresse.

4.3 Val av sökfrågor

Det är viktigt att de sökfrågor som används tillsammans utgör en bra representation av 
den bildkategori de tillhör. Vid sökning efter t.ex. porträttbilder i databasen baserat på 
färginformation, så måste det tagas i beaktande att en del av porträtten är svartvita. 
Detta kommer vid sökningen att ge ett visst bortfall. Om den bild som används som 
sökfråga har vit bakgrund så är det troligt att en klar majoritet av de återvunna bilderna 
också kommer att ha vit bakgrund, och de bilder som har mångfärgade bakgrunder 
riskerar att inte återvinnas. För att komma runt det här problemet har sökningar gjorts 
med 12 olika bilder för varje kategori. Ett relativt brett spektrum av bilder har använts, 
med varierande storlek och färgförhållanden. Ju fler bilder som används för varje 
kategori, desto bättre representation av den kategorin får man, men 12 bilder bedömdes 
vara tillräckligt för den här undersökningen.

Om en bild ur databasen används som sökfråga kommer det att påverka resultatet, då 
det i databasen kan förekomma serier av bilder med liknande motiv. Därför utgörs 
samtliga sökfrågor av bilder hämtade från webben. Som utgångspunkt har google-
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sökningar på de nyckelord som nämns i tabellen ovan använts. I fig. 7 visas ett 
exempel på sökfrågor i kategorin blommor. Blommorna på bilderna är varierande, alla 
är av olika typ och har i de flesta fall olika färger. Några bilder har mer än en blomma i 
fokus, och några är tagna på lite längre avstånd. Samtliga kan dock anses uppfylla 
relevanskriterierna.

4.4 Genomförande av undersökning

För att avgöra vilka av de återvunna bilderna som ska anses relevanta, har all 
relevansbedömning utgått ifrån de kriterier som ställts upp ovan. För att få 
relevansbedömningen så objektiv som möjligt har binär relevansbedömning använts, 
dvs. de bilder som motsvarar de givna kriterierna har ansetts relevanta, och övriga har 
ansetts irrelevanta. Sökningar har utförts för 12 olika bilder i varje kategori. DCV, 
Document Cutoff Value, har satts till 34, vilket är något högre än systemets 
standardvärde 20. Att ett såpass högt DCV använts beror på att ett CBIR-system med 
en stor databas ofta blir mycket känsligt för brus, dvs. bilder som systemet uppfattar 
som relevanta trots att de inte är det. Ett ännu högre DCV hade varit ännu bättre ur 
resultatsynpunkt då risken att relevanta dokument dränks i brus minskat ytterligare, 
men det hade dock skapat problem med tidsbrist, då det blir väldigt många 
beräkningar. För varje bild och deskriptor återvinner systemet 34 bilder ur databasen. 
Av dessa har sedan relevanta bilder valts ut (se exempel i fig. 8). För 
relevansbedömning används de kriterier som ställts upp i beskrivningen av 
kategorierna. För att underlätta beräkningarna har binär relevansbedömning använts, 
dvs. en bild som uppfyller relevanskriterierna för den aktuella bildkategorin har 
betraktats som relevanta, övriga återvunna bilder har betraktats som irrelevanta. Den 
slutgiltiga relevansbedömningen sker alltså inte mellan återvunnet dokument och 
sökfråga, utan mellan återvunnet dokument och bildkategori. Man kan alltså säga att 
det är fråga om en typ av ämnesrelevans, där ämnet definieras av de relevanskriterier 
som använts för att beskriva de olika bildkategorierna. Hur bra systemet förmår 
återvinna dokument som motsvarar den faktiska sökfrågan är inte av direkt betydelse, i 
kategorin blommor är en återvunnen bild på en blå blomma att betrakta som relevant, 
även om sökfrågan föreställer en röd blomma. I exemplet i fig. 8 har den färgbaserade 
sökmetoden ColorWeighted använts, och de återvunna bilderna överensstämmer 
färgmässigt ganska bra med sökfrågan, framför allt bland de bilder som rankats högt. 
Flera av de bilder som ansetts vara relevanta föreställer ett stort antal blommor 
fotograferade på lite längre avstånd, men inte på ett sådant sätt att de är att betrakta 
som landskapsbilder enligt relevanskriterierna. Samtliga relevanta återvunna bilder för 
varje egenskapsdeskriptor har sedan fått bilda en representation av de relevanta 
bilderna i databasen, en s.k. pool.
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Fig. 7. Exempel på sökfrågebilder, här i kategorin Blommor.
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Fig. 8. Återvunna bilder, här för en sökfråga i kategorin Blommor, vid sökning med 
deskriptorn ColorWeighted, så som de presenteras av systemet. De markerade bilderna 
har ansetts vara relevanta. Bilden längst upp till vänster är sökfrågan.
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5. Resultatredovisning

I detta avsnitt redovisas medelprecisionen AP för varje sökning, MAP för varje 
sökstrategi samt antalet återvunna relevanta bilder för varje deskriptor och kategori. Att 
just medelprecision använts som mått beror på att det tar hänsyn till rankning. AP är 
direkt beroende av hur de återvunna dokumenten rankats, dvs. ett högt rankat 
dokument ger ett avsevärt mycket bättre värde än ett lågt rankat dokument. Detta gör 
att en sökning som återvinner många av de relevanta dokumenten ändå kan ge lägre AP 
än en sökning som bara återvinner ett fåtal, beroende på i vilka rankningspositioner 
dokumenten befinner sig. Därför redovisas även antalet återvunna relevanta dokument 
för varje sökning, för att ytterligare åskådliggöra resultaten. I tabellerna svarar varje 
kolumn mot en av de 12 sökfrågebilderna, och i respektive kolumn redovisas AP samt 
antalet återvunna relevanta dokument för den använda deskriptorn. I diagrammen 
presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor samt totalt antal relevanta dokument 
för den valda kategorin.

5.1 Landskap

Nedan visas att ShapeIndex genomgående ger ett bättre resultat för kategorin landskap, 
med flera relativt höga värden. GroupTexture presterar sämre än de övriga (se Diagram
1), där två av sökfrågorna inte återvinner några relevanta bilder alls.

ColorWeighted

Bild A B C D E F G H I J K L

Antal 5 3 7 6 1 5 5 11 6 2 0 3

AP*103 4,27 2,49 13,3 6,33 6,17 7,11 10,3 24,5 10,7 7,94 0 1,51

GroupTexture

Bild A B C D E F G H I J K L

Antal 5 3 7 6 1 5 5 11 6 2 0 3

AP*103 4,27 2,49 13,3 6,33 6,17 7,11 10,3 24,5 10,7 7,94 0 1,51

ShapeIndex

Bild A B C D E F G H I J K L

Antal 0 1 18 5 3 11 3 5 1 11 10 6

AP*103 0 0,19 76,1 4,26 1,14 55,6 10,8 11,7 3,09 29,5 29,1 11,1

Tabell 2. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna relevanta bilder för 
egenskapsdeskriptorerna i kategorin landskap. I varje kolumn presenteras resultaten för 
en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 162.



Diagram 1. Till vänster presenteras 
kategorin landskap och till höger totalt antal relevanta 

5.2 Porträtt

Alla tre deskriptorerna har gett 
fall presterade dock ColorWeighted något sämre än de övriga (se Diagram 2)

Bild A B C

Antal 9 6 7

AP*103 19,7 8,52 12,2

Bild A B C

Antal 13 8 5

AP*103 25,8 6,64 4,27

Bild A B C

Antal 7 6 1

AP*103 6,11 6,84 0,14

Tabell 3. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna
egenskapsdeskriptorerna i kategorin porträtt. I varje kolumn presenteras resultaten för 
en enskild sökfråga (bild A, B, C 
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Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
och till höger totalt antal relevanta återvunna bilder.

har gett bra resultat för sökningar i kategorin porträtt
fall presterade dock ColorWeighted något sämre än de övriga (se Diagram 2).

ColorWeighted

D E F G H I J

4 5 3 3 9 3 5

3,13 9,78 2,64 1,32 9,06 1,09 3,92

GroupTexture

D E F G H I J

7 4 7 15 4 2 2

6,77 3,50 7,31 36,0 1,57 0,47 0,48

ShapeIndex

D E F G H I J

7 6 1 10 15 2 1

5,97 4,76 0,92 12,6 30,9 1,31 0,24

. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna relevanta bilder för 
deskriptorerna i kategorin porträtt. I varje kolumn presenteras resultaten för 

en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 218.

0.0194

vid sökning i 

för sökningar i kategorin porträtt. I många 
.

K L

7 7

3,92 5,30 15,5

K L

12 3

0,48 20,5 3,76

K L

9 8

0,24 15,9 12,5

relevanta bilder för 
deskriptorerna i kategorin porträtt. I varje kolumn presenteras resultaten för 



Diagram 2. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
kategorin porträtt och till höger totalt antal relevanta 

5.3 Blommor

Här har ShapeIndex gett klart 
(ColorWeighted) har i många fall get höga värden, men har i vissa fall inte returnerat 
några relevanta dokument alls. GroupTexture har gett betydligt sämre resultat än de 
båda övriga sökmetoderna. 

Bild A B C

Antal 5 2 0

AP*103 26,9 2,86 0

Bild A B C

Antal 2 3 1

AP*103 16,7 14,5 2,78

Bild A B C

Antal 9 9 4

AP*103 51,9 23,5 10,3

Tabell 4. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna relevanta bilder för 
egenskapsdeskriptorerna i kategorin blommor. I varje kolumn presenteras resultaten för 
en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 90.
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Diagram 2. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
kategorin porträtt och till höger totalt antal relevanta återvunna bilder.

klart bäst resultat (se Diagram 3). Även färgbaserad sökning 
i många fall get höga värden, men har i vissa fall inte returnerat 

några relevanta dokument alls. GroupTexture har gett betydligt sämre resultat än de 

ColorWeighted

D E F G H I J

8 1 12 0 0 2 0

34,6 2,22 41,4 0 0 1,41 0

GroupTexture

D E F G H I J

6 0 1 0 0 0 1

24,7 0 0,53 0 0 0 1,24

ShapeIndex

D E F G H I J

7 8 3 1 2 0 3

15,6 36,0 11,1 0,35 2,40 0 2,96

. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna relevanta bilder för 
kategorin blommor. I varje kolumn presenteras resultaten för 

en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 90.

0.0082

Diagram 2. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 

Även färgbaserad sökning 
i många fall get höga värden, men har i vissa fall inte returnerat 

några relevanta dokument alls. GroupTexture har gett betydligt sämre resultat än de 
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. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna relevanta bilder för 
kategorin blommor. I varje kolumn presenteras resultaten för 



Diagram 3. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
kategorin blommor och till höger totalt antal relevanta 

5.4 Undervattensmotiv

I denna kategori har ShapeIndex gett mycket låga resultat (se Diagram 4), 
ColorWeighted presterat bäst. Även GroupTexture har gett relativt goda resultat.

Bild A B C

Antal 19 1 0

AP*103 167 0,50 0

Bild A B C

Antal 8 2 5

AP*103 44,0 1,59 8,57

Bild A B C

Antal 2 0 1

AP*103 3,61 0 0,62

Tabell 5. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna
egenskapsdeskriptorerna i kategorin undervattensmotiv. I varje kolumn presenteras 
resultaten för en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 95.
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Diagram 3. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
kategorin blommor och till höger totalt antal relevanta återvunna bilder.

I denna kategori har ShapeIndex gett mycket låga resultat (se Diagram 4), 
ColorWeighted presterat bäst. Även GroupTexture har gett relativt goda resultat.

ColorWeighted

D E F G H I J

2 4 1 1 3 2 2

1,87 24,1 0,75 0,33 2,44 3,61 2,10

GroupTexture

D E F G H I J

1 5 4 0 3 1 3

1,32 19,5 6,44 0 2,77 1,05 17,2

ShapeIndex

D E F G H I J

2 5 4 0 2 1 0

2,51 5,85 5,56 0 3,07 0,81 0

ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna relevanta bilder för 
deskriptorerna i kategorin undervattensmotiv. I varje kolumn presenteras 

resultaten för en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 95.

0.0164

Diagram 3. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 

I denna kategori har ShapeIndex gett mycket låga resultat (se Diagram 4), medan 
ColorWeighted presterat bäst. Även GroupTexture har gett relativt goda resultat.
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K L

2 4

2,76 7,40

relevanta bilder för 
deskriptorerna i kategorin undervattensmotiv. I varje kolumn presenteras 

resultaten för en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 95.



Diagram 4. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
kategorin undervattensmotiv och till höger totalt antal relevanta 

5.5 Rymdmotiv

I denna kategori har samtliga deskriptorer gett dåliga resultat. Många 
återvann inga relevanta bilder alls. ShapeIndex presterade dock något bättre än de 
övriga.

Bild A B C

Antal 1 0 0

AP*103 3,70 0 0

Bild A B C

Antal 1 1 0

AP*103 4,12 2,32 0

Bild A B C

Antal 3 0 4

AP*103 9,20 0 24,1

Tabell 6. I ovanstående tabell visas AP och 
egenskapsdeskriptorerna i kategorin rymdmotiv. I varje kolumn presenteras resultaten 
för en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 27.
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Diagram 4. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
och till höger totalt antal relevanta återvunna bilder

I denna kategori har samtliga deskriptorer gett dåliga resultat. Många av sökfrågorna 
återvann inga relevanta bilder alls. ShapeIndex presterade dock något bättre än de 

ColorWeighted

D E F G H I J

2 0 0 0 0 0 1

7,08 0 0 0 0 0 1,20

GroupTexture

D E F G H I J

1 0 0 0 3 0 0

3,37 0 0 0 20,3 0 0

ShapeIndex

D E F G H I J

1 0 0 1 0 6 0

1,54 0 0 2,06 0 34,6 0

. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna relevanta bilder för 
deskriptorerna i kategorin rymdmotiv. I varje kolumn presenteras resultaten 

för en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 27.

Diagram 4. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
återvunna bilder.

av sökfrågorna 
återvann inga relevanta bilder alls. ShapeIndex presterade dock något bättre än de 
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antalet återvunna relevanta bilder för 
deskriptorerna i kategorin rymdmotiv. I varje kolumn presenteras resultaten 



Diagram 5. Till vänster presenteras MAP för varje 
kategorin rymdmotiv och till höger totalt antal relevanta 

5.6 Bostadshus

ColorWeighted gav här mycket dåliga resultat, inte ett enda relevant dokument 
returnerades trots att kategorin är bra representerad i databasen (se Diagram 6). 
med GroupTexture och ShapeIndex
sig så mycket åt beror troligen på det låga antalet relevanta återvunna dokument, vilket 
gör resultaten osäkra.

Bild A B C

Antal 0 0 0

AP*103 0 0 0

Bild A B C

Antal 1 0 2

AP*103 3,10 0 18,7

Bild A B C

Antal 3 1 3

AP*103 16,0 6,54 16,2

Tabell 7. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna
egenskapsdeskriptorerna i kategorin bostadshus. I varje kolumn presenteras resultaten 
för en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 17.
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Diagram 5. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
kategorin rymdmotiv och till höger totalt antal relevanta återvunna bilder.

ColorWeighted gav här mycket dåliga resultat, inte ett enda relevant dokument 
returnerades trots att kategorin är bra representerad i databasen (se Diagram 6). 
med GroupTexture och ShapeIndex har resultaten blivit låga. Att diagrammen skiljer 

ycket åt beror troligen på det låga antalet relevanta återvunna dokument, vilket 

ColorWeighted

D E F G H I J

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

GroupTexture

D E F G H I J

0 0 0 3 0 0 0

0 0 0 49,3 0 0 0

ShapeIndex

D E F G H I J

0 0 1 0 0 0 0

0 0 9,80 0 0 0 0

. I ovanstående tabell visas AP och antalet återvunna relevanta bilder för 
deskriptorerna i kategorin bostadshus. I varje kolumn presenteras resultaten 

för en enskild sökfråga (bild A, B, C osv.). Antalet bilder i poolen var 17.

egenskapsdeskriptor vid sökning i 

ColorWeighted gav här mycket dåliga resultat, inte ett enda relevant dokument 
returnerades trots att kategorin är bra representerad i databasen (se Diagram 6). Även 

Att diagrammen skiljer 
ycket åt beror troligen på det låga antalet relevanta återvunna dokument, vilket 
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relevanta bilder för 
deskriptorerna i kategorin bostadshus. I varje kolumn presenteras resultaten 



Diagram 6. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
kategorin bostadshus och till höger totalt antal relevanta 
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Diagram 6. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
kategorin bostadshus och till höger totalt antal relevanta återvunna bilder.
Diagram 6. Till vänster presenteras MAP för varje egenskapsdeskriptor vid sökning i 
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6. Diskussion

I detta kapitel diskuteras resultaten som erhållits vid undersökningen. 

I kategorin landskap visade sig den formbaserade deskriptorn ShapeIndex
genomgående ge ett bättre resultat, medan GroupTexture presterar sämre än de övriga 
(se Diagram 1). Detta skulle kunna förklaras med att många av sökfrågebilderna
innehåller mycket himmel, dvs. stora blå fält i övre halvan av bilden, och en ganska 
skarp horisontlinje som lämpar sig väl för formbaserad återvinning. Texturen på 
bilderna är ofta mer varierad, beroende på vilken typ av terräng som finns på bilden, 
vilket gör att de relevanta bilder som återvunnits med GroupTexture sprids ut bland ett 
stort antal irrelevanta bilder. 

För sökningar i kategorin porträtt har alla tre deskriptorerna gett bra resultat. Att 
ColorWeighted i många fall presterade något sämre än de övriga (se Diagram 2) kan 
bero på att bilderna har väldigt olika färgkomposition (mycket olika bakgrunder etc.).
Poser och kläder kan i mycket stor utsträckning ändra hur personens form och textur 
uppfattas av systemet, vilket gör denna kategori något problematisk att undersöka.

För kategorin blommor har ShapeIndex gett bäst resultat, vilket pekar på att 
blommornas symmetriska former, ofta avtecknade mot en mörk bakgrund, lämpar sig 
väl för formbaserad sökning (se Diagram 3). Detta stämmer också väl överens med vad 
Nam et al. (2007) skriver om löv och växter. Även färgbaserad sökning 
(ColorWeighted) har gett relativt goda resultat. Då bilder med olikfärgade blommor
valts som sökfrågor, är det troligt att det höga återvinningsvärdet för ColorWeighted 
beror på att de flesta sökfrågebilderna har en bakgrund med mycket grönt. Intressant 
nog tycks inte det relativt låga antalet bilder som återfanns vid nyckelordssökning haft 
någon inverkan på resultatet för denna kategori, vilket tyder på att det finns många 
bilder i databasen som faller under kategorin blommor, men som inte återfunnits vid 
nyckelordssökning.

De bilder som använts som sökfrågor i kategorin undervattensmotiv är ganska 
varierande, några föreställer t ex korallrev eller havsbotten, medan andra föreställer 
fiskar eller människor som simmar under vattnet. Detta gör att formdatan skiljer sig 
väldigt mycket mellan bilderna, och skulle kunna förklara det låga resultatet som 
erhållits med ShapeIndex (se Diagram 4). Att varierande innehåll inom en bildkategori 
påverkar resultaten negativt är ett problem som även Wardhani och Thomson (2004)
beskriver. Dessutom har undervattensbilder ofta ganska låg kontrast, vilket kan leda till 
svårigheter att extrahera bra formdata. Att ColorWeighted presterar så bra beror 
sannolikt på den konsekventa blågröna färgen, och det relativt bra resultatet för
GroupTexture skulle kunna härledas till de relativt regelbundna mönster som skapas 
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när ljuset bryts i vattenytan, s.k. caustics. Liknande mönster förekommer på nästan 
samtliga bilder i denna kategori.

Kategorin rymdmotiv gav ganska dåligt resultat, sannolikt på grund av att många 
irrelevanta bilder som ändå påminde om sökfrågorna fanns i databasen. T.ex. visade 
sig databasen innehålla ett antal bilder på exploderande fyrverkerier, som ofta 
returnerades då sökfrågebilden föreställde stjärnor. I just dessa fall visade sig sökning 
med GroupTexture vara något bättre på att skilja den oregelbundna stjärnhimlens 
punkter från fyrverkeriernas regelbundna ljusstrimmor. När det gäller totalt antal 
återvunna bilder presterade dock ShapeIndex bäst (se Diagram 5). Där returnerades 
dock vid ett flertal tillfällen bilder på solnedgångar i de fall då bilden föreställde en 
planet. Detta är ett bra exempel på att det aldrig finns ett helt optimalt val av 
egenskapsdeskriptor, vilket också Yang et al. (2004) påpekar. Kategorin rymdmotiv 
återvann mycket få relevanta bilder även vid nyckelordssökning, så det dåliga resultatet
kan naturligtvis också helt enkelt bero på att databasen inte innehåller så många bilder i 
denna kategori. Värt att notera är dock att även kategorin blommor vid 
nyckelordssökning såg ut att vara ganska dåligt representerad, men den visade sig ändå 
ge bra resultat vid sökningar baserade på formdata.

De mycket dåliga resultaten som erhållits med ColorWeighted (se Diagram 6) för 
bostadshus orsakas troligtvis av att databasen innehåller så många generiska 
landskapsbilder som i färgsammansättning påminner väldigt mycket om 
sökfrågebilderna, att de relevanta bilderna drunknar i brus. Även med GroupTexture 
och ShapeIndex har resultaten blivit låga. De återvunna bilderna föreställde i många 
fall landskap med en horisontlinje som påminde om hustaket i sökfrågebilden, eller en 
textur som påminde om texturen på och omkring huset i sökfrågan.  Detta kan ses som 
ett bra exempel på hur stor roll utformningen av databasen spelar, hade det funnits 
färre landskapsbilder eller fler bilder på bostadshus hade resultatet sannolikt blivit 
annorlunda (jämför kategorin landskap). Det är också tänkbart att det här resultatet 
kunnat förbättras genom att använda ett högre DCV vid sökningen. Det var dock 
ShapeIndex som gav flest antal återvunna relevanta bilder, vilket stämmer bra överens 
med tidigare forskning som pekar ut formbaserade egenskapsdeskriptorer som 
överlägsna för återvinning av bilder på byggnader (Iqbal & Aggarwal 2001).

I stort kan man konstatera att databasens utformning spelar stor roll för 
undersökningens resultat. I flera fall, framför allt i kategorierna rymdmotiv resp. 
bostadshus, så har resultaten blivit mycket låga på grund av att de relevanta 
dokumenten drunknat i brus bestående av irrelevanta bilder som har egenskaper som 
påminner om de relevanta. Detta kan förklaras med att ett förhållandevis lågt DCV (34) 
använts i en relativt stor databas (754 033 bilder), och skulle kanske ha kunnat 
undvikas om ett högre DCV använts. Dessutom utgör också formuleringen av 
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kategorierna en källa till problem, mer generösa eller snäva kriterier för vilka 
dokument som kan tänkas tillhöra en viss kategori hade sannolikt förändrat resultaten. 
En annan faktor som inverkar på resultaten är antalet sökfrågor i varje kategori. 
Förutom att resultaten blir mer kvantitativa och därigenom mindre känsliga för 
avvikande resultat (t.ex. sökningar som återvunnit ovanligt många irrelevanta 
dokument så att de relevanta dokumenten tryckts ner till en låg rankningsnivå) då fler 
sökfrågor används, så blir också representationen av varje bildkategori mer komplett.
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7. Slutsatser

Undersökningen har genomgående gett ganska intressanta resultat som indikerar att 
vissa egenskaper är extra viktiga för vissa bildkategorier, dock är det svårt att avgöra 
hur mycket dessa resultat hänger ihop med utformningen av bilddatabasen. Då flera av 
sökningarna haft problem med att många irrelevanta bilder som liknar sökfrågan 
återvunnits högt upp i rankningslistan finns det anledning att tro att valet av databas, 
samt valet av DCV (Document Cutoff Value), spelar stor roll för resultatet av en sådan 
här undersökning. Det man kan se är dock att sökning baserat på vissa deskriptorer gett 
något bättre resultat inom vissa av de bildkategorier som använts, t.ex. presterade den 
formbaserade deskriptorn ShapeIndex bäst i kategorin blommor. Det är alltså rimligt 
att man vid sökning efter bilder på blommor bör lägga större vikt vid formbaserade 
deskriptorer. Även i kategorin landskap visade sig ShapeIndex ge bäst resultat. 
Dessutom erhölls mycket dåliga resultat inom vissa bildkategorier, t.ex. har mycket 
låga värden för formdeskriptorn erhållits i kategorin undervattensmotiv (p.g.a. låg 
kontrast och mycket varierande former), medan texturdeskriptorn gett dåligt resultat i 
kategorin landskap (p.g.a. den stora texturvariationen inom denna kategori.) Att ge 
dessa egenskaper mindre vikt vid sökning efter resp. kategori skulle kanske kunna ge 
bättre resultat. För vissa kategorier är tekniken ännu inte tillräckligt utvecklad för att 
kunna återvinna ett större antal relevanta bilder, eller så kan bildkategorin helt enkelt 
varit för bred. De flesta system använder lite olika tekniker, framför allt när det gäller 
att utvinna form- och texturrelaterade egenskaper ur en bild. Trots att grundkoncepten, 
att använda färg-, form- och texturdata som deskriptorer, är ganska lika för olika 
system så kan skillnader i det sätt på vilket egenskaperna extraheras och representeras 
leda till att resultaten blir annorlunda för ett annat system. Det allra bästa hade varit att 
utföra undersökningen mot flera olika system och undersöka om resultaten skiljer sig 
mellan dem. Att arbeta mot en större och mer varierad databas skulle naturligtvis 
förbättra undersökningen, då representationen av de studerade kategorierna skulle bli 
bättre. Även här hade det allra bästa varit att jämföra resultaten mellan flera olika 
databaser. Det hade också varit intressant att se i vilken utsträckning de olika 
sökmetoderna återvinner samma relevanta bilder för en kategori, då man med denna 
typ av information kan se mönster i vilka typer av bilder som tenderar att återvinnas av 
flera olika sökmetoder, och vilka som bara återvinns av en enda sökmetod. Andra sätt 
att förbättra undersökningen kan t.ex. vara att öka antalet sökfrågebilder. Ju fler 
sökfrågebilder som används för varje kategori, desto bättre kan man säga att kategorin 
är representerad. Dessutom leder det till att undersökningen blir mindre känslig för 
enskilda avvikande sökresultat. Om tillräckligt mycket data utvinns genom en sådan
här undersökning, skulle kanske utifrån den ett söksystem kunna konstrueras som 
lägger extra vikt åt vissa egenskaper, beroende på vilken typ av motiv som eftersöks.
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Sammanfattning

Inom innehållsbaserad bildåtervinning, CBIR, använder man sig ofta av egenskaperna 
färg, form och textur för att representera och söka efter bilder. Att effektivt återvinna 
digitala bilder baserat på deras fysiska egenskaper är idag mycket svårt, och mycket av 
den aktuella forskning som sker på området kretsar kring framtagandet av nya sätt att 
extrahera och representera dessa egenskaper. Ett stort problem består också i att välja 
rätt metod för rätt tillfälle. Vanligast är att man utvinner information om bildens 
färgförhållanden, om former och geometriska figurer i bilden, eller om 
texturförhållanden i bilden (t.ex. hur mönster upprepar sig över en yta.) Specialiserade 
söksystem som enbart arbetar med en typ av bilder använder sig ofta av egenskaper 
som är utmärkande för just den typen av bilder, men mer generella system som 
innehåller många olika typer av bilder har oftast även mer generella sökmetoder. Flera
av dagens innehållsbaserade bildsökningssystem låter användarna variera den vikt som 
läggs vid de olika egenskaperna, men för att kunna använda denna möjlighet effektivt 
krävs god insikt i hur dessa deskriptorer fungerar. Ett användarvänligt alternativ skulle 
kunna vara att låta användaren istället välja vilken kategori av bilder som ska 
återvinnas, och sedan automatiskt justera vikten som läggs vid de olika egenskaperna, 
till en viktfördelning som är optimal just för den bildkategori som eftersöks. Syftet med 
denna uppsats är att undersöka hur bra var och en av egenskaperna färg, form och 
textur presterar vid sökning efter olika specifika bildkategorier i ett CBIR-system. 
Detta har lett fram till följande forskningsfrågor:

 Vilka skillnader i återvinningseffektivitet med avseende på precision och 
rankning kan man se vid sökning efter en specifik kategori av bilder, då tre 
olika sökmetoder som utnyttjar egenskaperna färg, form och textur används?

 Vilka skillnader i återvinningseffektivitet med avseende på precision och 
rankning kan man se då resultaten från de bildkategorier som ingår i 
undersökningen jämförs?

Som sökfrågor har 72 bilder i 6 olika kategorier har valts ut. För varje kategori har 
relevanskriterier ställts upp, och sökfrågorna har valts baserat på dessa, men motiven är 
varierade för att få så stor spridning som möjligt inom varje kategori. Sökningar 
baserade på färg-, form- och texturegenskaper har utförts för varje sökfråga med hjälp 
av CBIR-systemet ImBrowse. Då det system som använts inte möjliggjort 
relevansbedömning av samtliga dokument har s.k. pooling använts, dvs. de högst 
rankade relevanta dokumenten har fått utgöra en representation av de relevanta 
dokumenten i hela databasen. Som evalueringsmått har medelprecision använt, då det 
ger lättöverskådliga resultat som även tar hänsyn till rankning. I många fall visade sig 
uppbyggnaden av databasen vara av avgörande betydelse för resultatet, men i vissa fall 
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syntes tydligt hur en viss egenskap presterade mycket bättre än de övriga inom en viss 
kategori av bilder. Detta gällde främst i de fall då antingen färg, form eller textur 
framstod som särskilt karakteristisk för just den kategorin, exempelvis fungerade den 
formbaserade deskriptorn bäst för bilder föreställande blommor och landskap, medan 
färgdeskriptorn presterade bäst för undervattensbilder. I några fall kunde man också se 
att en del deskriptorer gav mycket låga resultat, t.ex. gav formdeskriptorn mycket låga 
resultat för undervattensbilder, medan texturdeskriptorn presterade dåligt för kategorin 
blommor. I diskussionskapitlet konstaterades att en mer utförlig undersökning skulle 
behöva utföras för att utvinna mer kvantitativ data, med fler sökfrågor och en större 
och mer mångsidig bilddatabas. Resultaten skiljde sig dock tillräckligt mellan de olika 
sökmetoderna för att denna studie ska kunna ge en fingervisning om vilka fall som kan 
vara värt att studera ytterligare med andra system. Det hade också varit mycket 
intressant att se jämförelser mellan olika system, eller med olika bilddatabaser inom 
samma system. På så sätt skulle man kunna se detta som en förstudie inför framtida 
forskning inom området.
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Använt material
Samtliga adresser accessade 2007-08-23.

blommor:

http://www.gardensuppliesdirect.co.uk/acatalog/SUN-FLOWER.jpg
http://pinker.wjh.harvard.edu/photos/new_zealand_II/images/lotus%20flower.jpg
http://www.theheatherfarm.com/pictures/roses/original/Flower%20Power.jpg
http://www.galaxyphoto.com/fS2/flower.JPG
http://www.sdfloral.org/Gallery%20Images/Purple%20flower.jpg
http://arnica.csustan.edu/photos/800/Notocactus_1_flower.jpg
http://www.hermann-uwe.de/files/images/blue_flower.preview_0.jpg
http://www.cavinguk.co.uk/holidays/OsloWalks2005/maridalsvannet/normal/BlueFlower.jpg
http://www.pratensis.fi/kuvat/Ruiskaunokki3t1.jpg
http://shoegal1981.blogg.se/images/rosa_blomma_1147855194.jpg
http://coco2.cocolog-nifty.com/photos/flower/modoki2.jpg
http://www.genic.biz/genic/bilder/0605/blomma.jpg

Bostadshus:

http://www.villa-nordsee.de/bilder/villa_nordsee.jpg
http://www.villa-jamaica.com/images/dejan/4_lg.jpg
http://www.villa-nordsee.de/bilder/Rueckansicht.jpg



41

http://www.house-on-the-beach.com/images/pic_5_house_1.jpg
http://www.cs.bath.ac.uk/~pjw/Q3D/daynight/house.jpg
http://www.lasvegassun.com/from.ed/1997/jul/24/photos/P000014745.jpg
http://wairarapa.co.nz/accommodation/images/bluehouse.jpg
http://web.mit.edu/cjoye/www/pics/ToahNipi_s04/RedHouse.jpg
http://my.tbaytel.net/jmehagan/tours/mcvicarfarm/mikesbarbershop.jpg
http://www.lasvegassun.com/from.ed/1997/jul/24/photos/P000014745.jpg
http://www.realtynetwork.com.au/properties/37/main.jpg
http://www.sxc.hu/pic/m/g/gr/grzswe/596487_red_cottage_sweden.jpg

landskap:

http://www.atpm.com/6.06/spring-flora/images/landscape.jpg
http://www.phy.bg.ac.yu/mphys2/pictures/Excursion,%20Picnic%20and%20Other%20Events/F
oggy%20Landscape.jpg
http://www.hants.gov.uk/coast/images/2iphurstcastle.jpg
http://www.worldlandtrust.org/images/places/argentina/landscape.jpg
http://www.gayot.com/images/travel/yosemite/landscape.jpg
http://www.anth.ucsb.edu/faculty/aswani/macarthur/landscape.jpg
http://stuff.mit.edu/people/ec_mok/www/pics/landscape/lake1.jpg
http://www.liveandlearntravels.com/images/bolivia/bolivia_landscape.jpg
http://www.ezthemes.com/previews/b/beauautumnss.jpg
http://www.californiapictures.com/images/fall-creek-08.jpg
http://bulgaria-photos.info/wallpapers/PirinSnow1024x768.jpg

porträtt:

http://www.picture-newsletter.com/portrait/portrait-25.jpg
http://www.picture-newsletter.com/portrait/portrait-02.jpg
http://www.picture-newsletter.com/portrait/portrait-33.jpg
http://www.picture-newsletter.com/portrait/portrait-66.jpg
http://www.tau.ac.il/lifesci/departments/cell_r/members/frensdorff/portrait.jpg
http://www.poster.net/hasselhoff-david/hasselhoff-david-photo-xxl-david-hasselhoff-
6220220.jpg
http://www.assaabloy.com/Global/References/Flash/SlideShow/lifestyle_portrait_306x314.jpg
http://smub.st-and.ac.uk/jason_matthiopoulos/Face%2002.jpg
http://www.iee.uu.se/zooekol/images/portraits/portrait105.jpg
http://www.comp.leeds.ac.uk/dch/resources/Portrait%202.jpg
http://www.altmanphoto.com/keith_richards_portrait.jpg
http://www.linnak.se/images/portrait.jpg
http://www.missmao.co.uk/main%20images/mao01.jpg

rymdmotiv:

http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/spacesci/pictures/20020806ngst/0220m.jpg
http://www.bbc.co.uk/science/space/images/wallpaper/solarearth_large.jpg
http://space.about.com/library/graphics/apollo13earth.jpg
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/spacewalk_gem4_big.jpg
http://www.spacetoday.org/images/SpcStns/ISSsmall.jpeg
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http://almashriq.hiof.no/general/900/910/912/space/mideast_from_space.gif
http://vathena.arc.nasa.gov/curric/space/sun/ha.gif
http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827/1d/www.space.com/amazingimages/images/NGC7000_w
m_cte.jpg
http://tranquilityposters.com/images/Earthrise-Space-Poster-700.jpg
http://www.discover.com/images/issues/jan-06/space-15-comp30.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslaordenhuelva/biologia/vidauniverso/imagenes/hab
itable-planets.jpg
http://apod.nasa.gov/apod/image/0407/n11_hst.jpg

Undervattensmotiv:

http://nessus.gunslingers.org/2004-03%20-
%20Breezes%20Varadero,%20Cuba/1713%20Underwater.jpg
http://www.bigfoto.com/themes/nature/underwater/sea-urchin-5gm.jpg
http://www.richard-
seaman.com/Underwater/Vanuatu/MoorishIdol2ThreadfinButterflyfish2OtherButterflyfish.jpg
http://www.reefnews.com/reefnews/photos/corals/youngref.jpg
http://www.coris.noaa.gov/about/biology/nice_reef_186.jpg
http://oceanworld.tamu.edu/students/coral/images/coral_reef_1.jpg
http://shiftingbaselines.org/blog/images/zonea3.jpg
http://images.usatoday.com/tech/_photos/wonderquest/2004/02-27-div
http://www.cdislands.com/photos_usvi/vir7/xvi40732.jpg
http://www.wetpleasuresfla.com/images/gallery5/Coral%20Reef.jpg
http://www.cutandcreate.dk/photo_gallery/htmlfilippinerne/images/underwater.jpg
http://www.raincoastresearch.org/graphics/images/underwater-dolphins-w400.jpg


