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Služba na vyhledávání obrázků na Internetu Goo-

gle Image Search je po webovém vyhledávači dru-

hou nejoblíbenější službou Google. A také jed-

nou z nejstarších – uvedena byla již v roce 2001

(samotný webový vyhledávač začal do povědomí

širší věrejnosti pronikat v letech 1999-2000).

1 Co to je

Služba Google Image Search (http://images.

google.com, v české verzi http://images.

google.cz) vyhledává obrázky na webu. Jde o

obrázky jakéhokoliv typu – fotografie, kresby,

schémata, grafy, klipart. V naprosté většině pří-

padů jde o obrázky, které jsou součástí texto-

vých webových stránek. Proto je služba těsně

propojena s webovým vyhledávačem. Samotné

obrázky jsou na webu identifikovány podle typu

souboru (jpg, gif, png, bmp aj.). Vyhledávání v da-

tabázi obrázků je realizováno jako textové vy-

hledávání, kdy slova zadaná v dotazu jsou hle-

dána v názvech souborů, textových popiscích

hypertextových odkazů (atribut ALT), a hlavně

v textu v okolí obrázku (je jedno, jestli jde o po-

pisek obrázku nebo prostě jen text nacházející

se na stránce, na níž je obrázek umístěn). Jako

výsledek dotazu je zobrazena stránka vyhleda-

ných obrázků v podobě náhledů (zmenšených

obrázků – anglicky thumbnails); kliknutím na

zvolený náhled se otevře stránka se dvěma rámy

– v horním rámu je umístěn náhled obrázku s od-

kazem na obrázek v plné velikosti, ve spodním

rámu je zobrazena celá webová stránka, na které

je obrázek umístěn – uživatel má tak ihned k dis-

pozici celý kontext, v němž se obrázek na webu

nachází.

Formulá̌r pro zadání vyhledávacího dotazu je

zcela v googlovském duchu. Základní formu-

lá̌r využívaný většinou uživatelů je tvořen jedi-

ným polí̌ckem pro zadání dotazu; formulá̌r pro

pokročilé vyhledávání umožňuje zpřesnit vyhle-

dávací dotaz zadáním požadovaného typu ob-

rázku (fotografie, klipart, kresba, tvá̌re, obrázek

ze zpravodajství), velikosti obrázku, typu sou-

boru, barevnosti, webového zdroje a mírou fil-

trace pornografického obsahu (tzv. SafeSearch).

Protože veškeré zpracování – od vytvá̌rení da-

tabáze obrázků až po vyhledávání – je zcela

automatizované, trpí služba obdobnými nešvary

jako jiné vyhledávací služby Google: vyhledávání

bývá někdy i značně nepřesné (o to více, že sys-

tém neumí hledat přímo v obrázcích, ale hledá

v okolním textu, který nemusí se samotným ob-

rázkem vůbec souviset); uživatel je obvykle za-

valen velkým množstvím výsledků, z nichž ně-

které nejsou vůbec relevantní; nejsou k dispo-

zici žádné údaje o tom, co všechno a z jakých

zdrojů vlastně databáze obrázků obsahuje. Na

druhou stranu je však ťreba říci, že ve většině pří-

padů tyto nedostatky uživatelům zase až tak ne-

vadí. Uživatelé typicky nehledají konkrétní obrá-

zek, ale „nějaký vhodný“ obrázek na dané téma.

V takových případech není rozptyl výsledků na

škodu, někdy může být dokonce i užitečný. Díky

tomu, že vizuální vnímání je u lidí velmi efek-

tivní, dokáže člověk vyhodnocovat obrázky (od-

dělovat zrno od plev) velmi rychle, a to i ve

velmi rozsáhlé množině výsledků; na rozdíl od

textových dokumentů to prostě „vidí hned“. Tra-

dǐcním bonusem, obdobně jako u ostatních vy-

hledávacích služeb Google, je obrovský rozsah

databáze (odhady hovoří o několika miliardách

obrázků) pokrývající prakticky jakékoliv téma,

velmi rychlé vyhledávání, snadnost použití a bez-

platné využívání kýmkoliv, kdykoliv a odkudko-

liv.

2 Různá vylepšení

Služba Google Image Search je od svého uvedení

v roce 2001 průběžně zdokonalována. Vylepšení

se týkají vyhledávání, řazení výsledků i obsahu

vlastní databáze obrázků. Mnohá z těchto vy-

lepšení zaznamenali uživatelé teprve v nedávné

době. Některá vylepšení se opírají o lepší zpra-

cování doprovodných textů a dostupných meta-

dat, nověji se čím dál častěji objevují (zatím sice

drobná leč přesto užitečná) vylepšení vycházející

z automatizované analýzy samotného obrazu –

rozpoznávání vzorů a podobnostních charakte-

ristik či detekce objektů. Uved’me si aspoň ta nej-

zajímavější vylepšení (některé z nich nemusí být
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implementována v české mutaci vyhledávače, do-

poručujeme přepnout na anglickou verzi).

2.1 Ruční klasifikace obrázků

K těm starším „technologiím“ pro zlepšo-

vání kvality vyhledávání paťrí tzv. Google
Image Laberer http://images.google.com/

imagelabeler/. Jedná se o zapojení uživatelů

do klasifikace (popisování) obrázků formou zá-

bavné hry. V každém kole, které trvá dvě minuty,

je uživatel náhodně spárován s jiným hráčem ně-

kde v světě (bez možnosti vzájemné domluvy), a

oběma jsou ukazovány postupně stejné obrázky;

ke každému obrázku se snaží přǐradit co nejvíce

hesel popisujících daný obrázek. V případě, že

se hráči trefí u obrázku do stejného hesla, při-

čte se jim určitý počet bodů (za obecnější heslo

je méně bodů než za konkrétnější). Cílem je zís-

kat co nejvíce bodů – at’ již v jednorázové hře

nebo v dlouhodobé soutěži mezi uživateli. Go-

ogle tímto způsobem získává metadata sloužící

pro přesnější vyhledávání obrázků.

2.2 Filtrování podle velikosti

Pokud uživatel poťrebuje obrázek konkrétní ve-

likosti nebo prostě jen obrázky co nejkvalitnější

(největší), může využít některý z filtrů na veli-

kost obrázků. Nejjednodušší variantou je zvo-

lit na stránce vyhledaných obrázků některou

z předdefinovaných velikostí (extra-velké, velké,

sťrední, malé obrázky) a systém automaticky

zúží množinu vyhledaných obrázků jen na ob-

rázky požadované velikosti. Další možností je

zadat přesnou velikost obrázku v pixelech do

formulá̌re pokročilého (rozší̌reného) vyhledávání

nebo ji zapsat přímo do polí̌cka jednoduchého

vyhledávání; příklad: „imagesize:640x480 pes“.

2.3 Filtrování na základě barev

Tento filtr umožní vyhledat obrázky podle pře-

vládající barvy. Opět ho lze použít několika způ-

soby: na stránce s vyhledanými výsledky lze roz-

balit barevnou paletu a z ní vybrat požadovaný

barevný tón; druhou možností je přidat do URL

výsledků vyhledávání frázi imgcolor=barva, na-

příklad http://images.google.cz/images?q=

pes&imgcolor=yellow.

2.4 Filtrování podle formátu

Pouze ve formulá̌ri pro pokročilé vyhledávání

lze zadat vyhledávání obrázků pouze v zadaném

grafickém formátu. Na výběr jsou možnosti jpg,

gif, png a bmp.

2.5 Filtrování na základě obsahu

Vyhledávání obrázků podle jejich obsahu vyu-

žívá filtry dvou rozdílných typů – jeden typ

slouží k volbě různých googlovských databází

(např. filtr news content zobrazuje pouze ob-

rázky ze zpravodajství), druhým typem jsou fil-

try založené na analýze obrazu (např. filtr Faces
nebo filtr Photo content). Aktuálně jsou ve for-

mulá̌ri pro pokročilé vyhledávání nebo dokonce

i přímo v uživatelském rozhraní na stránce vý-

sledků k dispozici následující filtry obsahu:

– News content – obrázky ze zpravodajství z po-

sledního měsíce (30 dnů),

– Faces – obrázky obsahující oblǐceje,

– Photo content – fotografie,

– Clipart – klipart,

– Line Drawings – kresby.

Google pracuje intenzivně na dalším rozší̌rení a

využití obsahových filtrů. Jednou z možností je

rozší̌rit detekci oblǐcejů na rozpoznávání kon-

krétních tvá̌rí, což by podstatně zkvalitnilo vy-

hledávání obsahující jména osob. Řadu možností

nabízí automatizovaná detekce různých objektů

v obraze. Z jiného soudku je zase například vyu-

žití EXIF metadat u digitálních fotografií (datum

pořízení fotografie, geografická lokace atd.)

2.6 Řazení obrázků ve výsledcích

Pro každý dotaz zobrazí Google Image Search

nejvýše 1 000 výsledků. Na jednu stranu je to

hodně, a je proto důležité sěradit výsledky tak,

aby nejrelevantnější obrázky byly zǎrazeny v po-

předí a uživatel je nepřehlédl. Na druhou stranu

může pevně nastavený limit obrázků znamenat,

že při nedostatečně kvalitním řadicím algoritmu

mohou být některé relevantní obrázky uživate-

lům fakticky nedostupné. V každém případě je

pořadí obrázků ve výsledcích velmi důležité. U

klasického webového vyhledávače Google jsou
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výsledky řazeny podle PageRank algoritmu zo-

hledňujícího mimo jiné množství odkazů vedou-

cích z webu na danou webovou stránku a jejich

váhu. Na rozdíl od webových stránek neposky-

tuje však PageRank u obrázků vždy dostatečně

kvalitní řazení. Google proto pracuje na vylep-

šení. Jednou z vyvíjených technologií je tzv. Visu-
alRank [3]; ten analyzuje obrázky z hlediska je-

jich vizuální podobnosti a s vypočtenými podob-

nostmi následně zachází jako s pravděpodob-

nostními vizuálními hyperlinky, které lze dále

zpracovávat technologií PageRank. Podle tvrzeni

Google dosahuje řazení s využitím VisualRank

výrazně lepších výsledků než současné algoritmy

používané v Google Image Search.

2.7 Podobné obrázky

Nejžhavější novinkou ve vyhledávání obrázků

je funkce Google Similar Images http://

similar-images.googlelabs.com/, která byla

představena koncem dubna tohoto roku jako

experimentální aplikace pro vývojá̌re a fa-

noušky v rámci laboratoří Google (http://www.

googlelabs.com). Tato aplikace umožňuje vy-

hledat podobné obrázky ke zvolenému obrázku

na základě analýzy obrazu (zřejmě s využitím

algoritmu VisualRank – viz výše), nikoliv tedy

na základě textového vyhledávání. Funguje ná-

sledujícím způsobem: do vyhledávacího polí̌cka

zadáme dotaz pro vyhledání sady obrázků kla-

sickým způsobem; pod náhledy (všech nebo jen

některých) vyhledaných obrázků se objeví od-

kaz Similar images. Kliknutím na tento odkaz

se zobrazí obrázky, které jsou vizuálně podobné

zvolenému obrázku. Aplikace neumožňuje pro-

vádět analýzu obrazů v reálném čase (tj. neu-

možňuje uživateli nahrát jeho vlastní obrázek a

k němu hledal podobné), navíc zdaleka ne pro

všechny obrázky v databázi Google je funkce po-

dobných obrázků nabízena (srovnejme například

výsledky dotazu „ant“ s výsledky dotazu „mrave-

nec“ – zatímco v prvním případě nabízí odkaz

„Similar images“ většina vyhledaných obrázků,

ve druhém případě naopak témě̌r žádný). I když

má tato aplikace k dokonalosti ještě daleko, i tak

je docela zajímavá a stojí za vyzkoušení.

2.8 Fotografie magazínu Life

V oblasti rozšǐrování databáze obrázků Google

je pozoruhodným počinem zǎrazení profesio-

nálních reportážních fotografií z archívu časo-

pisu Life. Celý archív, obsahující přes 10 mili-

ónů vysoce kvalitních fotografií a rytin od více

než stovky autorů, jdoucí až do roku 1750, Goo-

gle skenuje ve vysokém rozlišení a digitalizované

fotografie spolu s jejich popisy postupně včle-

ňuje do své databáze obrázků (projekt byl zve-

řejněn v listopadu 2008 [4], a v té době bylo již

zǎrazeno do databáze Google okolo dvou mili-

ónů historických fotografií). Při běžném hledání

v Google Image Search jsou tyto fotografie roz-

ptýleny mezi ostatní výsledky (náhledy fotogra-

fií na stránce výsledků hledání jsou označeny

tagem LIFE). Pokud chceme vyhledávat přímo

jen fotografie z archivu Life, je možné bud’

přidat frázi „source:life“ do vyhledávacího do-

tazu (např. „vietnam war source:life“), nebo jít

přímo na stránky archívu Life na adrese http:

//images.google.com/hosted/life.

3 Konkurenční systémy

Google Image Search není jediná služba pro

vyhledávání obrázků na webu, i když je to

zřejmě služba nejznámější a nejužívanější. Podle

[5] paťrí do „velké trojky“ v této katego-

rii ještě vyhledávače Yahoo-images http://

images.search.yahoo.com/ a Microsoft Live-

Search http://www.live.com/?scope=images.

Kromě toho existuje řada „menších“ vyhledá-

vačů, které nemají takové pokrytí, často ale na-

bízí zajímavé pokročilé funkce, které velké vy-

hledávače ještě neumí (jmenujme alespoň švéd-

ský Picsearch http://www.picsearch.com/ a

francouzský Exalead http://www.exalead.fr/

image/).

Pro čtená̌re z MU je jistě zajímavá informace,

že na poli strojové analýzy obrazu a podobnost-

ního hledání obrázků dosáhl pozoruhodných vý-

sledků výzkumný tým z Fakulty informatiky MU

vedený prof. Zezulou, viz článek [6]. Jejich expe-

rimentální systém MUFIN (Multi-feature Indexing

Network), pracující aktuálně nad databází 100

miliónů fotografií ze služby Flickr, si ostatně čte-

ná̌ri mohou sami vyzkoušet na http://mufin.
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fi.muni.cz/imgsearch/ – a porovnat ho napří-

klad s výše uvedeným systémem Google Similar

Images.

3.1 Závěr

Služba Google Image Search pro vyhledávání ob-

rázků na Internetu je velmi populární a hojně

využívaný nástroj, který neslouží jen k vyhledá-

vání fotografií celebrit, ale i k seriózní práci a

vzdělávání, zejména při vizualizaci pro nejrůz-

nější účely. Obrovská databáze obrázků, snadné

používání a velmi rychlá odezva jsou přednosti,

které dokáží překrýt i občasné problémy s přes-

ností výsledků vycházející z nedostatků texto-

vého vyhledávání. Pokroky v oblasti automatizo-

vané analýzy obrazu a na ně navazující pokro-

čilé vyhledávací funkce naznačují, že v dohledné

době můžeme očekávat v oblasti vyhledávání ob-

rázků mnohá zajímavá překvapení.
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