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ПОШУК ДУБЛІКАТІВ ЗОБРАЖЕНЬ У ВЕЛИКИХ БАЗАХ ЗА ЛОКАЛЬНИМИ 

ОЗНАКАМИ 
 

Метою роботи є аналіз і визначення алгоритмів пошуку дублікатів зображень по локальних ознакам в великих базах 

зображень. Розглядаються проблемні питання по обробці зображень, зберіганні великих даних і швидкого доступу 

до них. Проведено тести для порівняння різних методів пошуку дублікатів за допомогою сучасних методів аналізу 

зображень і сховищ даних.   Поставлені завдання, які необхідно вирішити для розширення можливостей системи. 

Основна увага приділяється методам пошуку локальних точок і швидкого пошуку по цим точкам. Результати даної 

роботи можуть використовуватися в подальшому для поліпшення алгоритмів пошуку і збільшення масштабів 

системи з практичною метою. 
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Постановка проблеми: в наш час кількість 

мультимедійних файлів зростає в прогресії. 

Наприклад, статистичні дані за 2010-2012 рік [1-2] 

показують нам: 

1) Кількість зображень, що завантажуються в 

інтернет за день зросла більш ніж на 200% 

2) Кількість відеозаписів, що переглядаються 

користувачами в день зросла на 250% 

Це дає нам зрозуміти, що кількість зображень і 

відеозаписів буде постійно збільшуватися з кож-

ним роком з більшою швидкістю, поки не досягне 

свого піку. У свою чергу пошукові системи повин-

ні видавати необхідну, релевантну запиту користу-

вача, інформацію у вигляді зображень і відеозапи-

сів. Спочатку для цього завдання пошуковики 

Google, Yandex та інші використовували тільки 

мета-інформацію, що розташовується поруч із 

зображенням на сторінці. Як з'ясувалося, це досить 

не практично, тому що немає впевненості в тому, 

що мета-інформація про зображення або відео дос-

товірна. З цієї причини пошукові системи почали 

розвивати напрямок пошуку по зображеннях в бiк 

розпізнавання образів і комп'ютерного зору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 

практично всі компанії світового масштабу 

вкладають величезні кошти в розвиток сервісів з 

впровадженням комп'ютерного зору. Проекти, які 

використовують пошук по зображеннях – Google 

Images, TinEye, безпілотні автомобілі, Amazon Go. 

Їх алгоритми пошуку включають в себе безліч 

алгоритмів комп'ютерного зору, включаючи 

попередню обробку зображень і пошук за змістом і 

деякі з них є надлишковими для пошуку лише 

дублікатів.  

Нещодавно були опубліковані результати роз-

пізнавання дій на відеозаписах. В презентації було 

показано як програма розпізнала наступні дії: їзда 

на велосипеді, боротьба, стрибки на скакалці та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми: оскільки загальна проблема 

– це пошук дублікатів зображень у великих базах 

зображень, то основними критеріями для успішно-

го пошуку дублікатів будуть:  

- попередня обробка зображень для зменшення 

кількості шумів 

- швидкість отримання і розмір данних у 

пам’яті, що описують зображення 

- швидкість пошуку по данних в базі 

- розширюваність бази 

- релевантність відповідей 

Мета статті: метою даної роботи є 

ознайомлення з основними методами пошуку 

дублікатів зображень у великих базах зображень за 

допомогою локальних точок. 

Виклад основного матеріалу дослідження: 

відомо кілька способів пошуку дублікатів зобра-

жень. Одними з них є пошук по глобальних (озна-

ка, яка описує зображення повністю, на його зна-

чення впливає зміна будь-якої частини зображен-

ня) і локальних ознаках (точка невеликого розміру 

на зображенні, яка виділяється по своєму виду від 

інших, ознака яка описує частину зображення). 

Кожен із цих способів має свої сфери застосування. 

В даній статті ми розглянемо більше детальніше 

пошук дублікатів за локальними ознаками, так як 

він більш універсальний. 

Для пошуку локальних ознак (точок) – унікаль-

них точок на зображенні використовуються спеці-

альні детектори (програмний засіб для пошуку ло-

кальних ознак на зображенні і їх опису). Після того 

як точки на зображенні знайдені ми пакуємо їх в 

дескриптори (зберігає в собі інформацію про точ-

ку: розміри, напрямок градієнтів), які представлені 

у вигляді масивів цілих або дійсних чисел. Кожен 

дескриптор має свої довжини масивів. Сам масив - 

це координати точки в багатовимірному просторі, 
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де кількість елементів масиву і є розмірність прос-

тору. Кожен дескриптор має свої плюси і мінуси у 

визначенні точок і пошуку по ним, тому були 

обрані кілька з них, для поліпшення якості пошуку 

і економії ресурсів. Проблемною частиною є вибір 

відповідних детекторів і дескрипторів, зберігання 

великої кількості локальних ознак, збереження 

унікальності ознак і швидкий пошук по ним. 

Дублікатами зображень будемо вважати зобра-

женння, на яких кількість однаковіх локальних оз-

нак більше певного, виставленого нами порога N.  

 

Попередня обробка зображень при індексації 

та запитах. Перед пошуком локальних ознак зоб-

раження проходить ряд фільтрів, які прибирають 

шуми. Прикладами фільтрів можуть послужити:  

1) Розмиття Гауса 

2) Операція закриття / відкриття 

Дані фільтри можна віднести до матричної об-

робки зображень, оскільки зображення ділиться на 

якісь блоки, які в остаточному вигляді можна пред-

ставити у вигляді матриці – матриця згортки. Пара-

метрами фільтрів зазвичай є розмір матриці, і 

коефіцієнт нормування div. 

 
Матриці згортки 

 

Фільтр розмиття (по Гаусу) – береться матриця 

N*N, її елементами є вже нормовані значення, взяті 

з розподілу Гауса, тому коефіцієнт нормування 

дорівнює одному. Від розміру матриці залежить 

сила розмиття. Чим матриця більше тим сильніше 

розмиття. 

 

0.000789 0.006581 0.013124 

0.054213 0.242431 0.007324 

0.098234 0.132123 0.212439 

Матриця заповнена за гауссовим законом 

 

Фільтри відкриття і закриття (морфологічне 

розширення і звуження) – в результаті фільтрів від-

бувається збільшення яскравих об'єктів (відкриття) 

і збільшення темних об'єктів (закриття). Можуть 

використовуватись комбінації цих фільтрів для ви-

ділення потрібних об'єктів на зображенні. Парамет-

рами цього фільтра служать розмір матриці та кіль-

кість ітерацій. Матриця складається з бінарних 

елементів. 

 

0 0 1 0 0 

0 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 

0 1 1 1 0 

0 0 1 0 0 

Бінарна матриця 

 

Алгоритм конвертації досить простий і 

складається з декількох кроків: 

1) Визначається значення співвідношення 

ширини зображення до його висоти 

2) Визначається орієнтація зображення 

3) Обчислення розмірів кожної сторони в 

залежності від орієнтації 

Для вилучення локальних точок з кадрів вико-

ристовується бібліотека OpenCV. У OpenCV реалі-

зовані велика кількість дескрипторів і детекторів 
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для роботи з локальними ознаками. Дескриптори 

мають бути сумісними з детекторами для коректної 

роботи алгоритму. Знайдена детектором унікальна 

точка представляється у вигляді масиву чисел, 

зазвичай бінарних, від 0 до 255 – 1 байт або з пла-

ваючою крапкою від 0.0 до 255.0 – 4 байт, де кожне 

число відповідає за свою складову унікальної 

точки, будь то градієнт, яскравість або контраст. 

Довжина масиву є розмірністю простору в якому 

представлена ця точка. Таким чином масив довжини 

128 описує локальну ознаку в 128-ричному просторі. 

Пошук унікальних точок, дескриптори і 

детектори. Для вилучення унікальних точок із 

зображень використовується бібліотека OpenCV. У 

OpenCV реалізовані велика кількість дескрипторів 

і детекторів для роботи з локальними ознаками. 

Дескриптори мають бути сумісними з детекторами 

для коректної роботи алгоритму. Знайдена 

детектором унікальна точка представляється у 

вигляді масиву чисел, зазвичай бінарних від 0 до 

255 – 1 байт або з плаваючою крапкою від 0.0 до 

255.0 – 4 байт, де кожне число відповідає за свою 

складову унікальної точки, будь то градієнт, 

яскравість або контраст. Довжина масиву є 

розмірністю простору в якому представлена ця 

точка. Таким чином масив довжини 128 описує 

локальну ознаку в 128-ричному просторі. 

 
Представлення локальних точок в просторі 

 

 

Статистичним шляхом були підібрані детектори 

та дескриптори, які показували найбільш релевант-

ні результати пошуку дублікатів після їх штучного 

спотворення. Застосовувалися такі види 

спотворень: 

- масштабування 

- поворот 

- афінні перетворення 

- поворот + масштабування 

У тесті були порівняні детектори: 

1) KAZE DETECTOR 

2) SIFT DETECTOR 

3) SURF DETECTOR 

4) ORB DETECTOR 

5) BRISK DETEKTOR 

6) FAST DETECTOR 

7) MSER DETECTOR 

8) AGAST DETECTOR 

9) AKAZE DETECTOR 

10) SD DETECTOR 

 

і дескриптори: 

1) KAZE DESCRIPTOR 

2) SIFT DESCRIPTOR 

3) SURF DESCRIPTOR 

4) ORB DESCRIPTOR 

5) BRIEF DECRIPTOR 

6) FREAK DESCRIPTOR 

7) AKAZE DESCRIPTOR 

8) LATCH DESCRIPTOR 

9) BRISK DESCRIPTOR 

Для використання деяких з наведених вище 

дескрипторів і детекторів в комерційних цілях 

необхідна покупка ліцензії, зокрема (SIFT, SURF). 

Складно визначити які дескриптори і детектори є 

кращими для точного пошуку при різних видах 

спотворень (одні показували більш точні 

результати при зміні масштабу, інші при афінних 

перетвореннях, треті при обертанні), тому були 

обрані кілька пар дескрипторів – детекторів, для 

більш точного пошуку.  

Для бінарних дескрипторів і дескрипторів з 

плаваючими точками використовують різні 

алгоритми для пошуку дублікатів (найближчих 

сусідів у багатовимірному просторі). Були 

проведені відповідні тести на методах пошуку по 

обом типам дескрипторів. Тести проводилися на 

наборі з 100 зображень.  

Бінарні дескриптори 

У число бінарних дескрипторів входять 

дескриптори ORB(32 байти), BRIEF(32 байти), 

BRISK(64 байти), FREAK(64 байти). Гарні 

результати показали пари детекторів – 

дескрипторів ORB/ORB, ORB/BRISK, BRIEF/ORB. 



№ 8 (листопад) 2017 р. 

 

63 

Кращою виявилася зв'язка ORB/BRISK, вона і 

була обрана для подальшої розробки програми з 

бінарними точками. Середня кількість знайдених 

точок на зображенні ~ 100. Далі ці точки 32-

мірному просторі нам необхідно зберігати в базі і 

здійснювати за ним пошук. Дана процедура ще 

відома під назвою метод найближчих сусідів 

(nearest neighbour algorithm).  

Для пошуку найближчих сусідів при 

використанні бінарних дескрипторів нам необхідно 

зменшити розмірність даних. Бінарні дескриптори 

можливо представити у вигляді двійкових рядків 

для пошуку відстані зможемо використовувати 

простір Хеммінга. Відстань Хеммінга — число 

позицій, в яких відповідні символи двох слів 

однакової довжини різні. 

 

 
З цього випливає, що для пошуку найближчих 

сусідів нам необхідно підготувати дані - точку в 

32-мірному просторі привести до виду бінарного  

рядка. Таким чином ми отримаємо рядок 

довжиною 256 символів для кожної  локальної 

ознаки. Якщо зберігати в базах ці рядки, то можна 

відразу виділити кілька проблем: 

1) При кількості 100 точок на зображення – 

об'єм необхідний для зберігання локальних точок = 

100 * 256 = 25600 байт (деякі зображення займають 

менше місця). 

2) Ймовірність того, що дві дуже схожі точки, 

будуть збігатися усіма 256 символами вкрай мала 

3) Швидкість пошуку занадто велика 

Індексні структури, LSH 
Для пошуку найближчих сусідів 

використовують наступні індексні структури: 

a) Дерева 

a. R-tree – підходить лише для невеликих 

розмірностей (2D) 

b. K-D tree – не ефективні при асиметричних 

високої розмірності даних 

c. Vantage-Point tree – один з варіантів 

метричних дерев 

b) Зворотний індекс 

a. Vocabulary tree 

c) Хешування  

a. LSH 

Алгоритм LSH був обраний як найбільш швид-

кий і ефективний для пошуку за даними високої 

розмірності. Одним з основних застосувань LSH, є 

ефективні алгоритми пошуку найближчих сусідів.  

Розглянемо сім'ю LSH  [6]. Алгоритм має два 

основних параметри:  

 - довжина хешу 

 - кількість хеш-таблиць 

У першому кроці ми визначаємо сім'ю  хеш-

функцій , де кожна функція  складається з 

об'єднання  функцій  з  тобто 

   Іншими словами, 

випадкова хеш функція складається з об'єднання 

випадково вибраних хеш-функцій  . Потім 

алгоритм створює  хеш-таблиць, кожна 

відповідна до своєї функції .  

На стадії попередньої обробки, ми хешуємо всі 

 точки з отриманих в  у кожну з отриманих  

хеш-таблиць. Враховуючи те, що в результаті хеш-

таблиці мають тільки  ненульові елементи, 

можна зменшити обсяг пам'яті, використовуваної 

на кожну хеш-таблицю до  з допомогою 

стандартних хеш-функції.  

Для пошуку сусідів точки , алгоритм 

перебирає  хеш-функцій . Для кожної  

отримується хеш, далі він витягує дані точок, хеш 

яких знаходиться в тому ж блоці що і задана . 

Процес зупиняється, як тільки точка на відстані 

 від  знайденої. [4] 

Ймовірність колізії хешів: 

  

Мною було обрано сімейство рандомних хеш 

функцій. Статистичним методом була визначена 

оптимальна довжина хеша k (32) і кількість 

таблиць L(5), для пошуку точок з дистанцією 

Хеммінга між ними не більше 7 і шансом понад 

90%. Чим відстань хеммінга між точками менше, 

тим більше ймовірність того, що хеш цих точок 

буде однаковим, тобто відбудеться колізія. 

 
Колізія у блоках 
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Таким чином ми: 

1) Зменшили розмір інформації, необхідної для 

пошуку – 32 символу або 4 байти 

2) Збільшили ймовірність збігу бінарних рядків 

для найближчих сусідів 

Далі 4 байта ми можемо конвертувати в цілочи-

сельний тип int і зберігати його в базі. Повинно 

бути з int ми отримаємо приблизно 4294967296 

варіантів. Скоріше за все, в даному випадку ми 

отримаємо нормальний розподіл значень точок. 

Тоді 1 зображення зі 100 локальними ознаками бу-

де займати в базі даних 100*L*k біт, де L – кількіс-

ть таблиць, k – довжина хеша. У нашому випадку 

це значення дорівнює 2кб. При цьому швидкість 

пошуку по хешу залишається практично лінійною 

при внесенні великого об'єму даних в базу. 

 
Внесення точок в таблиці 

 

Вибір сховища даних 

Відповідним типом сховищ для поставленого 

завдання виявилися key-value сховища. Оскільки 

хеш – ключ, а додаткова інформація про точки – 

значення. Для зберігання точок були розглянуті 

кілька сховищ (key,value): 

1) LevelDB 

2) KyotoDB (Tree, Hash) 

3) BangDB 

Дані про точки зберігаються не в ОЗП, а на 

жорстких дисках, такий підхід значно зменшує 

швидкість пошуку, але і зменшує вартість серверів. 

Були протестовані сховища LevelDB, BangDB, 

KyotoDB в яких дані можуть зберігається у вигляді 

дерев або в хеш-таблицях і структура сховищ може 

представляти собою ієрархію папок і файлів або 

набір файлів. Були розглянуті варіанти пошуку в 

кількох сховищах паралельно. Всі сховища показу-

вали добрі результати, але при великих обсягах да-

них (більше 100 ГБ) відбувалася деградація швид-

кості. Кращі результати показала LevelDB від 

Google, пошук 100 точок по сховищу в 100 гб зай-

мав 1-2 секунди на SSD диску. Відповідно кожна 

таблиця могла бути в своєму сховищі та пошук від-

бувався паралельно. Для експериментів був оформ-

лений тестовий період в Microsoft Azure на сервер 

64ГБ РАМ і 512 ГБ SSD диск. Пошук 100 точок по 

базі з 400 гб займав 15 секунд. Було прийнято 

рішення написати свою реалізацію сховища key, 

value. Принцип роботи: 

1) Створюється сховище фіксованого обсягу 

2) Обсяг сховища обчислюється з максимальної 

кількості збережених блоків і розміру одного блоку 

3) Знаючи точний розмір блоків і номер 

потрібного нам ми можемо перейти до читання 

даних за 1 операцію seek (почати читання з 

необхідного місця) 

Оскільки у нас 4294967296 значень, і розмір 

блоку було обрано 100 байт, сховище буде займати 

приблизно 400 ГБ. Де кожні 100 байт блоку будуть 

значенням ключа номери цього блоку. Таким 

чином хеш – номер блоку, а зовнішні ключі – це 

дані блоку. Пошук по сховищу 100 точок зайняв 

300 мсек на SSD диску. Якщо довжина зовнішніх 

ключів стає більше 100 байт – створюється друге 

сховище. Сховищу було дано назву levelseek через 

алгоритм пошуку.  

Пропозиції щодо поліпшення алгоритму 

Найбільш оптимальним алгоритмом, але і 

найскладнішим у реалізації буде наступний: 

1) Навчання своїх детекторів/дескрипторів з 

допомогою машинного навчання  

2) Складання великої бази точок 

3) Кластеризація точок 

4) Пошук по кластерам 

Висновок 

Тема пошуку дублікатів зображень досить 

актуальна в наш час і результати її дослідження 

можуть бути використані у провідних галузях 

науки та техніки. Методи та алгоритми описані в 

даній роботі можуть бути покращені та 

використані в подальшій роботі з пошуком та 

збереженням великої кількості локальних точок.  

Найбільш ймовірний напрямок розвитку проек-

ту – створення своїх детекторів для дескрипторів 

для опису локальних точок зображень з допомогою 

алгоритмів кластеризації і машинного навчання. 
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Вичурин А.А. 

ПОИСК ДУБЛИКАТОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ В БОЛЬШИХ БАЗАХ ПО ЛОКАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ 

Целью работы является анализ и определение алгоритмов поиска дубликатов изображений по локальным 

признакам в больших базах изображений. Рассматриваются проблемные вопросы по обработке изображений, 

хранении больших данных и быстрому доступу к ним. Проведены тесты для сравнения различных методов поиска 

дубликатов с помощью современных методов анализа изображений и хранилищ данных.  Поставлены задачи, 

которые необходимо решить для расширения возможностей системы. Основное внимание уделяется методам 

поиска локальных точек и быстрому поиску по этим точкам. Результаты данной работы могут использоваться в 

дальнейшем для улучшения алгоритмов поиска и увеличения масштабов системы с практической целью.  

Ключевые слова: ЛОКАЛЬНЫЕ ТОЧКИ, ПОИСК ДУБЛИКАТОВ, ПОИСК ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ, 

ХЕШИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОИСК БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ 

ПРИЗНАКОВ 

 

Vichurin A. 

DUPLICATE IMAGE DETECTION IN LARGE SCALE DATABASES BY LOCAL FEATURES 

The aim is to analyze and determine the implementation of algorithms of  searching duplicates of images by local points in big 

images data bases. Considered problematic issue of images processing, storing of Big Data and fast access to the data. 

Conducted tests for comparing different duplicate search methods with help of modern methods of analysis and data storages. 

Task, which must be implemented to  system possibilities extension. The focus is on methods of  searching by local dots and 

fast access to the dots. Results of this work can be used for further improvement of algorithms and the system extension in 

practice. 

Keywords: LOCAL POINTS, DUPLICATE SEARCHING, SEARCH BY IMAGES, HASH OF THE IMAGES, NEAREST 

NEIGHBOUR SEARCHING, LOCAL POINTS DETECTING 
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