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  هاي بافت و ساختار  لفهؤجداسازي تصوير به م
  براي بازيابي تصوير بر اساس محتوا

  پور حسين نظام آبادي و سعيد حياتي، سعيد سريزدي

  
   

هاي سطح پايين و  در اين مقاله روش جديدي براي استخراج ويژگي :چكيده
ارائه  هاي بافت و ساختار لفهؤسازي تصوير بر مبناي جداسازي تصوير به م نمايه

هاي بافت و ساختار  لفهؤايده اصلي اين تحقيق جداسازي تصاوير به م. شده است
زمان در تصوير در  صورت هم براي كاهش اثر مخرب وجود بافت و ساختار به

  همچنين نشان داده شده است كه با تركيب . مرحله استخراج ويژگي است
دقت در سيستم بازيابي  ر،هاي بافت و ساختا لفهؤشده از م بردار ويژگي استخراج

براي ارزيابي روش پيشنهادي، از . يابد تصوير به مقدار قابل توجهي افزايش مي
گروه معنايي متفاوت استفاده  82تصوير از  10000يك پايگاه داده عام شامل 

  .كند ييد ميأها كارايي اين روش را ت نتايج آزمايش. شده است
  

ابي تصوير بر اساس محتوا، جداسازي سازي تصوير، بازي نمايه :كليد واژه
  .تصوير، استخراج ويژگي، بافت، ساختار

  قدمهم - 1
با رشد روزافزون اينترنت و ابزارهاي تصويربرداري ديجيتال، اندازه 

در چنين . تر شدن است هاي داده تصويري به سرعت در حال بزرگ پايگاه
ي تصاوير هاي كارا براي جستجو شرايطي، نياز شديدي به ابزارها و روش

هاي بازيابي  در سامانه. وجود آمده است داده بزرگ به يها دلخواه در پايگاه
سعي بر اين است كه تصاويري از پايگاه داده كه  ،تصوير بر اساس محتوا

عنوان نتيجه  به تصوير پرس و جوي كاربر بيشترين شباهت را دارند به
عنوان يك  ا بهبازيابي تصوير بر اساس محتو. جستجو برگردانده شوند

   ساسهاي بازيابي تصوير بر ا تر براي سيستم تر و دقيق جايگزين كامل
گيري ميزان شباهت تصاوير در اكثر  براي اندازه]. 1[رود  متن به شمار مي

هاي سطح پايين تصوير از  ويژگي ،بر اساس محتوا يابيهاي باز سيستم
شود و  تخراج ميصورت خودكار از تصاوير اس جمله رنگ، بافت و شكل به

  .شود تصوير است، ساخته مي يها برداري كه بيانگر ويژگي
ترين قدم در ايجاد يك سامانه بازيابي تصوير  استخراج ويژگي اساسي

اي در دقت سامانه بازيابي  كننده بر اساس محتوا است و نقش بسيار تعيين
وجود هاي مختلفي براي استخراج بردارهاي ويژگي از تصاوير م روش. دارد

است، از جمله فيلترهاي گابور و هيستوگرام راستاي لبه براي استخراج 
و هيستوگرام رنگ براي استخراج اطالعات ] 4[تا  ]2[ اطالعات فركانسي

  ... .و ] 5[مربوط به رنگ در تصاوير رنگي 
رسد در اختيار داشتن همه اطالعات ديداري يك  هر چند به نظر مي
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ولي عملكرد  ،اهميت است ويژگي آن بسيار حائز در تعيين بردارهاي تصوير
زمان همه اطالعات،  هاي استخراج ويژگي مرسوم در اثر حضور هم روش

عنوان مثال،  به. ثير قرار گيردأها در يك تصوير تحت ت مانند بافت و لبه
تواند استخراج هيستوگرام راستاي لبه را تا  بافت ذاتي موجود در تصوير مي

هاي  لفهؤدر اين تحقيق جداسازي تصوير به م. كند حدودي دچار اشكال
از  عنوان راهكاري براي حذف اثر نامطلوب بخشي بافت و ساختار به

اطالعات ذاتي تصوير در استخراج بردار ويژگي مربوط به انواع ديگر 
همچنين براي . اطالعات موجود در تصوير مورد بررسي قرار گرفته است

راهكارهايي براي ايجاد مصالحه بين سرعت  ،هاي محاسباتي جبران هزينه
  .و كيفيت جداسازي با رويكرد بازيابي تصوير ارائه شده است

 هاي اصلي جداسازي تصوير مورد بررسي قرار گرفته روش 2در بخش 
طور  روش پيشنهادي براي افزايش دقت سامانه بازيابي تصوير به .ستا

ت روش به مشكال 4بخش  .معرفي شده است 3در بخش خالصه 
در . پرداخته است ،پيشنهادي و راهكارهايي كه براي حل آنها پيشنهاد شده

هاي  جزئيات سامانه بازيابي تصوير مورد بحث قرار گرفته، ويژگي 5بخش 
اند و نتايج اعمال روش پيشنهادي در  شده از تصاوير معرفي شده استخراج

  .تهاي متداول مقايسه شده اس سيستم بازيابي تصوير با روش

  ساختار و بافت هاي لفهؤم به تصوير جداسازي - 2
سازي  روشي براي حذف نويز تصوير بر اساس كمينه 1992در سال 

معروف  ROFتغييرات كل توسط رودين و همكاران ارائه شد كه به روش 
بر اين فرض استوار است كه تصوير نويزي  ايده اصلي اين روش ].6[ است

بر اين . ندهست با هم متفاوت 1رات كلو تصوير غير نويزي در مقدار تغيي
هاي تصوير به خوبي عمل  اساس، مدلي ارائه شد كه قادر است با حفظ لبه

هاي جداسازي تصوير رابطه بخش  در اكثر مدل. حذف نويز را انجام دهد
  شود در نظر گرفته مي) 1(صورت  تصوير اصلي به بافت و ساختار و

( , ) ( , ) ( , )f x y u x y v x y= +  )1(  

در بردارنده نويز تصوير  vتصوير رفع نويز شده،  uتصوير اصلي،  f كه
) و) جزئيات ريز تصوير( , )x y هاي  مختصات مكاني پيكسل دهنده نشان

، در اين روش سعي شده ROF وشبا توجه به ايده اصلي ر. تصوير است
اي محاسبه شود كه كمترين ميزان  گونه است كه تصوير رفع نويز شده به

براي حذف نويز پيشنهاد ) 2(بنابراين مدل . تغييرات كل را داشته باشد
  ]6[ شد

inf ( ) d d d dF u u x y f u x yλ= ∇ + −∫ ∫
2  )2(  

اگرچه مدل . ننده جداسازي استك ضريب الگرانژ و پارامتر كنترل λكه 
 اما جزئيات ريز مانند بافت را تخريب ست،ها به خوبي قادر به حفظ لبه) 2(

 تر كوچك λهر چه  و است λميزان تخريب بافت وابسته به . كند مي
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  )ج(                                                              )     ب(                                                              )    الف(                                    

  .تصوير بافت) ج( و تصوير ساختار) ب( ،تصوير اصلي) الف( ،جداسازي تصوير  :1شكل 
  

پيشنهاد شد كه ] 7[در ]. 7[ كند مي بافت را بيشتر حذف ROFباشد روش 
استفاده شود كه براي  ياز نُرم ديگر L2جاي نُرم  به )2(در جمله دوم 

لفه بافت ؤاين نُرم براي م. ستتر ا نمايش بافت و جزئيات نوساني مناسب
v روي فضاي باناخ ،G صورت  شود كه به شكل مناسبي به تعريف مي
  معين شده است) 3(

inf{ , }

, ( , )
L

v g g v xg yg

g g g
∞∗

= + = ∂ + ∂

=

2 2
1 2 1 2

1 2

 )3(  

بر اين . است] 7[شده در  نماد نُرم جديد تعريف ∗ن عالمت آكه در 
  ارائه شده است) 4(صورت  اساس، مدل جداسازي به

*
inf{ ( ) d d , }E u u x y v f u vλ= ∇ + = +∫  )4(  

  ، دوگان فضاي با تغييرات كل محدود است كه Gدر واقع فضاي 
هايي از تصوير كه  به اين ترتيب مؤلفه. در آن قرار دارد u لفه ساختارؤم

و  v دارند و ميزان تغييرات كل بيشتري دارند در تصوير ماهيت نوساني
 تر هستند و تغييرات كل كمتري دارند در تصوير هايي كه يكنواخت مؤلفه

u شوند پديدار مي.  
چند اين مدل از نظر تئوري قابليت جداسازي تصوير را ايجاد  هر
قابليت حل  كه از جمله اين. كند، ولي اين مدل مشكالتي نيز دارد مي
سازي  الگرانژ متناظر با كمينه -نداشته و معادالت اويلر صورت مستقيم را به
براي حل اين مشكل در . شوند بيان نمي uطور مستقيم بر حسب  به) 4(
در اين روش از تخمين نشان داده شده . ارائه شد) 4(تخميني از مدل ] 8[

g تابع ∞Lبراي نرم ) 5(در  g g= +2 2
1   شود استفاده مي 2

lim( )
ppL L

g g g g
∞ →∞

+ = +2 2 2 2
1 2 1 2  )5(  

) 4(مشهور است با الهام از  VOكه به مدل ) 6(كه بر اين اساس مدل 
   پيشنهاد شد

( , , ) d d d d

[ ( ) d d ]

p

p p

G u g g u x y f u xg yg x y

g g x y

λ

µ

= ∇ + − − ∂ ∂

+ +

∫ ∫

∫

2
1 2 1 2

1
2 2
1 2

)6(  

مند و اجرا  در ابتدا براي تصاوير خاكستري رابطه VOهر چند مدل 
ين روش به سادگي براي جداسازي تصاوير رنگي قابل شده است، اما ا

صورت سه تصوير خاكستري  توان به تصاوير رنگي را مي]. 9[تعميم است 
بنابراين براي هر يك از . در نظر گرفت Bو  R ،Gدر سه كانال 

اعمال فرايند جداسازي و ايجاد دوباره تصوير رنگي مربوط امكان  ،سطوح
به بافت و ساختار با استفاده از تصاوير بافت و ساختار هر يك از سطوح 

در اين تحقيق از اين روش براي جداسازي تصاوير رنگي . وجود دارد
و ] 7[شده در  واضح است كه استفاده از روش ارائه. استفاده شده است

پردازش  زمان رنگي، تصاوير جداسازي عنوان مبناي به آنمشابه  هاي روش
ها  بودن سرعت اين روش برابر خواهد كرد كه با توجه به پايين 3را حداقل 

 1-4 در بخش. آيد طور معمول، يك مشكل بسيار جدي به شمار مي به
  .راهكاري براي افزايش سرعت جداسازي تصوير پيشنهاد شده است

، ]OSV ]10از جمله مدل  ROFلهام از مدل هاي ديگري نيز با ا مدل
DOSV ]11[ و IES ]12 [عالوه . براي جداسازي تصوير ارائه شده است
له جداسازي در حوزه مكان را با استفاده أهاي معدودي مس ها، روش بر اين

اند  از ابزارهاي حوزه فركانس از جمله تبديل موجك، مورد تحليل قرار داده
سازي يك تابع  ها كه مبتني بر كمينه ين روشدر همه ا]. 14[و ] 13[

كننده انرژي بخش بافت و  نقش كنترل λهستند، پارامتر ) 2(انرژي مانند 
راهكاري براي افزايش كيفيت جداسازي  2-4در بخش . ساختار را دارد

  .رائه شده استا λتصوير از طريق كنترل محلي پارامتر 

   تصوير ويژگي استخراج در پيشنهادي روش - 3
  آن سازي نمايه و

 يها ياغلب به دنبال يافتن تمايز در ويژگ ياستخراج ويژگ يها روش
 يها يهر چه تمايز ويژگ. تصاوير موجود در پايگاه داده هستند يديدار

با دقت  ريتصاو يساز هيشده از تصاوير پايگاه داده بيشتر باشد، نما استخراج
 يتصوير در كنار رنگ برا ياطالعات فركانس .شود يانجام م يشتريب

تشكيل  از اطالعات موجود در تصوير را يا بخش عمده ،يتصاوير رنگ
موجود  ياطالعات فركانس ،اشاره شد 2طور كه در بخش  همان. دهد مي

 1شكل . به دو دسته بافت و ساختار تقسيم كرد توان يدر تصوير را م
 هشده در اين مقاله را همرا از تصاوير موجود در پايگاه داده استفاده اي نمونه
  .دهد يبافت و ساختار آن نشان م يها لفهؤبا م

تصاوير  ياز اطالعات فركانس ياستخراج ويژگ يبرا يمتعدد يها روش
گابور،  ياز جمله تبديل موجك، تبديل پيچك، فيلترها، وجود دارد

تفكيك اطالعات فركانسي موجود در . هلبه و غير يهيستوگرام راستا
. شود استخراج ويژگي مي يها تصوير از يكديگر باعث بهبود كارايي روش

دهد وجود اطالعات بافت  طور كه نتايج اين تحقيق نشان مي زيرا همان
عنوان مثال  هاي مربوط به بخش ساختار، به براي استخراج ويژگي

از طرف ديگر براي استخراج . دهيستوگرام راستاي لبه، اثر نامطلوب دار
 يويژگي بافت، در اختيار داشتن بافت تصوير كه نسبت به تصوير اصل

بخش ساختار در آن قرار نداشته باشند،  هاي لبهتر شده باشد و  برجسته
  .كند در بازيابي تصوير ايجاد مي ينتايج بهتر
، تشخيص ]7[ 1كدگذاري تصوير مثل يتصوير در موضوعات يجداساز

و ] 16[ 2تثبيت تصوير ،]15[بندي بافت  ناحيه ،]9[، حذف نويز ]8[ت باف
  در اين تحقيق براي . است يپراهميت  كاربردهاي يدارا] 17[ 3تصوير  ترميم
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  117                                                                                               هاي بافت و ساختار براي بازيابي تصوير بر اساس محتوا تصوير به مؤلفهجداسازي : انارمكو ه حياتي

  
  .كليات روش پيشنهادي براي استخراج ويژگي تصاوير پايگاه داده  :2شكل 

  
سيستم  بهبود دقت يبرا يعنوان راهكار اولين بار جداسازي تصوير به

اين  كار رفته در ايده اصلي به. قرار گرفته است جهبازيابي تصوير مورد تو
هاي بافت و ساختار و استخراج  مقاله، تفكيك اطالعات تصوير به بخش

] 18[ها است  ها و تركيب دوباره اين ويژگي ويژگي از هر يك از اين بخش
آيد كه از  يبا جداسازي بافت و ساختار اين امكان به وجود م]. 19[و 

صورت مؤثرتري نسبت  زمان به طور هم اطالعات فركانسي هر دو بخش به
براي استفاده از . به حالتي كه فقط تصوير اصلي موجود است، استفاده شود

هاي گابور  هاي بافت و ساختار، بردار ويژگي اطالعات فركانسي بخش
رداري با طول اند و ب بخش بافت و بخش ساختار در كنار هم قرار داده شده

دهد كه بردار جديد  ها نشان مي نتايج آزمايش. شود تشكيل مي برابر 2
  .تواند تصاوير پايگاه داده را بهتر متمايز كند مي

هاي سطح پايين،  اين ايده، قبل از استخراج ويژگي يساز پياده يبرا
شوند و پس از  هاي بافت و ساختار تجزيه مي لفهؤتصاوير پايگاه داده به م

هاي رنگ و لبه از  هاي مربوط به بافت از بخش بافت و ويژگي ن ويژگيآ
نشان  2كليات روش پيشنهادي در شكل . شوند بخش ساختار استخراج مي

  .شده است داده

  ها حل راه و ها چالش - 4
پيش روي روش پيشنهادي براي استخراج ويژگي، سربار  اصلي چالش

 ه داده به سامانه تحميلمحاسباتي است كه براي جداسازي تصاوير پايگا
 عنوان يك به تصوير جداسازي محلي اين مشكل، غلبه بر براي. شود مي

جداسازي  سرعت كيفيت و اصالح مشكالت فرعي براي فرايند ابداعي
واضح است كه افزايش كيفيت جداسازي مستلزم  .پيشنهاد شده است

كاهش سرعت آن و افزايش سرعت مستلزم كاهش كيفيت جداسازي 
با اين وجود با توجه به هدف اصلي اين مقاله كه افزايش . ير استتصو

استخراج ويژگي در بازيابي تصوير است، با ارائه  هاي روش كارايي
اي بين سرعت و كيفيت  مصالحه كه ي جديد سعي شده استيها روش

  .جداسازي و نتيجه آن در يك سيستم بازيابي تصوير برقرار شود
  فزايش سرعت جداسازيروش پيشنهادي براي ا 1- 4

هاي جداسازي تصوير، منجر به حل معادالت ديفرانسيل  اكثر روش
صورت بازگشتي انجام  حل اين معادالت اغلب به و شوند گسسته مي يجزئ
، تعداد ]ROF ]6هاي جداسازي از جمله روش  در بعضي از روش. شود مي

اسازي جد تكرارهاي الزم براي رسيدن به كيفيت مورد نظر در تصاوير
هاي جداسازي، حجم عمليات  همچنين در بعضي روش. شده، زياد است

اي زياد است كه با تعداد تكرار كم در حل  شده در هر تكرار به اندازه انجام
از جمله در (گيرد  معادله نيز همچنان جداسازي تصوير به كندي صورت مي

  ).]VO ]8روش 
م با كاربر بسيار حائز در يك سامانه بازيابي تصوير، سرعت تعامل سيست

از اين رو افزايش سرعت جداسازي تصوير با رويكرد بازيابي . اهميت است
تواند منجر به افزايش كارايي يك سامانه بازيابي تصوير مبتني بر  مي

هاي  راهكار پيشنهادي براي افزايش سرعت روش. جداسازي تصوير شود
تكرارهاي متفاوت در هر جداسازي، انجام فرايند جداسازي تصوير با تعداد 

هايي از  توان انتظار داشت كه در محل با اين رويكرد مي. پيكسل است
تعداد تكرارهاي كمتري در  ،تصوير كه اطالعات بافتي كمتري وجود دارد

توان  مي ،در حالت خاص و با پذيرفتن از دست دادن دقت. نظر گرفته شود
افت تقسيم كرد و هاي تصوير را به دو دسته بافت و غير ب پيكسل

در اين حالت . هاي ناحيه بافت انجام داد جداسازي را فقط براي پيكسل
كه  با توجه به اين. گيرد حداكثر صرفه جويي در انجام تكرارها صورت مي

توانند شامل هر نوع محتوايي باشند، روش  تصاوير پايگاه داده عام مي
. اي را در پي دارد هطور متوسط، افزايش سرعت قابل مالحظ پيشنهادي، به

بافت كوچكي داشته باشند و در  ،زيرا ممكن است بعضي از تصاوير ناحيه
هايي كه جداسازي بايد روي آنها انجام شود نسبت به  نتيجه تعداد پيكسل
  .هاي تصوير بسيار كم باشند تعداد كل پيكسل

ه هايي را كه در ناحي سازي روش پيشنهادي، ابتدا بايد پيكسل براي پياده
اين در حالي است كه مفهوم بافت تا حدود . بافت قرار دارند، تشخيص داد

گير  زمان هاي متداول تشخيص بافت نيز معموالً زيادي مبهم است و روش
هستند و به كار بردن آنها در تضاد با هدف اصلي كه افزايش سرعت 

شود كه از خود فرايند  بنابراين پيشنهاد مي. باشد جداسازي است، مي
براي اين منظور تصوير بافت . داسازي براي تشخيص بافت استفاده شودج
دست آمده از چند تكرار اول جداسازي براي تشخيص بافت مورد  به

تر ناحيه داراي بافت، روي  براي تشخيص دقيق. گيرد استفاده قرار مي
گذاري انجام  دست آمده از چند تكرار اول يك عمل آستانه تصوير بافت به

  دهد مي نشان بافت را هاي ناحيه تشخيص پيكسل نحوه) 7(رابطه  .شود مي
if ( , ) ( )

( , )
O.W

n nv i j mean v
TresholdTex i j

⎧ <
= ⎨
⎩

1
0  )7(  

)ن آدر كه  , )nv i j پيكسل ( , )i jدست آمده از ام تصوير بافت به n 
)مقدار . تكرار فرايند جداسازي است , )TresholdTex i j مقدار پيكسل 

( , )i jآستانه زده شده بافت و  ام از تصوير( )nmean v  مقدار ميانگين
. ام جداسازي استnدر مرحله  vهاي تصوير  سطح روشنايي پيكسل

nدست آمده از  ترتيب تصوير بافت به ج به -3 ب و - 3شكل  = تكرار  2
  .دهد گذاري روي آن را نشان مي و نتيجه آستانه VOروش 

و  1از عملگرهاي مورفولوژي گسترش ،براي ايجاد يك ناحيه پيوسته
هايي كه  شود پيكسل عملگر سايش باعث مي. شود استفاده مي 2سايش

شوند، حذف  در تصوير آستانه زده شده، روشن ديده مي طور پراكنده به
هاي  كردن پيكسل بعد از سايش، از عملگر گسترش براي متصل. شوند

د نشان  -3نتيجه اعمال اين دو عملگر در شكل . شود باقيمانده استفاده مي
  .داده شده است

  و نشان داده  -3 و ه - 3 هاي نتيجه جداسازي با اين روش در شكل
شده  شود نواحي مشخص و مالحظه مي - 3با توجه به شكل . شده است

عنوان بافت با تعداد تكرار بيشتر و در نتيجه با دقت بيشتري جداسازي  به
   25و نواحي داراي بافت با  -3 و ه - 3 هاي در تصوير شكل. اند شده

كه براي  VOتكرار اول روش  2تكرار و نواحي بدون بافت با همان 
جداسازي  اين روش. اند الزم است، جداسازي شده مرحله تشخيص بافت

به . دهد اي بين سرعت و دقت در سامانه بازيابي تصوير ارائه مي مصالحه
هاي بيشتري براي جداسازي در نظر گرفته  اين صورت كه هر چه پيكسل

 
1. Dilation 
2. Erosion 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1391 زمستان، 2، شماره 10سال  مهندسي كامپيوتر، -ب نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران،                                                                                         118

                 
  )و(                                ) ه(                                 ) د(                                ) ج(                               ) ب(                               ) الف(              

) د( ،)ب(گذاري روي تصوير  نتيجه آستانه) ج( ،VOتكرار روش  2شده از  تصوير بافت حاصل) ب( ،تصوير اصلي) الف( ،هاي بافت و جداسازي در ناحيه بافت تشخيص پيكسل  :3شكل 
  .تصوير بافت) و( و تصوير ساختار) ه( ،ايجاد يك ناحيه پيوسته بافت با استفاده از عملگرهاي مورفولوژي

  

            
  )ج(     )                                                          ب( )                                                             الف(                                        

       
  )ه( )                                                               د(                                                                           

λ/و  uتصوير  )ب( ،Barbara تصوير اصلي )الف( ،ROFدر جداسازي با استفاده از مدل  λاثر مقدار   :4شكل  λ/و  vتصوير  )ج( ،001= λ/و  uتصوير  )د(، 001= =0   و  3
λ/و  vتصوير  )ه( =0 3.  

  
  .متداول هاي روش با سرعت افزايش براي پيشنهادي روش مقايسه :1 جدول

  

زمان الزم با روش 
  (Sec)پيشنهادي 

زمان الزم بدون روش
 (Sec)پيشنهادي 

تعداد تكرار
  تصوير  )VOروش (

91  304  25  Barbara 
×576 720 

63  217  25  Lena 
×512 512  

3تصوير شكل  25  70  24
×256 374 

  
طور كامل انجام  دقت سامانه بازيابي به حالتي كه جداسازي به ،شود
اي جداسازي ولي در عوض زمان بيشتري بر ،تر خواهد بود شود نزيك مي

نتايج افزايش سرعت را براي چند  1جدول . ها الزم است اين تعداد پيكسل
  .دهد تصوير نمونه نشان مي

  روش پيشنهادي براي افزايش كيفيت جداسازي 2- 4
هاي بافت و ساختار  لفهؤطور كه اشاره شد جداسازي تصوير به م همان

ناشي از  يجزئاز تصوير اصلي، اغلب بر پايه حل معادالت ديفرانسيل 
سازي به  نتيجه حاصل از كمينه. شود سازي تغييرات كل انجام مي كمينه

كننده دو بخش بافت  له است كه متعادلأدر مس λشدت وابسته به پارامتر 
هاي  بيش از حد كوچك بودن اين پارامتر باعث حذف لبه. است ختارو سا

ماندن مقدار زيادي از بافت  باعث باقي بودن آن بخش ساختار و بزرگ
بنابراين با ايجاد ]. 11[و ] 8[، ]7[تصوير در بخش ساختار خواهد شد 

توان افزايش كيفيت جداسازي  مي λروشي براي تنظيم بهينه پارامتر 
سازي تغييرات كل انتظار  هاي مبتني بر كمينه تصوير را از همه روش

صورت عدم وجود  الزم به ذكر است كه كيفيت جداسازي به. داشت
  ].11[شود  هاي ساختار در تصوير بافت تعريف مي لبه

. ارائه شده است] 22[ تا ]20[هايي در  براي تنظيم اين پارامتر روش
هاي محلي  هاي انتخاب پارامتر، در نظر نگرفتن ويژگي اشكال اصلي روش

براي  λنبودن  يجاد قابليت يكساناين در حالي است كه ا. تصوير است
كه پيكسل مورد نظر در چه  هاي تصوير، با توجه به اين همه پيكسل

اي از تصوير قرار دارد، باعث ايجاد انعطاف بيشتري در انتخاب اين  ناحيه
با دو  ROFدو نمونه جداسازي با استفاده از روش  4شكل . شود پارامتر مي

  .دهد را نشان مي λزه مختلف پارامتر اندا
 ،شود كه در بعضي نواحي مالحظه مي 4 با توجه به تصاوير شكل

شود و از  به جداسازي بهتر بافت و ساختار منجر مي λبودن  كوچك
خش هاي اجزاي بزرگ مقياس تصوير در ب طرفي باعث هموارشدن لبه
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  )ج( )                                                              ب( )                                                             الف(                                        

5×الف در همسايگي  -3شكل واريانس محلي   :5 شكل ) ج( و ROFدست آمده از  نتيجه واريانس محلي روي تصوير بافت به) ب( ،نتيجه واريانس محلي روي تصوير اصلي) الف( ،5
  ).ب(گذاري روي تصوير  نتيجه آستانه

  
  .شود ها در بخش بافت مي ساختار و ايجاد اين لبه

براي  λوفقي  روش پيشنهادي براي افزايش كيفيت جداسازي، انتخاب
هاي  روشنايي پيكسل هاي آماري سطح هر پيكسل تصوير بر مبناي ويژگي

كردن اين ايده، واريانس سطح روشنايي  براي عملي. همسايگي آن است
به عبارت ديگر . يك همسايگي حول هر پيكسل در نظر گرفته شده است

شود كه متناظر با هر  براي هر تصوير، ماتريسي با همان اندازه ساخته مي
پيكسل، ميزان واريانس شدت روشنايي آن پيكسل در يك همسايگي 

الف نتيجه اين  -5شكل . گيرد مشخص محاسبه شده و در آن قرار مي
5× عمل را براي يك همسايگي . دهد الف نشان مي -4در تصوير  5

هاي موجود در  كسلپي ،شود الف ديده مي -5 طور كه در شكل همان
هاي ساختار، واريانس بيشتري در  نواحي داراي بافت و نواحي شامل لبه

بر اساس واريانس محلي بايد  λبراي انتخاب . همسايگي خود دارند
براي اين . ها وجود داشته باشد تمايز كافي بين اين دو دسته از پيكسل

تكرار روش  100دست آمده از  صوير بافت بهشود از ت منظور پيشنهاد مي
ROF با يك مقدار كوچك ،/λ ، براي تعيين واريانس محلي 001=

به اين علت انتخاب شده است كه نسبت به  ROFروش . استفاده شود
. هاي جداسازي سرعت بيشتر و در عوض كيفيت كمتري دارد ساير روش

كيفيت  λشود با انتخاب وفقي پارامتر  ميبنابراين در اين روش تالش 
هاي جداسازي سريع و  عنوان يك نمونه از روش جداسازي اين روش را به

شود  ديده مي ه -4ج و  -4طور كه در شكل همان. كيفيت، افزايش داد كم
شود كه اين  هاي بخش ساختار كاسته مي در تصوير بافت، از شدت لبه

هاي لبه بخش ساختار  ايجاد واريانس كمتري در همسايگي پيكسل باعث
  .ب نشان داده شده است -4نتيجه اعمال اين روش در شكل . شود مي

شدن واريانس  توان كوچك ب مي - 5الف و  -5هاي  با مقايسه شكل
با اين . هاي لبه بخش ساختار را به راحتي تشخيص داد همسايگي پيكسل
هاي بخش ساختار با شدت كمتري  مچنان لبهب ه -5وجود در تصوير 

براي ايجاد تمايز بيشتر يك . شوند نسبت به نواحي داراي بافت ديده مي
ب،  -5هاي تصوير حاصل از واريانس، شكل  حد آستانه بر روي پيكسل

به هر پيكسل تصوير حاصل از  ،براي اعمال اين آستانه. شود اعمال مي
هاي نسبت داده شده به  مه واريانسواريانس كه مقدارش از ميانگين ه

بيانگر  )8(رابطه . شود مقدار صفر تخصيص داده مي ،ها كمتر باشد پيكسل
  گذاري است نحوه اين آستانه

( , ) if ( , ) { }
( , )

O.W
VarI i j Var i j mean VarI

TrI i j
>⎧

= ⎨
⎩0

 )8(  

تصويري است كه درايه آن شامل مقدار واريانس سطح  VarIن آكه در 
ول پيكسل متناظر آن در تصوير اصلي است و روشنايي همسايگي ح

{ }mean VarI هاي  مقدار ميانگين پيكسلVarI است .TrI  در اين
گذاري در  نتيجه اين آستانه. رابطه تصوير آستانه زده شده واريانس است

هاي مربوط به  همه لبه ر آن تقريباًج نشان داده شده است كه د -4شكل 
هاي مربوط به بافت باقي  اند و فقط پيكسل بخش ساختار حذف شده

ازاي هر پيكسل  به λبا داشتن تصوير آستانه زده شده واريانس، . اند مانده
  شود محاسبه مي) 9(بر اساس سطح روشنايي آن طبق 

( , )
/ /( , ) TrI i ji jλ −= ×0 4 1 7  )9(  

)اند و  صورت تجربي انتخاب شده به 7/1و  4/0اعداد  آندر كه  , )TrI i j 
) پيكسل , )i jبا استفاده از اين رابطه . ام تصوير آستانه زده شده است

)هايي كه در  براي پيكسل , )TrI i j مقدار صفر دارند، /λ =0 دست  به 4
هايي كه  هاي ساختار مناسب است و براي پيكسل آيد كه براي حفظ لبه مي

نتايج . يابد طور نمايي كاهش مي به λمقدار  ،تر از صفر دارند مقادير بزرگ
 8 تا 6هاي  در شكل ROF اعمال روش انتخاب پارامتر پيشنهادي به مدل

  .با پارامتر ثابت مقايسه شده است VOو  ROFبا روش 

  جينتا و ها شيآزما - 5
در سامانه بازيابي تصوير مورد استفاده، از يك پايگاه تصوير عام 

براي تشكيل پايگاه از سه پايگاه تصوير متداول كه در . استفاده شده است
پايگاه ) الف: بسياري از تحقيقات به آنها ارجاع شده، استفاده شده است

پايگاه داده ) ب ،]photo 2007 ImageCLEF ]23تصويري  20000 داده
MSRC پايگاه تصوير ) ج و ]24[گروه معنايي  33تصوير با  4320، شامل

SIMPLisity  از مجموع ]. 25[گروه معنايي  10تصوير با  1000شامل
تصوير انتخاب و  10000تصوير اين سه پايگاه تصوير، تعداد  25320

 تمام تصاوير پايگاه، رنگي و در]. 26[ل شده است پايگاه تصوير تشكي
گروه معنايي اصلي  82شده در  تصاوير انتخاب. هستند JPEGحوزه فشرده 

تمام تصاوير . تصوير وجود دارد 50قرار دارند و در هر گروه معنايي حداقل 
يك ويژگي معنايي با يكديگر اشتراك  قطعاً در ،يك گروه معنايي متعلق به

عنوان گروه معنايي اصلي براي آن تصوير در نظر گرفته  هدارند كه ب
  .است شده

  نييسطح پا يها يژگيو 1- 5
در سامانه بازيابي تصوير مورد استفاده، از سه نوع ويژگي هيستوگرام 

 MPEG -7 لبه و فيلترهاي گابور از استاندارد يرنگ، هيستوگرام راستا
  .]29[تا  ]27[استفاده شده است 

  يستوگرام رنگويژگي ه 5-1-1
 HSVسازي رنگ در تصاوير، از هيستوگرام رنگ در فضاي  براي نمايه

بازه از  60در اين تحقيق هيستوگرام رنگ پيشنهادي با . استفاده شده است
سازي شده  تصاوير استخراج شده و تمام پايگاه تصوير بر اين مبنا نمايه

 H ،Sهاي  براي محاسبه هيستوگرام رنگ پيشنهادي، هر يك از بازه. است
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  )ج(     )                                                          ب( )                                                             الف(                                        

تصوير ساختار ) الف( ،Barbaraبا پارامتر ثابت براي ساختار تصوير  ROFبا پارامتر ثابت و مدل  VO، مدل ROFمقايسه جداسازي با روش انتخاب پارامتر پيشنهادي در مدل   :6شكل 
  .ROFپيشنهادي در مدل  λتصوير ساختار با ) ج( و VOتصوير ساختار در مدل ) ب(، ROFدر مدل 

  

            
  )ج( )                                                              ب( )                                                             الف(                                        

تصوير بافت در ) الف( ،Barbaraبا پارامتر ثابت براي بافت تصوير  ROFبا پارامتر ثابت و مدل  VO، مدل ROFامتر پيشنهادي در مدل مقايسه جداسازي با روش انتخاب پار  :7شكل 
  .ROFپيشنهادي در مدل  λتصوير بافت با ) ج( و ROFتصوير بافت در مدل ) ب(، ROFمدل 

  

            
  )ج( )                                                              ب( )                                                             الف(                                        

  .شنهاديبا پارامتر وفقي پي ROFروش ) ج( و VOروش  )ب( ،ROFروش ) الف(، شده قسمتي از تصوير بافت بزرگ  :8شكل 
  
شده  1سازي طور خطي و يكنواخت چندي بازه به 3و  3، 6ترتيب به  به Vو 
بازه  6و ) بازه به سطوح رنگ اختصاص داده شده است 54كل تعداد  در(

از آنجا كه در فضاي رنگ . شود براي سطوح خاكستري در نظر گرفته مي
HSVهايي كه مقادير  ، پيكسلS  وV  گي به نظر است رن 2/0آنها كمتر از
هاي با سطوح خاكستري هستند، اين بخش از  آيند و مثل پيكسل نمي

سطح  6نظر گرفته شده و به  عنوان سطوح خاكستري در فضاي رنگ به
در نهايت . شود سازي مي طور خطي و يكنواخت چندي به Vحول محور 

  .شود كالس محاسبه مي 60هيستوگرام رنگ با 
  گابور يژگيو 5-1-2

پذيري خوب و چندگانه در  بور به علت خاصيت تفكيكفيلترهاي گا
عنوان ابزاري قوي در تحليل بافت استفاده  هاي مكان و فركانس به حوزه
 6مقياس و  5فيلتر گابور در  30در اين تحقيق در مجموع از . شوند مي

128، فركانس مركزي حداكثر. جهت استفاده شده است سيكل بر  2
16، اي تصوير و فركانس مركزي حداقلپهن سيكل بر پهناي تصوير  2

اين فيلترها . خواهد بود 2 ،بنابراين مقدار ضريب مقياس. اند انتخاب شده
256×در ابعاد     ،سازي تصوير براي نمايه. اند پيكسل طراحي شده 256

تصوير خاكستري ساخته شده و  ،ر رنگيپردازش از تصوي در مرحله پيش
 

1. Quantize 

256× اين تصوير به ابعاد تصويرهاي  -سپس زير. شود نرماليزه مي 256
انحراف  پارامتر ميانگين و تصوير دو -هر زير از. شوند محاسبه مي فيلترشده
   اين ويژگي بر مبناي استاندارد. شود عنوان ويژگي استخراج مي معيار به

7- MPEG هاي  ويژگي بردار نمايه .]4[ و] 3[ شده است و طراحي انتخاب
  .بعدي است60گابور 

  لبه يستوگرام راستايه يژگيو 5-1-3
   در استاندارد. لبه، يك ويژگي مهم در بيان محتواي تصوير است

7- MPEG  براي نمايش توزيع لبه در تصوير، از هيستوگرام لبه استفاده
   كالس در 80هاي محلي با  وگرام توزيع لبههيست. ]4[و ] 3[ شود مي

7- MPEG براي . گر هيستوگرام لبه استاندارد شده است عنوان توصيف به
بردن كارايي بازيابي به توزيع لبه در كل تصوير نياز است زيرا توزيع باال

تصوير كافي  يها لبه يهاي توزيع سراسر ها براي بيان ويژگي محلي لبه
نوع توزيع لبه ديگر نيز براي تصوير معرفي شده است  بنابراين دو. نيستند

 ارددر استاند. سراسري توزيع لبه نيمه) ب و توزيع لبه سراسري) الف: ]2[
7- MPEG، 5  دار در  لبه جهت 4نوع لبه، شامل يك لبه بدون جهت و

درجه براي تشكيل هيستوگرام  135درجه و  45هاي افقي، عمودي،  جهت
هاي  تركيب ويژگي(طول بردار ويژگي هيستوگرام لبه  .اند لبه تعريف شده
براي مشاهده جزئيات مربوط به . بعد است 160) سراسري سراسري و نيمه

  .مراجعه كنيد ]2[هيستوگرام لبه به  تخراجاس
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  121                                                                                               هاي بافت و ساختار براي بازيابي تصوير بر اساس محتوا تصوير به مؤلفهجداسازي : انارمكو ه حياتي

  
  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

شده از تصوير اصلي و  زمان ويژگي هيستوگرام لبه استخراج مقايسه هم  :9شكل 
 ،گراف دقت )الف(، هاي جداسازي مورد آزمايش از بخش ساختار براي روششده  استخراج

  .فراخواني - گراف دقت) ج( و گراف فراخواني) ب(
  

  جينتا يابيارز اريمع 2- 5
 2و فراخواني 1هاي دقت هاي پيشنهادي از گراف ارزيابي روش براي

زيابي ترين معيارهاي ار معيارهاي دقت و فراخواني از رايج. شود استفاده مي
  اطالعات اين دو معيار به شكل يك گراف . در بازيابي تصوير هستند

 
1. Precision 
2. Recall 

  شود كه در آن دقت بر حسب فراخواني رسم شده است و به  ارائه مي
معيارهاي دقت و . مشهور است PRفراخواني يا گراف  -گراف دقت
گر  معيار دقت بيان. شوند محاسبه مي) 11(و ) 10(ترتيب از  فراخواني به

شده و  شده به تعداد كل تصاوير بازيابي عداد تصاوير مرتبط بازيابينسبت ت
شده به كل  معيار فراخواني بيانگر نسبت تعداد تصاوير مرتبط بازيابي

ازاي يك  به PRبراي تشكيل گراف . تصاوير مرتبط درون پايگاه است
  شود كه به نوبت هر  معيار عدم شباهت مشخص، به اين نحو عمل مي

عنوان تصوير پرس و جو انتخاب شده و بازيابي  ير پايگاه بهيك از تصاو
در هر عمل بازيابي، تصاوير  .شود تصوير از بين تصاوير پايگاه انجام مي

شوند و معيارهاي دقت و فراخواني محاسبه  بندي مي شده رتبه بازيابي
در نهايت، ميانگين اين معيارها براي كل تصاوير محاسبه شده و . شود مي
  شود وان معيار نهايي براي مقايسه در نظر گرفته ميعن به

No. of relevant images retrievedPrecision
Total No. of images retrieved

=  )10(  

Recall
No. of relevant images retrieved

Total No. of relevant images in the collection

=
 )11(  

χها از معيار عدم شباهت  الزم به ذكر است كه در اين آزمايش براي  2
معيار اين ]. 30[بردارهاي ويژگي استفاده شده است  محاسبه فاصله

در اين رابطه عالوه بر محاسبه فواصل . معرفي شده است) 12(صورت  به
بين بردارها در فضاي ويژگي، فاصله بين دو بردار به نوعي نرماليزه نيز 

  ثير خوبي بر نتايج داردأشده، ت شود كه طبق مشاهدات انجام مي
( , ) ( )

n
i i

i i i

f g
d F G

f g=

−
=

+∑ 2

1
 )12(  

  .هستند nبردارهاي ويژگي به طول  Gو  Fن آكه در 
ها، به اين نحو عمل  براي هر يك از ويژگي PRبراي تشكيل گراف 

  عنوان تصوير  تصوير پايگاه به 10000شود كه به نوبت هر يك از  مي
  تصوير ديگر  9999ن پرس و جو انتخاب شده و بازيابي تصوير از بي

 50تا  1شده از رتبه  در هر عمل بازيابي، تصاوير بازيابي. شود انجام مي
در نهايت . شود شوند و معيارهاي دقت و فراخواني محاسبه مي تعيين مي

  تصوير  10000ها، ميانگين اين معيارها براي  براي هر يك از ويژگي
براي مقايسه در نظر عنوان معيار نهايي  پرس و جو محاسبه شده و به

  .شود گرفته مي
 يها يژگيو يبرا يشنهاديپ يها روش جينتا 3- 5

  شده از بخش ساختار استخراج
شده از بخش ساختار شامل هيستوگرام راستاي  هاي استخراج ويژگي

لبه، هيستوگرام رنگ و ويژگي گابور روي تصوير ساختار، براي استخراج 
ها  نتايج استفاده از اين ويژگي. دباش اطالعات فركانسي بخش ساختار مي

دست  هاي پيشنهادي به كه از بخش ساختار تصاوير پايگاه داده با روش
  .اند آمده است با نتايج حاصل از پايگاه داده اصلي مقايسه شده

  لبه از بخش ساختار يراستا ستوگراميه يژگيو 5-3-1
اي تصاوير نتايج بازيابي بر اساس هيستوگرام راستاي لبه را بر 9شكل 

هاي  اصلي پايگاه داده و بخش ساختار تصاوير پايگاه داده كه با روش
   VO، روش پيشنهادي براي افزايش سرعت در VO ،ROFجداسازي 

دست آمده است،  به ROFو روش پيشنهادي انتخاب وفقي پارامتر در 
  .دهد نشان مي
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  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

شده از تصوير اصلي و  ام لبه استخراجزمان ويژگي هيستوگر مقايسه هم  :10شكل 
 ،گراف دقت )الف(، هاي جداسازي مورد آزمايش شده از بخش ساختار براي روش استخراج

  .فراخواني - گراف دقت) ج( و گراف فراخواني) ب(
  

هاي جداسازي مورد  شود كه همه روش مالحظه مي 9با توجه به شكل 
ستوگرام راستاي لبه نسبت آزمايش، نتيجه بهتري در بازيابي بر اساس هي
اين موضوع به ويژه . دهند به استخراج هيستوگرام لبه از تصوير اصلي مي

هاي ساختار ضعيف  كه از نظر حفظ لبه ROFدر مورد روش جداسازي 
بهبود نتيجه بازيابي بر اساس هيستوگرام . كند قابل توجه است عمل مي

. ار رفته در اين مقاله استك ييدكننده ايده اصلي بهأراستاي لبه به خوبي ت
تواند در  طور كه قبالً اشاره شد، بافت ذاتي موجود در تصوير مي زيرا همان

از . هاي مربوط به بخش ساختار مانند نويز عمل كند استخراج ويژگي

پيشنهادي  وفقي انتخاب پارامتر براي روش دست آمده به ديگر نتيجه طرف
ر بازيابي بر اساس هيستوگرام د ROFاي بهتر از روش جداسازي  نتيجه

ييدكننده افزايش كارايي اين روش أراستاي لبه دارد كه اين نتيجه، ت
روش  همچنين براي. هاي بخش ساختار است جداسازي در حفظ لبه

شود كه نتايج  مالحظه مي VOمنظور افزايش سرعت در  پيشنهادي به
سيار نزديك حاصل به نتايج استخراج هيستوگرام لبه از تصوير اصلي ب

شود كه  هايي اعمال مي زيرا در اين روش، جداسازي فقط به پيكسل. است
هاي بخش ساختار،  هاي ريز نزديك لبه بنابراين بافت. در ناحيه بافت باشند

ماندن آنها در تصوير ساختار تا حد  شوند و باقي به تصوير بافت منتقل نمي
د دارد، در استخراج زيادي همان اثر مخربي كه براي تصوير اصلي وجو

  .گذارد ويژگي لبه از تصوير ساختار به جا مي
  رنگ از بخش ساختار ستوگراميه يژگيو 5-3-2

هاي  نتايج بازيابي بر اساس هيستوگرام رنگ براي جداسازي با روش
VO ،ROF روش پيشنهادي براي افزايش سرعت در ،VO  و روش

نتايج . ده شده استنشان دا 10در شكل  ROFانتخاب وفقي پارامتر در 
ها براي تصاوير جداسازي شده و تصاوير اصلي دقتي نزديك به  آزمايش

اگر چه نويزهاي بافتي موجود در بخش ساختار . دهد يكديگر را نشان مي
سازي فضاي رنگ  اند، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه چندي حذف شده
ام رنگ مشاهده هاي هيستوگر شود به سختي بهبودي در ويژگي باعث مي

تواند باعث كاهش تعداد  از طرف ديگر جداسازي تصوير مي. شود
ي در يهاي جز هاي تصوير ساختار شود كه اين منجر به حذف تفاوت رنگ
هاي مختلف موجود در تصوير شده و در نتيجه دقت در بازيابي را  رنگ

هاي پيشنهادي براي  با اين وجود افزايش دقت در روش. دهد كاهش مي
  .شود ديده مي ROFو  VOهاي  فزايش سرعت و كيفيت نسبت به روشا

  گابور از بخش ساختار يژگيو 5-3-3
براي استخراج اطالعات فركانسي تصاوير از ويژگي گابور استفاده شده 

نتايج بازيابي بر اساس استخراج اطالعات فركانسي با استفاده از . است
  .ده استآم 11ر در شكل فيلتر گابور از تصوير اصلي و تصوير ساختا

ارزش اطالعات فركانسي موجود در بخش  11شده در شكل  نتايج ارائه
شود كه روش  مالحظه مي. دهد ساختار را در بازيابي تصوير نشان مي

بهترين نتيجه را در  VOبدترين نتيجه و روش جداسازي  ROFجداسازي 
ساختار نشان  دست آمده از بخش بازيابي بر اساس بردار ويژگي گابور به

نسبت به  VOدليل اين نتايج اين است كه روش جداسازي . دهند مي
ROF، همچنين روش . كند هاي بخش ساختار را بهتر حفظ مي لبهVO 

اين در . هاي موجود در مرز نواحي داراي بافت نيز هست قادر به حفظ لبه
تضعيف  شتريهاي بخش ساختار ب لبه ROFحالي است كه در روش 

كه جداسازي با روش پارامتر وفقي  ودش همچنين مالحظه مي. شوند مي
اين روش نيز در مرز نواحي . دارد ROFپيشنهادي نتيجه بهتري نسبت به 

بنابراين، كاهش دقت در بازيابي با . كند عمل مي ROFبافت مانند روش 
همچنين در مورد روش . قابل درك است VOاين روش نسبت به روش 

را با تمركز در  سازيكه جدا VOيش سرعت در پيشنهادي براي افزا
شود كه به قيمت افزايش سرعت  دهد، مالحظه مي نواحي بافت انجام مي

  .اند تر شده ضعيف VOجداسازي، نتايج از روش 
   شده از بخش بافت استخراج يها يژگيو 4- 5

براي بخش بافت هم مانند بخش ساختار از ويژگي گابور براي 
هاي گابور  نتايج بازيابي براي ويژگي. فاده شده استاستخراج اطالعات است

  .نشان داده شده است 12تصوير اصلي و تصوير بافت در شكل 
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  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

شده از  شده از تصوير اصلي و استخراج زمان ويژگي گابور استخراج مقايسه هم : 11شكل 
) ب(، گراف دقت )الف(، هاي جداسازي مورد آزمايش بخش ساختار تصوير براي روش

  .فراخواني -گراف دقت) ج(ي و گراف فراخوان
  

هاي  دست آمده از بخش بافت براي همه روش بردار ويژگي گابور به
دست  تر از بردار ويژگي گابور به جداسازي مورد آزمايش نتايجي ضعيف

 %5/0حدود  VOهر چند براي روش جداسازي . آمده از تصوير اصلي دارد
علت اين است كه در تصاوير بافت، . ده شده استافزايش دقت مشاه

هاي ساختار كه بخش مهمي از اطالعات فركانسي تصوير را در خود  لبه
هاي بخش ساختار از تصوير  همچنين اثر حذف لبه. اند تضعيف شده ،دارند

و در روش تنظيم  VOبافت در روش پيشنهادي براي افزايش سرعت در 
  تضعيف   با  .شود مي  ديده  خوبي به   12  شكل  در ، ROF  در  پارامتر  وفقي

  
  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

شده از  شده از تصوير اصلي و استخراج زمان ويژگي گابور استخراج مقايسه هم  :12شكل 
) ب( ،گراف دقت )الف( ،هاي جداسازي مورد آزمايش بخش بافت تصوير براي روش

  .فراخواني -گراف دقت) ج( و گراف فراخواني
  

هاي بخش ساختار، بخش مهمي از اطالعات فركانسي تصوير  زياد لبه
بنابراين افت دقت بازيابي براي اين روش نسبت به روش . شوند حذف مي

ROF قابل درك است.  
زمان از اطالعات  روش پيشنهادي براي استفاده هم 5- 5

  فركانسي بافت و ساختار
هادي براي اشاره شد، يك راهكار پيشن 3طور كه در بخش  همان
www.SID.ir  بافت و   هاي لفهؤبه م  جداسازي تصوير  تصوير، بازيابي   سامانه دقت   افزايش
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  .هاي بخش بافت و ساختار توليد بردار ويژگي جديد از بردار ويژگي  :13شكل 

  
براي . زمان از اطالعات فركانسي هر دو بخش است ساختار و استفاده هم

طور جداگانه با  افت و ساختار بهاين منظور اطالعات فركانسي تصاوير ب
به اين ترتيب دو بردار ويژگي، . شوند استفاده از فيلتر گابور استخراج مي

. آيد دست مي يكي براي تصوير بافت و يكي براي تصوير ساختار به
هاي  اطالعات فركانسي بخش ساختار در واقع اطالعات فركانسي لبه

ند و اطالعات فركانسي ا تصوير هستند كه در بخش بافت تضعيف شده
بافت شامل اجزاي ريز مقياس تصوير هستند كه در بخش ساختار وجود 

زمان از اطالعات فركانسي موجود در بخش بافت  براي استفاده هم. ندارند
توان بردارهاي ويژگي گابور بخش بافت و ساختار را كنار هم  و ساختار، مي

  ).13شكل (بي ايجاد كرد قرار داد و يك بردار ويژگي جديد براي بازيا
نتايج بازيابي بر اساس اعمال بردار ويژگي حاصل از تركيب بردار گابور 

  .اند نشان داده شده 14بخش بافت و ساختار در شكل 
هاي  لفهؤشود جداسازي تصوير به م مالحظه مي 14با توجه به شكل 

لفه ؤم دست آمده از اين دو بافت و ساختار و تركيب بردار ويژگي گابور به
هاي جداسازي مورد آزمايش در بازيابي  بهترين نتيجه را براي همه روش

بردار ويژگي گابور تركيبي، حاوي اطالعات فركانسي بافت و . دهد مي
هر يك از اين دو بردار بدون وجود . زمان است صورت هم ساختار به

صورت يك بردار واحد با  اطالعات بخش ديگر محاسبه شده و دوباره به
با بردار گابور  VOافزايش دقت براي روش جداسازي . اند م تركيب شدهه

به مقدار  ROF، براي روش جداسازي %5/6تركيبي پيشنهادي به مقدار 
روش پيشنهادي  پيشنهادي و پارامتر وفقي هاي انتخاب روش و براي 8/1%

شده از  نسبت به ويژگي گابور استخراج %3/3براي افزايش سرعت به مقدار 
  .شود اوير اصلي مشاهده ميتص

  يبند جمع - 6
هاي استخراج ويژگي  در اين تحقيق راهكار جديدي براي بهبود روش

تصوير بر اساس محتوا با استفاده از جداسازي تصوير به  يدر سيستم بازياب
جداسازي تصاوير به بافت و ساختار و . ساختار ارائه شد هاي بافت و لفهؤم

 امهاي هيستوگرام لبه، هيستوگر ي ويژگياستخراج ويژگي از هر بخش برا
همچنين براي جبران سربار . رنگ و گابور مورد بررسي قرار گرفت
هايي براي ايجاد مصالحه بين  محاسباتي فرايند جداسازي تصوير، روش

ها در سيستم  سرعت و كيفيت جداسازي مطرح شد و نتايج اين روش
براي استفاده . مقايسه شد VOو  ROFهاي اصلي  بازيابي با روش

فركانسي تصاوير بافت و ساختار، بردار ويژگي  عاتزمان از همه اطال هم
جديدي با تركيب بردارهاي ويژگي گابور بخش بافت و ساختار پيشنهاد 

  .شود اي در بازيابي تصوير مي شد كه باعث افزايش دقت قابل مالحظه

  گزاري سپاس - 7
چارچوب  در خابرات ايرانم مركز تحقيقات پشتيباني مالي تحقيق از اين

بين دانشگاه شهيد باهنر  27/3/1388ت مورخ /4824/500قرارداد شماره 
  .كرمان و آن مركز محترم برخوردار بوده است

  
  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

شده از بافت و  زمان بردار ويژگي گابور تركيبي پيشنهادي استخراج مقايسه هم  :14شكل 
هاي جداسازي مورد  شده از تصوير اصلي براي روش ساختار و بردار گابور استخراج

  .فراخواني - گراف دقت) ج(و  گراف فراخواني) ب( ،گراف دقت )الف( ،آزمايش
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از  1386ي مهندسي كامپيوتر در سال  مدرك كارشناسي خود را در رشته يسعيد حيات

مخابرات را از دانشگاه شهيد  -دانشگاه صنعتي اصفهان و مدرك كارشناسي ارشد برق
ي او  هاي تحقيقاتي مورد عالقه زمينه. نموده است افتدري 1389باهنر كرمان در سال 

  . سيگنال است دازشپردازش تصوير، بازيابي تصوير و پر
  

كارشناسي مهندسي الكترونيك و كارشناسي ارشد مهندسي مخابرات  سريزدي سعيد
از دانشگاه صنعتي  1366و  1364هاي  گرايش سيستم خويش را به ترتيب در سال

ي پردازش تصوير  در زمينه پردازش سيگنال و دكترا در زمينه D.E.Aاصفهان و مدارك 
وي . دريافت كرد 1376و  1373 هاي لفرانسه به ترتيب در سا Rennes1را از دانشگاه 

هاي پژوهشي مورد  زمينه. ت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان استأاكنون عضو هي هم
گ ديجيتال و كاربرد معادالت عالقه او مورفولوژي رياضي، بازيابي تصوير، واترماركين

  .اي در پردازش تصوير است رهديفرانسيل پا
  

الكترونيك  -تحصيالت خود را در دوره كارشناسي مهندسي برق پور آبادي نظام حسين
و در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري  1377در دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال 

و  1379هاي  س به ترتيب در سالالكترونيك از دانشگاه تربيت مدر -مهندسي برق
بخش مهندسي برق دانشگاه شهيد  استاداكنون  وي هم. يان رسانده استبه پا 1383

ي او پردازش تصوير، بازشناسي الگو،  هاي پژوهشي مورد عالقه زمينه. باهنر كرمان است
  .سازي ابتكاري است كاربرد رايانش نرم در پردازش تصوير و روشهاي بهينه
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