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  یبصر یهایژگیب ویرکز تا یریگبا بهرهمحتوا  بر اساس ریتصاو یابیباز

 
 مهدی گلشن 

  کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر 
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سپیدان 

m.golshan990@gmail.com  
 

 یهـا نـه ین زمیتـر مهم یکی از 1ر براساس محتوایواتص یابیباز :دهیچک
اطالعات ر و یش مجموعه تصاویبا افزا. پردازش تصویر است در یقاتیتحق
 شیر افزایتصاو یو جداساز یهسازماند بهمندی ازیر نیتصوبصورت  داده

ـ یواتص یابیحوزه باز یهایازمندین نیتراز مهم یکی .ابدییم اسـاس   رر ب
ف یتوصـ  جهـت  کارآ مناسب و یهایژگیوو استفاده از  ییشناسا ،محتوا
ب دو یـ از ترک قیـ تحقن ین اساس در ایا بر. باشدیر میک تصوی یمحتوا

یک تـابع  ر و یتصو یاف محتویتوصبه منظور بافت و رنگ بصری  یژگیو
. ر استفاده شده اسـت یوصازان شباهت تین مییتعبه منظور  خاصفاصله 

 ییآدهنده کارنشانگرفته  انجامهای ارزیابیو آزمایشات از حاصل ج ینتا
  . ر استیواتص یابیمشابه باز یها نسبت به روش روش پیشنهادی یباال

تـابع   ،یژگـ یبـردار و  ،ریبافت تصـو  ،ریتصاو یابیباز :یدیکل یواژه ها
  .ستوگرام رنگیه ،گابورلتریف ،فاصله

 مقدمه  -١
ماننـد  مختلـف   یهـا نهیدر زم یاطورگستردهبه  تالیجید ریتصاوامروزه 
ن نـوع  یا معموالً .باشندیدر حال استفاده م... صنعت و  ،آموزش ،یپزشک
 بردهـا از کار یاریدر بسـ بزرگ قـرار گرفتـه و    یهادادهگاه یپا رر دیتصاو

و بـر اسـاس    یبررسـ مورد  ریتصاو نیا موجود درکه اطالعات  است ازین
 یبـرا  ییهـا بدسـت آوردن روش ن یبنـابرا  .ودشاتخاذ  یریگمیتصم اهآن

 ل شـده یک ضرورت تبـد یها به دادههگایپا در ریت تصاویریجستجو و مد
 یهـا جـاد روش ینـه منجـر بـه ا   ین زمیقات انجام گرفته در ایتحق. است
  .استگردیده اساس محتوا  ر بریواتص یابیباز

 یکسـر یتفاه از اس ر بایتصو یمحتوا ،ار بر اساس محتویتصاو یابیدر باز 
با اسـتفاده   معموالً یژگیو ین بردارهایا. شودیان میب 2یژگیو یبردارها

ر یات مختلف تصـو یبر اساس خصوصیا ر و یتصو یهاکسلیاز اطالعات پ
  .شوندیشکل ارائه م رنگ و ،بافت رینظ

 یر تلقـ یتصـاو  یابیـ در حـوزه باز  یکاربرد پر یبصر یژگیر ویبافت تصو
ر و یدر تصـاو  یاطالعات محل یمدلساز در یژگین ویا یتوانمند. شودیم

     محسـوب  یژگـ ین ویـ ا یایـ از مزا یابیـ نـد باز یحذف عنصر رنگ در فرآ
ه یـ ماننـد تجز  ییهـا ر از روشیبافت تصـو  یژگیف ویتوص جهت. شودیم

 ]1،2[ 3رگابولتریمثل ف یسطحنگ چندیلتریف ، تامورا یهایژگیو ، وولد
ن یتـر از سـاده  یکـ یر یرنگ تصو .شودیده ماستفا ]3[ 4ل موجکیو تبد

بافـت و شـکل    یژگـ ینسـبت بـه و   باشد کهیر میتصو یبصر یهایژگیو
رنـگ   یژگیف ویتوصبه منظور . باشدیم ین اطالعات بصریشتریب یدارا

 و کـارلوگرام رنـگ   ،رنـگ  یآمـار  یر گشـتاورها ینظ یمتعدد یهاروش
ن روش یتـر جیـ را سـتوگرام رنـگ  یه. سـت ا ئه شـده استوگرام رنگ اریه

ر را یتصو یرنگ یهاکسلیه تعداد پک باشدیر میرنگ تصو یژگیش وینما
کسـان  یاز جملـه   ،یژگـ یون ینواقص ا یبا وجود برخ. دینمایم مشخص

از  یاریدر بسـ  ریسـتوگرام تصـو  یکماکان ه ،ر متفاوتیبودن آن در تصاو
  .ردیگیقات مورد استفاده قرار میتحق

بدسـت آمـده از    یبصـر  یهایژگیمعموالً و ،ثرمو یابیانجام بازبه منظور 
 یبرا. رندیگیو به طور همزمان مورد استفاده قرار م شدهب یر ترکیتصاو

اسـتفاده شـده    یابیباز جهتبافت و رنگ  یژگیب ویاز ترک ]4[ر مثال د
 ستوگرام رنـگ یبافت و ه یژگیستوگرام لبه و جهت به عنوان ویه. است

رنـگ در   یژگیبه عنوان و نیب 16،4،4 دادبا تع HSVیدر فضا سراسری
مسـاوی غیـر    یر بـه نـواح  یواابتـدا تصـ   ]5[در . نظر گرفته شـده اسـت  

بافت بـا   یژگیوه یهر ناح یبراو سپس  بندیمیتقس )5کاشی( همپوشان
رنـگ   یرنـگ بـا اسـتفاده از گشـتاورها     یژگـ یو گابور ولتریاستفاده از ف
از اطالعـات  شـکل   یژگیوف یتوصجهت ن روش یدر ا. گرددمحاسبه می

سـتوگرام رنـگ   یه ]6[ در .شودیر استفاده میان تصویاساس گراد لبه بر
 یژگـ یبه عنوان و یبرای هر مولفه رنگ نیب 256 با تعداد RGBیدر فضا
 4سـطح در   3ل موجـک در  یار ضرائب تبدین و انحراف معیانگیم ،رنگ

بافـت   یژگـ ین وبه عنوا مجزابه طور  R،G،B یر باند در هر مولفه رنگیز
و  سراسـری سـتوگرام رنـگ   یه یژگـ یو ]7[ر د. شـود یدر نظر گرفته مـ 

عنـوان  ه جداگانـه بـه   یـ ل موجـک در دو ال یبه همراه ضرائب تبد یمحل
 یابیباز 1 هین روش در الیدر ا .شودیر در نظر گرفته میتصوهای یژگیو

د با تعـدا  HSV یدر فضا سراسریستوگرام رنگ یبا استفاده از ه ریواتص
 2 هیـ ال در. شـود یانجـام مـ   ریژگی رنـگ تصـو  یبه عنوان ون یب 16،4،4

 میر همپوشان تقسیغمساوی ه یناح 16به  1 هیر بدست آمده از الیتصاو
. ابـد ییب وزن اختصاص میک ضریت آن یه با توجه به اهمیو به هر ناح
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 16،4،4بـا تعـداد    HSVیدر فضـا  یستوگرام رنگ محلیه یژگیسپس و
ل یائب تبـد انس ضـر یـ ن و واریانگیبه همراه م رنگ یژگیوبه عنوان  نیب

ه از یـ هـر ناح  بافـت  یژگـ یه عنـوان و ب باند ریز 4 در سطح 4موجک در 
   .شودیر محاسبه میتصو
 یبـرا  یر روشـ یبـاف و رنـگ تصـو    یهـا یژگیب ویبا ترک قیتحقن یدر ا
 یپارامترهـا مختلـف  ر یمقـاد  یبـا بررسـ  . ر ارائه شده استیتصاو یابیباز
 یژگیف ویتوصر و دآورده  ارامتر بدستپن مقدار هر یترنهیگابور بهرلتیف

به منظور تشکیل بردارهای  ن یهمچن. گردیده استر استفاده یبافت تصو
ر یـ غمسـاوی   یر بـه نـواح  یتصـو  یبندمیبعد از تقسویژگی رنگ تصویر 

. شـود محاسبه مـی   HSVیه در فضایستوگرام رنگ هر ناحیهمپوشان ه
ن روش یـ ا یبـاال  ییدهنده کـارآ نشانی و آزمایشات مختلف ارزیابج ینتا
  .باشدیمشابه م یهاسه با روشیدر مقا یبیترک

و گابور لتریف 2در بخش . باشدین شرح میبه ا قیتحقن یادامه مطالب ا 
 هیشـب  4در بخـش . شـود یم یمعرف یابیباز یشنهادیپ روش 3در بخش

ارائـه   یریـ گجهینت 5بخش  رو د هشد ذکر جیل نتایتحلو  ها انجامیساز
  .شودمی

 گابورلتریف -٢
 لتـر یر اسـتفاده از ف یبافـت تصـو   یژگیبدست آوردن و یهااز روش یکی

بـه   gmn(x,y) یدو بعـد  گـابور لتـر یف اسـتفاده از  یاصـل  دهیا .گابور است
کـه   ]8،9[ اسـت ) 3(ر بصورت رابطـه یبافت تصو یژگیمنظور استخراج و

  :شودمی فیر تعریورت زبص g(x,y) تابع گابور دو بعدی
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 g(x,y)مناسـب    7یهـا اسیـ و مق 6هـا بـا جهـت    gmn(x,y) گـابور لتریف
  :دیآیم بدستبصورت زیر  
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،a>1ن رابطــه یــا در
N
nπθ =،n=0,1,…,N-1  و m=0,1,...,M-1, 

 هـا اسیـ تعـداد مق  Mهـا و  برابر با تعداد جهـت  N ،فاکتور مقیاس  aکه
  ).4( ستیوابسته ن mبه  یکند که انرژین میتضم  a-mفاکتور . است

)4   (           1
1

)/( −= M
lh UUa   

ر یـ ل گابور آن بـه صـورت ز  یتبد I(x,y) یر ورودیبا در نظر گرفتن تصو
  :گرددیف میتعر

)5 (         ∑ ∑ −−=
s t mnmn tsgtysxIyxW ),(),(),( *           

ماسـک را مشـخص    ابعاد  tو s. مختلط است یب عطفیانگر ترکیب *که 
لتـر  یجـاد شـده توسـط ف   یقت ماسک ایحقر د Wmn(x,y) تابع. کنندیم

 لتریبعد از اعمال ف. کندیم 8کانوالو I(x,y)یر ورودیتصو یرو گابور را بر
  σاریـ انحـراف مع  و  µ نیانگیم یپارامترها ،یر ورودیتصو یگابور بر رو

  :گردندیحاسبه ممبصورت زیر ر یتصوبافت  یژگیبه عنوان عناصر بردار و
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ر حاصل از رابطه یتصو یهاکسلیر پیمجموع مقاد E(m,n)ن رابطه یدر ا
)5(، P  اندازه طول وQ  یان پارامترهـ یـی تع .ر اسـت یاندازه عرض تصـو 

ن یتـر نییپـا  ،)Uh( ین فرکـانس مرکـز  یبـاالتر  یعنـ یگـابور  لتریف یاصل
و تعـداد  ) N(تعـداد جهـات    ،)s×t(اندازه ماسک  ،)Ul( یفرکانس مرکز

ت یـ بافت اهم یژگیور اساس ب یابیبازسیستم  ییدر کارآ) M(ها اسیمق
بـه منظـور   کـه  داده اسـت  ن مختلف نشا یهایبررس. دارد یادیار زیبس

برابـر بـا   ب یترت هب Ulو  Uh ریقادم ،گابور ماسک ضرائبانی عدم همپوش
لتـر بـه   ین فیـ ا یر پارامترهـا یسـا ]. 8،9[شـوند میانتخاب  0.05و  0.4

ر در بخش یبافت تصو یژگیبردار وعناصر ن یترنهیآوردن بهمنظور بدست
  .گرفته است قرار یابیمورد ارز 3-1

 روش ارائه شده -٣
در سیسـتم  ر یرنگ تصـو  یژگیبافت و و یژگیب ویاز ترک قیتحقن یدر ا

بـه منظـور توصـیف و    . اسـت گردیـده  اسـتفاده  بازیابی تصاویر عمـومی  
مـورد ارزیـابی   گابور لترینه فیبه یپارامترها ،ریت تصوباف یژگیومحاسبه 

رنـگ   یژگـ یون یهمچنـ . شودیکه در ادامه به آن پرداخته مقرار گرفته 
 HSV یتوگرام رنـگ در فضـا  سیبا استفاده از ه ،یر به صورت محلیتصو

و ب یـ ترکحاصـل  بافـت و رنـگ    یژگـ یو بردارعناصر . گرددیممحاسبه 
  .گرددارائه میر یتصاومیزان شباهت سه یمقاجهت معینی  فاصلهار یمع
  بافت  ١-٣

از به یل عدم نیبدل ،مربوط به بافت یژگیو یجهت بدست آوردن بردارها
ـ  RGB یرنگـ  یر از فضـا یتصـاو  ،ریاطالعات رنگ تصو  YUV یه فضـا ب

                     .گرددیم ر اعمالیتصو Yی مولفه گابور بر رویلترفنگاشت شده و سپس 
 ،)s×t(انـدازه ماسـک   : گـابور لتریف یپارامترها ان شدیکه قبالً ب همانطور

 بـر  یابیـ بازسیستم  ییکارآدر  ،)M(ها اسیو تعداد مق) N(تعداد جهات 
ـ دار یادیـ ار زیبس تیبافت اهم یژگیاساس و ر یر مقـاد یثأن تـ یبنـابرا . دن

 بدسـت  بـه منظـور  ترین مقادیر نهیو بهگرفته قرار  یمختلف مورد بررس
   .گیرندمی استفاده قرار موردتصویر بافت  یژگیبردار وعناصر آوردن 
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 یابیـ گـابور در باز لتریف یپارامترهامقادیر مختلف ر یثأت یبه منظور بررس
ر یتصـو  20 یبـرا ر گـابو لتریبا استفاده از ف یابیباز ،ریاساس بافت تصو بر

ر یبـا در نظـر گـرفتن مقـاد     ]VisTex ]10گـاه داده  یپاتصـاویر  از نمونه 
 ،33×33 ،13×13 ،9×9 برابر )s×t(اندازه ماسک . شودمیمختلف انجام 

 M( 8،6،4(اس یـ مق یهر اندازه ماسک پارامترهاازاء انتخاب و ب 61×61
 .شـود مـی انجام  یابیباز یاتدر نظر گرفته و عمل N( 16،6،4،3(جهت و 

 ،ر پرسـش یتصـو  20ک از یـ هـر   ازاءب یابیج بازیبعد از بدست آوردن نتا
. شونددقت محاسبه می –با توجه به منحنی فراخوانی ییکارآ ینمودارها

هـای مختلـف   دهد که سیسـتم بازیـابی در انـدازه   نتایج حاصل نشان می
 6و  4بـه ترتیـب برابـر     (N)و جهـت  (M)ماسک زمانیکه اندازه مقیـاس 

انـدازه  بدسـت آوردن  هـت  ج. انتخاب شود دارای بیشترین کارآیی است
 ندازهبا ا  ختلف ماسکهای ماندازهدر  ییکارآ ینمودارها، ماسک مناسب

  . گیرندمی گر قراریکدی کنار در 1 بصورت شکل 6 جهت و 4 مقیاس

  
 ،با اندازه ماسک متفاوت یابیازستم بیس یدقت برا -یفراخوان یمنحن :1شکل

  .6جهت ،4اسیمق

  

ن یدن بـه بـاالتر  یرسـ  یجه گرفت که برایتوان نتیم 1با توجه به شکل 
انـدازه   ،ریدان مقـ یتـر گابور مناسـب لتریبا استفاده از ف یابیدر باز ییکارآ

لتر تعداد ین فیبا استفاده از ا .است 6 و جهت 4 اسیمق ،33×33ماسک 
  .باشدیمعنصر  2×6×4=48برابر با تصویر بافت  یژگیعناصر بردار و

  رنگ  ٢-٣
و  مجزار یاطالعات رنگ از شدت تصو HSV یرنگ یدر فضانکه یل ایبدل

ـ یص تمـا یانسان قادر به تشخ یقوه ادراک  ییکـارآ اسـت  ن دو رنـگ  یز ب
  .]11[ داردوجود ی رنگی گر فضاهاینسبت به د یشتریب
ـ . شودیاستفاده م 9یسازیستوگرام از چندیهویژگی در محاسبه   ن یدب

سـتوگرام  یات محاسبه هیعملتا  ستوگرام کاهشیه نیصورت که تعداد ب
) H(مولفـه اصـل رنـگ    . گـردد فاصـله سـریعتر    تـابع سه یها و مقامولفه

ت و درک یحساسـ . کنـد را توصـیف مـی  تصویر  ن اطالعات رنگیشتریب
ن در یرابنـاب  ،اسـت شـتر  یگـر ب ین مولفه نسبت به دو مولفه دیانسان به ا

. یابـد ین مولفه اختصاص مـ یبه ا یشترین بیستوگرام تعداد بیل هیتشک
 S یهـا مولفهبین برای  3،3و تعداد  Hمولفه  ین برایب 3×6 =18 تعداد

  .شده استگرفته  در نظر Vو 

ـ بـه  ر یواتص ،یبه منظور استفاده از اطالعات مکان  همپوشـان واحی غیـر ن
 HSV یفضـا در ستوگرام رنـگ  یهناحیه هر  یرابو  یبندمیتقسمساوی 

. گیـرد یانجام مـ  یساززهیو نرمال یسازیچند اتیعملسپس محاسبه و 
برابـر بـا   رنگ حاصل از  یژگیر نمونه تعداد عناصر بردار ویک تصوی یبرا

384= )3+3+18( NT× که استNT باشدیها میتعداد کاش.  
  فاصلهار یمع  ٣-٣

ر پرسـش  یسه تصویهت مقاج ،ریواتص یژگیو ردارعناصر بمحاسبه بعد از 
. شـوند یمـ  سهیگر مقایکدیبا آنها  یژگیو یبردارها ،گاه دادهیر پایبا تصاو

از  ر مختلـف یواتصـ  حاصل از بافت یژگیو بردارعناصر سه یمقابه منظور 
  : شودیاستفاده مبصورت زیر ) 9( یدسیاقلفاصله تابع 

)7  (                  2/1
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1
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=
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i

JIt iNfiNfJID    

 زهینرمـال  یژگـ یبـردار و عناصـر  به ترتیب  NfJ(i) و NfI(i)رابطه ن ایدر 
  .است  J و I ریواتصبافت شده 

تـابع   ر ازیواحاصـل از رنـگ تصـ    یژگـ یبـردار و عناصر سه یمقا به منظور
  :شودبصورت زیر استفاده می 10ستوگرامیقطع هشباهت 

)8     ( 

∑
×

=
+

∑
×

=
+∑

×

=
=

3

1
min

3

1
min

18

1
min

NT

i
(i)))vj(i),Hvi(H

NT

i
(i))sj(i),Hsi(H

NT

i
(i))hj(i),Hhi(H((I,J)hD

   

زه شـده مولفـه   یستوگرام نرمـال یب هیه ترتب Hhi،Hsi،Hvi در رابطه فوق
  I، Hhj،Hsj،Hvj ریتصـو کسـل  یپ) V(و شدت) S(اشباع  ،)H(رنگ  یاصل
      . استر یتصو یهایتعداد کاش NTو  J ریتصور د متناظر یهاستوگرامیه

بصـورتیکه   ]1,0[ بـازه در  Dh(I,J)به منظـور قرارگیـری تـابع شـباهت     
 فوق تابع  ،باشدر یتصاوترین شباهت بیشن مقدار آن نشان دهنده یکمتر

  : شده استداده ر ییر تغیبصورت ز

 )9(                            )
3

),(
(1),(

JID
JID h

c −=  

   : گرددبصورت زیر تعریف می ریواتص سهیجهت مقامعیار فاصله نهایی  
)١٠     (     += ),(.),(.),( JIDWJIDWJID cctt  

  .است رنگ و بافت اصلهفتابع  یضرائب وزنها Wc،Wt رابطه نایدر 

 یژگیبردار و ییآش کاریآزما -٤
تصـاویر  روش ارائه شـده از   یژگیبردار وعناصر  ییکارآ یبررسبه منظور 

هـای  رنگی مریـوط بـه بافـت   ر یتصو 227شامل که  VisTexداده  پایگاه
ــف  ــادمختل ــا ابع ــاه داده  اســت  512×512 ب ــین تصــاویر پایگ و همچن

Benchathlon ]12 [ 768×512تصویر رنگی با ابعـاد   1348که شامل 
گـاه  یر پاین تصاویاز ب .شودمیر استفاده یواگاه داده تصیبه عنوان پا است
بـه عنـوان    ریتصـو  25و  20 به ترتیـب  Benchathlon وVisTex  داده

   .شوندمیانتخاب  یبصورت تصادف پرسشتصاویر مجموعه 
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انجـام  ر یتصـو  10 دن بـه یتا رسـ  یابیباز یاتعمل ر پرسشیتصو بازاء هر
 یابیـ باز یاز پارامترهـا  یابیباز یروشها ییآمحاسبه کارجهت . ددگرمی

  :شودیماستفاده بصورت زیر  ]13[ دقت و یفراخوان
  
)١١(  
  

 )12(                               
  

مجموعـه  ر یر مرتبط با هـر تصـو  یتصاو ،داده گاهیر پایوکل تصا یبا بررس
است کـه بـرای   گردیده مشاهده  و متگذاری شدهو عال ییپرسش شناسا

تصـاویر پایگـاه داده   تصویر مـرتبط در کـل    6هر تصویر پرسش حداکثر 
 مجموعه پرسـش،  ریهر تصوزاء با یابیباز یاتعمل یپس اجرا .وجود دارد
 یابیـ بازمرتـب  فهرسـت  رفـتن در   دقت بـا جلـو   و یفراخوان یپارامترها
فهرسـت مرتـب هـر    بازیابی شده ل تصویر او 10برای . شوندمیمحاسبه 

 دقـت  -یفراخـوان شـده   یابیدرون یمنحنیک از تصاویر مجموعه پرسش 
 یمنحنـ  ،هـا ین منحنـ یـ تمـام ا  از یریـ گنیانگیـ مبـا  محاسبه و سپس 

  .]13[ شودمیبدست آورده متوسط  دقت -یاخوانفر
بـا   یابیـ باز ،لترگـابور یفپارامترهـای بهینـه   با استفاده از  یابیات بازیعمل

بـر   یژگـ ین دو ویـ ب ایـ و ترکرنگ  محلی ستوگرامیه یژگیه از واستفاد
. ش شده اسـت یآزما Benchathlonو  VisTex داده گاهیپاتصاویر  یرو
 یژگـ ین دو ویـ با استفاده از ا یابیستم بازیس ییج کارآینتا 3و  2ل اشکا

هـای  در این اشکال منحنی .دهدیب آنها را نشان میر و ترکیتصو یبصر
دهنده کـارآیی سیسـتم بازیـابی بـا     یب نشانقرمز رنگ به ترت سبز، ،آبی

بافــت ، HSVدر فضــای رنــگ محلــی اســتفاده از ویژگــی هیســتوگرام 
و ترکیـب ویژگـی    با استفاده از پارامترهـای بهینـه فیلترگـابور    سراسری

  . باشدبافت و رنگ می

  
بر با استفاده از روش ارائه شده  یابیستم بازیدقت س -یفراخوان یمنحن: 2شکل

  .  VisTexدادهگاه یر پایوتصا یور

  
بر با استفاده از روش ارائه شده  یابیستم بازیدقت س -یفراخوان یمنحن: 3شکل

  .Benchahtlonگاه داده یر پایتصاو یور

 یابیر بازیدهد که تصاویروش ارائه شده نشان م دقت -یفراخوان یمنحن
ت در دقـ  ،یمنحن یباشند چون در ابتدایر مرتبط میتصاو ،ییشده ابتدا

ر یتصاو یابیباز یاتعمل یعنی. ک استیکمتر از  یک و فراخوانی یکینزد
ـ  یمرتبط با موفق  یابیـ ر مـرتبط باز یهنـوز تصـاو   یت انجام شده اسـت ول

ر یتعـداد تصـاو   اًش رفـتن در فهرسـت مرتبـ   یبا پـ  ،وجود دارند یانشده
شـود تـا بـه    یشتر مـ یب یجه فراخوانیادتر و در نتیشده ز یابیمرتبط باز

ر یها تمام تصاون است که در اکثر فهرستیانگر ایک برسد که بیک یدنز
  . اندشده یابیمرتبط باز

و  ]W1 ]6کارآیی روش پیشهادی بـا روشـهای    شتریب یبه منظور بررس
W2 ]7[  نتایج حاصـل   .انددقت مقایسه شده-منحنی فراخوانی اساسبر

دی نسبت به این دهنده کارآیی باالتر روش پیشنهانشان 5و  4از اشکال 
  . باشددو روش می

  
روش  با استفاده از یابیستم بازیدقت س - یفراخوان یسه منحنیمقا: 4شکل
  .VisTexگاه داده یر پایتصاو یبر رو W2و  W1 یهاو روش یشنهادیپ

  
روش  از با استفاده یابیستم بازیدقت س -یفراخوان یسه منحنیمقا: 5شکل
    .Benchathlon گاه دادهیر پایتصاو یرو بر W2و  W1 یهاو روش یپشنهاد

 تعداد کل تصاویر مرتبط
 تعداد تصاویر مرتبط بازیابی شده

فراخوانی  =

ده تعداد تصاویر بازیابی ش  

 تعداد تصاویر مرتبط بازیابی شده
       دقت =
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از ر پرسـش نمونـه   یسه تصو یشده برا یابیر اول بازیشش تصو ،6 شکل
مجموعـه  سـه تصـویر از تصـاویر    و  VisTexپایگاه داده  ریتصاو مجموعه
ن شـکل در  یـ ر اد .را به ترتیب نشان داده اسـت Benchathlon  پرسش

ر یر پرسش و تصـاو یپ تصوشده از سمت چ یابیر اول بازیتصو ،هر سطر
مقـدار تـابع    کمتـرین ب یه به ترتباشند کمیشده  یابیر بازیتصاو یبعد

رفـت  یه انتظار مک همانطور. اندپرسش مرتب شده ریا تصوب) 10(فاصله 
ار یـ مع یر پرسـش اسـت کـه دارا   یشده همان تصـو  یابیر بازین تصویاول

  .استفاصله برابر صفر 
  
  

      

      

      

      

      

      

پایگاه  از تصاویر شش تصویر اول بازیابی شده برای سه تصویر پرسش: 6شکل  
  .Benchathlonسه تصویر پرسش دیگر از تصاویر پایگاه داده  وVisTex داده 

 یریجه گینت -٥
  یژگـ یو بیترک بر یر مبتنیتصاو یابید بازیک روش جدی قیتحقن یا در
 بـردار عناصـر  ل یتشـک  ین روش بـرا یـ در ا. ارائه شده است یبصر یاه
اسـتفاده  تصـویر  بافت و رنـگ  بصری  یژگیب دو ویر از ترکیواتص یژگیو

ـ  یـ ا یده اصلیا. شده است بهینـه   یه انتخـاب پارامترهـا  ن روش توجـه ب
استفاده از  بافت و یژگیوعناصر بردار ر به منظور بدست آوردن گابولتریف

ـ  ستوگرام یل هیدر تشک ریتصو یمحلاطالعات   درمناسـب   نیبا تعـداد ب
رنـگ   یژگـ یوعناصـر بـردار   به منظور بدست آوردن  HSV یرنگ یفضا

 یبیخاص که ترکفاصله ک تابع یاز  یشنهادیدر روش پ. باشدیمر یتصو
جهـت  باشـد  یستوگرام مـ یقطع هتابع شباهت و  یدسیاقلفاصله تابع  زا

ج بدست آمـده از  ینتا. استفاده شده است ریزان شباهت تصاویمحاسبه م
در روش ارائـه شـده    یبـاال  تیـ قابلنشانگر  ،یشنهادیروش پ یسازادهیپ
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1 Content-Based Image Retrieval 
2 Feature Vector 
3 Gabor Filter 
4 Wavelet 
5 Tile 
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6 Orientation 
7 Scale 
8 Convolve 
9 Quantization 
10 Histogram Intersection  
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