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 چکیده 

 كاملدر اين تحقيق يک چارچوب جديد و موثر براي بازيابی تصوير رنگی بر اساس مدل محدوده 

BA)شود كه در آن رويكرد بيزي پيشنهاد می( FRAR )اتورگرسيو
به منظور برآورد پارامترهاي مدل (  

FRAR بندي گشته و به  همچنين تصاوير بازيابی شده بر اساس امتيازات مشابه، رتبه. گردد استفاده می

 منظور آموزش 
RBFNN خودسرانه به چند ، بردارهاي ويژگی در پايگاه داده بردار ويژگی به صورت

به طور قابل  RBFNNبندي بردار ويژگی با استفاده از  طبقه .شوند مجموعه تقريباً هم اندازه تقسيم می

مربوط بردار ويژگی بهبود هاي نا را با فيلتر كردن دسته CBIRتوجهی عملكرد سيستم پيشنهادي 

 . بخشد می

هيستوگرام،  توصيف شعاعی، لبه پايه تابععصبی   اتورگرسيو، شبكه مدل محدوده كامل: واژگان كلیدی

 ميكروبافت
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 مقدمه  - 
توسعه سريع در چند رسانه و زمينه هاي مرتبط با آن اندازه مخازن تصوير در زمينه هاي متنوع مانند پزشكی، رسانه، 

قابل توجهی ذر استفاده از تصاوير براي  به طور همزمان افزايش. تجارت، مهندسی و سرگرمی را به شدت افزايش می دهد

آموزش و پژوهش در زمينه هاي متنوع تا حد زيادي براي سيستم موثر و كارآمد براي خواسته هاي ذخيره و بازيابی تصاوير در 

مخازن تصوير در مقياس بزرگ، .مخازن بزرگ كه بسيار دشوار و كار چالش برانگيزتر از قبل براي يک جامعه پژوهشی است

و به دليل استفاده از محدوده . قابل اعتماد نيستند "نتايج حاصل از كلمه كليدي متنی مبتنی بر سيستم هاي بازيابی كامال

 (Chang SK and Hsu A, 1992 ).تعداد كلمات كليدي متنی كاري وقت گير و خسته كننده است

چندين روش چون هيستوگرام رنگی، گشتاور   است،( عكس)يک تصوير  ادراكیترين خواص  از آنجا كه رنگ يكی از مهم

كننده رنگی  ، همبستگی نگاشت خودكار رنگی، توصيف(رنگ)رنگی يا گشتاور رنگ، كرلوگرام رنگی يا همبستگی نگاشت رنگی 

ي اطالعات رنگ كننده رنگ غالب و ساختار رنگ و طرح رنگی در مقاله برا ، توصيفMPEGقابل سنجش و مبتنی بر ( رنگ)

ويژگی بافت و تركيب نمايانگر آرايه و  ،(Penatti OAB et al, 2012 )(Chun YD et al, 2008 ) اند يک تصوير استفاده شده

بيشتر محققان  (Mojsilovi ´ c A et al, 1997 )بنابراين،(. هاست عكس)ر تصاوير اش د ترتيب ساختاري سطوح و رابطه

كننده  افت و تركيب گرفته شده از ميدان تصادفی ماركف، ميدان تصادفی هيدن ماركوف ابرگشتمطالعاتی را در مورد خواص ب

و  BVLCو  BDSPكننده خودكار گاوس چند تفكيكی، فيلد و ميدان گيبس، توصيف كننده بافت همگن،  خودكار، برگشت

يز اطالعات مهمی را در مورد يک تصوير ن هاي مبتنی بر تبديل موج كوچک و غيره، انجام دادند، خواص و تركيب شكل تكنيک

 )(Gagaudakis G and Rosin PL, 2002 ) هاي تحقيقاتی براي توصيف اين خواص شكل بيشتر تالش. كند ارائه می

Gagaudakis G and Rosin PL, 2003)( Wong WT et al, 2007)( Drew MS et al, 2009)( Chiang CC et al, 

آوري متنوع  به هر حال روش مبتنی بر منطقه براي جمع. اند براساس اطالعات لبه و منطقه و محل صورت گرفته (2009

پس بيشترين . (Mu¨ ller H, et al, 2004)تصاوير بدليل عدم دسترسی به روش كامالً خودكار و جامع آسان و معقول نيست

   )(Chang SF et al, 2001 )(Liu GH et al, 2011) كنند هاي مبتنی بر لبه استفاده می محققان از تكنيک

Chatzichristofis SA et al, 2010)( Alefs B et al, 2007)( Won CS et al 2002)  البته براي سيستمCBIR . در

 Burdescu DD et al, 2013()Zhao Y   [)شماري بازيابی تصوير بصورت معنايی را اجرا كردند همين رابطه، محققان بی

and Zhu Z, 2009()Zhang D et al, 2012()Jeon J et al, 2003)  اما نتوانستند طرح مطلوب و قوي بين واژگان كليدي

بنابراين اين كاربردي سطوح مطلوبی از . متنی و مضامين عينی براي رنج وسيعی از مفاهيم ديوارها و عينی پيدا كنند

اينجا در ساخت يک لغت نامطلوبی واژگان كليدي متنی بدليل مشكل  بعالوه. گذارد يابی و دقت و صحت كار تأثير می تعميم

اخيراً مطالعات . باشد كننده می بر و خستهشكاف معنايی كاري سخت و دشوار است و نياز به پروسه تائيد دستی دارد كه زمان

 ,Savvas A and Chatzichristofis )هاي خصيصه مركب و تركيبی انجام شده، كننده محدودي براي ايجاد و ساخت توصيف

2010 AA)  توان از بين آنها میكهJCD  وMSD را نام برد .JCD و كيم پذيري لبه يک تركيبی با رنگ و توصيف كننده تح

 بلوكه توليد شده توسط سيستم اتصال 2 از هيستوگرام رنگ  JCDبراي اطالعات رنگ، . است( FCTH)هيستوگرام بافت يا 

 Haar( مبهم)كند و براي اطالعات بافت از انرژي در باندهاي فركانس باالي تبديل موج كوچک  می بلوكه استفاده 2 فوزي 

رنگ بافت و  MSD. گيرد را به كار می MPEG-7و براي اطالعات شكل توصيف كننده هيستوگرام مبتنی بر . كند استفاده می

اگر چه تعدادي تكنيک توسط . دهد كرده و شرح می هاي موجود استخراج اطالعات شكل را با كمک تشابه مسير لبه با رنگ

پس نياز به توجه . موجود همچنان محدود و ناموفق است CBIRهاي  اند ولی دقت بازيابی سيستم محققان توسعه داده شده

بعالوه بيشتر مطالعات قبلی . تر از يک تصوير است تر و پيچيده هاي عينی متعادل بيشتري به استخراج خواص و ويژگی

به دليل هم زمان . اي كند اند كه پروسه ها اخذ كرده هاي عينی مختلفی از يک تصوير را با كمک انواع مختلفی از تكنيک ويژگی
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ام خواص عينی تصاوير موثر و مفيد است كه تم CBIRها است هدف اصلی كار پيشنهاد شده توسعه يک سيستم  بود تكنيک

 كننده خودكار رنج كامل با روش بيزي براساس مدل برگشت با كمک چارچوبی HSVرنگ  رنگی را در فضاي

 Seetharaman K and Krishnamoorthi R, 2007()Seetharaman K and Palanivel N, 2013()Seetharaman)دارد

K, 2009) .پيشنهادي اثر و بازده مدل   در سيستمFRAR  باBA  در اخذ خواص بافت لبه تصاوير مقياس خاكستري با

، ادغام شد و چارچوبی مشابه براي استخراج و كسب خواص رنگ يک تصوير HSVدر تصاوير رنگی در فضاي رنگ موفقيت 

بردارهاي . سازي و ذخيره شدند اي بردار خصيصه مجزا تركيب، نرمال استفاده شده خواص گرفته شده در يک پايگاه داده

هاي شبكه عصبی مصنوعی يک راه حل  تكنيک. (White DA and Jain R, 1996)اند خصيصه در اين پايگاه فهرست شده

 (RBFNN)عصبی تابع اساس راديال  اخيراً به شبكه. (Zhang GP, 2000)كند بندي فراهم می اي را براي كار طبقه بالقوه

(Broomhead DS and Lowe D, 1998)اش و يادگيري موثر آن و تقريب  توجه زيادي شده كه آن هم به دليل ساختار ساده

و توانش جهت فرار (Maglogiannis I et al, 2008)بندي و كارهاي طبقه(Park J and Sandberg IW, 1993)ازي تابع س

را براي  RBFNNبنابراين، اين مقاله پتانسيل  .(Fu X and Wang L, 2003)است از حداقل و كمترين محلی و موضعی

با هم k-mean(Darken C and Moody J, 1990 )تم الگوري RBFNNدر . دهد طبقه بندي تصوير و عكس را نشان می

با  CBIRهاي  به هر حال چندين محقق گزارش كردند كه سيستم. اند تا تعداد مراكز دسته را تعيين و مشخص كنند ادغام شده

 CBIRستم هاي اند تا شكاف معنايی را كم كرده و باعث بهبود عملكرد و بازيابی سي موفقيت مكانيزم بازخورد رابطه بكار گرفته

 RF (Squire D et al, 1998()Xu X et al, 2009()Leo´ n T et با مكانيزم CBIRبنابراين اين مقاله يک سيستم . شود می

al, 2007 )سازد معيار فاصله منهتن را در يادگيري كوتاه مدت می(Seetharaman K and Sathiamoorthy S, 20013 

()Huang J et al, 1997 ) گيري تشابه بين تصاوير مبدأ و جستجو شده در فضاي بردار خصيصه  براي اندازهاز رتبه يک

را براي ارزيابی عملكرد سيستم   (Huang J et al, 1997)متد دقت و يادآوري. بندي شده و فهرست شده استفاده نكند طبقه

 .پيشنهادي استفاده شده است

 
 FRARمدل  -2

از انجام روش هاي موجود، از لحاظ گرفتن لبه و ويژگی از تصاوير  FRARمقاالت اخير يک چارچوب مبتنی بر مدل 

است كه ( بيزي) BAبا مدل  FRARدر سيستم پيشنهادي يک چارچوب مبتنی بر مدل  .سطح خاكستري گزارش می دهد

. است HSVاطالعات و ميكروبافت تصاوير رنگی در فضاي رنگ . براي استخراج رنگ و اطاعات مكانی اش استفاده می شود

 . در يک تصوير كوچک است( L,K)يک متغير تصادفی است كه نشان دهنده مقدار شدت يک پيكسل در محل  Xفرض كنيد 

           

 

    

 

    
     

                  

( ) 

،θروابط متقابل از طريق پارامترهاي . ضرايب مدل وابسته هستند     ،φ  با استفاده ازBA برآورده شده اند. 
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 :ویژگي استخراج-3

 كرلوگرام رنگ 1-3

لگوريتم تصاوير با استفاده از ا Hو  Sاجزاي . استفاده شده است Sو  Hدر سيستم پيشنهادي ويژگی هاي رنگ از اجزاي 

ضرايب همبستگی . است 8ثابت به  Lتعداد سطح تعين ميزان . (  Chun YD et al, 2008)دتعميم لويد يكنواخت هستن

 . است FRARمشتق شده از ضرايب مدل  

   
   

  
    

 ؛

   
   

  
           

 

    
    

   
   

      
          

  

    
 

 
            

      
        

                       
 

( ) 

 

 EHDبهبود  2-3

EHD   بر  استفاده از لبه هاي شناسايی شده توسط اپراتور سوبل كه حساس به نويز استنشان دهنده ويژگی هاي لبهبا

بنابراين سيستم پيشنهادي بسيار دقيق و لبه هاي خوب را با استفاده از . اساس جهت گيري هايشان ساخته شده است

كه از (Seetharaman K and Krishnamoorthi R, 2007) دباينري استخراج می كن FRARچارچوبی مبتنی بر مدل 

و همچنين نسبت به نويز با توجه به ويژگی هاي اساسی  prewittو اپراتورهاي   canny  ،sobelانجام روش هاي موجود مانند 

 .غير حساس، حساس است FRARو پايه اي مدل 

س تفاوت سپ. اعمال می شود تا سطح تصوير خود را تخمين می زنند Vروي تصوير كامپوننت   در معادله  FRARمدل 

حد . و تصوير حاصل را تصوير پسماند يا باقيمانده می نامند. و سطح تخمين زده شده محاسبه می شود Vبين كامپوننت 

حد . از تصوير باقيمانده در سطح مورد نظر اندازه گيري شده است(  x )ضريب اطمينان جهانی براي هر منطقه زير تصوير 

اگر ارزش پيكسل بزرگتر يا برابر با . اسبه ميانگين و انحراف معيار محاسبه شده استضريب اطمينان جهانی با استفاده از مح

ارزش غير از . در غير اين صورت ارزش پيكسل برابر صفر می شود. سپس ان را مربع می كنيم. حد ضريب اطمينان جهانی باشد

پيكسل ها را . لبه ضخيم را استخراج می كنداين . صفر نشان دهنده لبه ها و صفر نشان دهنده بخش غير لبه در تصوير است

غير شبيه با ( توقيف كننده)و براي به دست آوردن لبه هاي نازک و باريک، الگوريتم موقوف. اطراف لبه پيكسل موقوف می كند

انگين حد ضريب اطمينان محلی با استفاده از مي. استفاده از حد ضريب اطمينان محلی به كار برده می شود استفاده می شود

. هر مقدار در لبه ضخيم تصوير با حد اطمينان مقايسه می شود. محلی و انحراف معيار استاندارد لبه ضخيم محاسبه می شود

اقعی د و با مقدار واگر ارزش در تصوير لبه ضخيم بيشتر از حد اطمينان باشد، آن را به عنوان لبه پيكسل شناسايی می كن

     اين صورت آن را به عنوان غير لبه پيكسل شناسايی می كند و به صورت صفر نشان  در غير. پيكسل نشان داده می شود
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پس از آن جهت لبه پيكسل . پس از استخراج لبه پيكسل ها براي كل تصوير، جهت هر لبه پيكسل محاسبه می شود. می دهد

 .ها كوانتيده می شود

4- RBFNN 

. است Feed- forwardيک شبكه عصبی سه اليه  RBFNN. نشان داده شده است  در شكل  RBFNNپايه معماري 

 . و اليه مخفی با اليه خروجی با وزن متصل می شود. اليه ورودي با اليه مخفی بدون وزن متصل می شود

نرون مخفی در هر. ، تعيين و مشخص شده استk-meanبندي  مخفی با الگوريتم دسته  هاي مخفی در اليه تعداد نرون

براي يک بردار . دهد و فاصله بين الگوي بردار و روي و مركز جرم را محاسبه و كند اين اليه تابع فعاليت گاوس را نشان می

داده شده  nورودي ابعادي  I 4 R   بردار خروجی 0 ...  شود حساب می( 2)به معادله زير. 

 

                                         
      

   
   

 

   

 

( ) 

b0  عبارت بايس وijw  نيز وزن نرون مخفیi  به نرون خروجیj است .       
      

   
. نيز تابع فعاليت گاوس است    

ic  وi  نيز مركز جرم و گسترش نرون مخفی شدهith اوزان . هستندwji دهنده اهميت توابع فعاليت گاوس در پاسخ و  نشان

فاصله . شوند هاي آزمون و خطا تنظيم می مقادير بهتر مراكز جرم و گسترش با تكنيک. العمل به يک ورودي خارجی است عكس

گيري شده و به معادله زير  با پركاربردترين هنجار اقليدسی اندازه( n)دي بين الگوي بردار ورودي و مركز جرم در فضاي ابعا

 . است داده شده

 

                                      
         

          
  

(2) 

يابد  بازده و خروجی تابع فعاليت گاوس زياد است وقتی كه ورودي نزديک مركز جرم است و به سرعت به صفر كاهش می

 . شود می يابد و زياد مركز جرم افزايش می ورودي ازهر زمان كه فاصله 
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 و Hو  Sتبدیل شده سپس كامپوننت  HSVتصویر به فرمت )تصویر Vكامپوننت  RGB ،(b)  تصویر ورودی در فرمت(a)   1شکل 

V تصویر تفکیک شده است). ،(c)MT  های پیشنهادی كامپوننتV تصویر. 
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 RBFNNپایه معماری    2شکل 

 

 :تشابه و معیار عملکرد -5

. با محاسبه فاصله بين بردار ضميمه تصاوير مبدأ و جستجو شده دارد CBIRهاي  معيار عملكرد نقش مهم در سيستم

. كنند از معيارهاي تشابه هندسه محاسباتی و تئوري اطالعات و آمار استفاده می CBIRهاي  كند كه سيستم مقاله گزارش می

استفاده شود كه حالت خاصی از متريک  L1متناوبترين و پركاربردترين معيار تشابه هندسی   ،هاي پيشنهادي  در سيستم

كند و هزينه محاسباتی كمتري دارد  عمل می L2تر است و بهتر از  هاي بيرونی قوي براي بخش L1معيار تشابه . منتهی است

 . شود یبين تصاوير مبدأ و جستجو شده به معادله زير بيان م L1معيار فاصله 

               
 

   
 

(5) 
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Q و يک بردار خصيصه تصوير جستجو شده Ti اي خصيصه و  يک بردار خصيصه تصوير مبدأ در پايگاه دادهn  هم اندازه

  ، كارايی و پيچيدگی محاسباتی،(راندمان)جنبه به نام بازده   پيشنهادي در  CBIRعملكرد سيستم . بردار خصيصه است

 . است شدهگيري  اندازه

بازده و اثر يک سيستم مرتبط به دقت و صحت بازيابی سيستم بوده . سازي است بازده و راندمان همراه با نيازهاي ذخيره

 . شود شوند و به معادله زير بيان می می گيري اندازه  اخوان و با دقت،و با كمک پركاربردترين متدهاي فر

R

t̀
  (صحت)دقت 

مجموع تعداد تصاوير بازيابی شده  Tتعداد كل تصاوير بازيابی شده و Ti. تصاوير بازيابی شده مرتبط استتعدادRiدر آنكه 

كه ( AVR. )اثربخشی سيستم پيشنهادي نيز به لحاظ متوسط نرخ شناسايی اندازه گيري می شود. در پايگاه داده تصوير است

 . پرس و جو تصوير است( كالس)كه متعلق به همان طبقه . ف می شودبه عنوان درصدي از تصاوير بازيابی شده تعري

 

 پیشنهادی CBIRساختمان سیستم    3شکل 
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 روش ارائه شده بازیابي تصویر -6

در سيستم پيشنهادي تصاوير . نشان داده شده است  پيشنهادي در شكل  CBIRمعماري و اجزاي مختلف سيستم 

 (Cheng HD et al, 2001 )(Su Z et al, 2003 ) تبديل شده است HSVكه به فرمت . است RGBرنگی در فرمت رنگ 

. حاوي اطالعات بی رنگ است Vاجزايی هستند كه مرتبط با اطالعات رنگی هستند و ( اشباع) Sو ( رنگ)Hكه در آن 

 . محاسبه می شود BAبا  FRARتصوير با استفاده از چارچوب مبتنی بر مدل  S و Hبراي اجزاي  كرلوگرامرنگ

معمولی در اين مقاله با استخراج بسيار دقيق و خوب لبه ها با استفاده از يک چارچوب مبتنی بر  EHDعملكرد بازيابی 

FRAR  باBA بهبود يافته است(Seetharaman K and Krishnamoorthi R, 2007) . در سيستم پيشنهادي كامپوننتV 

 EHDكه به شكل ، جهت گيري هر لبه محاسبه می شود پس از تشخيص لبه. تصوير براي استخراج لبه استفاده شده است

سيستم پيشنهادي تركيبی از استخراج خودكار ويژگی ها در يک بردار ويژگی براي نشان دادن . بهبود يافته استفاده می شود

 . هر تصوير در پايگاه داده آزمايشی است

براي هر ويژگی ( مقدار) ويژگی ورودي براي كاهش اثر پرت در داده ها و براي به دست آوردن همان محدوده ارزشبردار 

بردار ويژگی نرمال ( 2شكل )تصاوير نمونه هاي گرفته شده از پايگاه هاي تجربی ( . 2شكل )پيشنهادي به هنجار شده است

 .طبقه بندي می شود RBFNNشده با استفاده از 

جموعه م 1 بردارهاي ويژگی در پايگاه داده بردار ويژگی به صورت خودسرانه و دلخواهی به  RBFNNور آموزش به منظ

، نه تصوير زير كالس براي آموزش و دن هر يک از اجزاي ده اعتبارسنجیبراي به دست آور. كندتقريبا هم اندازه تقسيم می

 .زير كالس به عنوان يک داده آزمايشی استفاده می شودبه طوري كه هر . يكی براي تست در نظر گرفته شده است

و آن ها براي آموزش نهايی . تعداد نرون هاي پنهان بهينه می شود و با استفاده از ده اعتبارسنجی برابر، تعيين می شود

RBFNN استفاده می شوند. 

را با فيلتر  CBIRتم پيشنهادي به طور قابل توجهی عملكرد سيس RBFNNطبقه بندي بردارهاي ويژگی با استفاده از 

بردارهاي ويژگی طبقه بندي شده در يک پايگاه داده بردار ويژگی . كردن دسته هاي نا مرتبط بردار ويژگی بهبود می بخشد

در سيستم پيشنهادي فاصله . و سپس آن ها براي افزايش سرعت بازيابی ايندكس گذاري می شوند. جداگانه ذخيره می شوند

يژگی هاي بصري سطح پايين و مفاهيم معنايی سطح باال توسط كاربران درک شده است با پذيرش اصالح پرس و بين و معنايی

اگر كاربر با نتيجه مطلوب راضی نباشد متوسط بردار ويژگی از تصوير پرس و جو و تصاويري كه به صورت .جو كاهش می يابد

وير پرس و جو جديد در تكرار بعدي براي جستجو استفاده می و به عنوان يک تص. كامال مربوط مشخص شده محاسبه می شود

به صورت خودكار ويژگی هاي تصوير پرس و جو را با . در حالی كه تصوير پرس و جو براي سيستم پيشنهادي مطرح است.شود

از  باينري استخراج می كند و دسته يک تصوير پرس و جو با استفاده FRARاستفاده از يک چارچوب مبتنی بر مدل 

RBFNN يک تصوير با پايين ترين امتياز . تصاوير بازيابی شده بر اساس امتيازات مشابه رتبه بندي می كند. پيدا می كند

 . شباهت رتبه باالتري اختصاص داده شده است
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 تجربي های داده پایگاه از شده گرفته های تصاویرنمونه   4شکل 

 :آزمایشات و نتایج -7

آوري شده شامل پايگاه  اي عكس جمع هاي داده براي كاربرد سيستم پيشنهادي بيش از ده هزار عكس رنگی از پايگاه

ارائه  2ا در تصوير براي نمونه برخی از آنه UCIDاي وانگز و كُرِل دي بی ويس تكس دي بی و  اي فري فوتر، پايگاه داده داده

و  MTSاي آزمايشگاهی براي ارزيابی عملكرد  شده بصورت تصادفی از پايگاه دادهعكس جستجو    يک زير مجموعه از . اند شده

EHD  پيشنهاد شده انتخاب شد در آزمايشEHD  وMTS  باEHD  وMTS  وHTD ميانگين ميزان  . سنتی مقايسه شدند
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و  MTSو  EHDدرصد بوده و براي  5 .55و % 2 .22پيشنهادي بدست آمده به ترتيب  MTSو  EHDبازيابی كه توسط 

HDT  دهند كه عملكرد  نتايج آزمايشگاهی بطور واضح نشان می. درصد هستند 15. 5درصد   55.5، %   .21به ترتيب

 .اولويت دارد HTDو  MPEGپيشنهادي بر  MTSو  EHDبازيابی 

پيشنهاد شده بوده و اختالف در  MTSسنتی تا حدودي بهتر از  MTSدهند كه عملكرد بازيابی  نتايج همچنان نشان می

سازي و  بنابراين در سيستم پيشنهادي گير انداختن و هزينه ذخيره. درصد است كه خيلی كم است 5.55عملكرد بازيابی 

هاي  به هر حال، ما عملكرد بردار خصيصه پيشنهادي را با تركيب. ناديده گرفته شده است  سنتی، MTSمحاسباتی 

از نتايج آزمايشگاهی . مقايسه كنيمMSDو  HTD ;JCDو  HTD;SCDMPEG-7's ،EHDو  CSDMPEG ،EHDاز

و براي تركيبی  82.55مشاهده شده كه عملكرد بازيابی تكنيک پيشنهادي بهتر است و ميزان بازيابی براي تكنيک پيشنهادي 

 . درصد است 5 .55دصد    .55و % 55.21و (%  81.2)به ترتيب  CSDMPEG-7'sو  EHDاز 

 

 .است آمده دستCBIRپیشنهادی سیستم بازیابي نتایج با( b-k) و. وجو تصویرپرس   5ل شک
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هاي فراخوان و تكنيک پيشنهادي و تركيب از پيش تعيين شده از توصيف  تصوير ميانگين دقت و صحت و منحنی

پيشنهادي در برابر روشنايی، گيري قدرت و نيرومندي سيستم  براي اندازه. دهد را نشان میMSD,JCDهاي عينی  كننده

اي تكرار شدند تعدادي از آنها در  هاي داده ها در پايگاه برخی تصاوير عكسسنجش و چرخش و گردش،  شفافيت، تغييرات ديد،

ها در  اين عكس. هاي تكراري باقی مانده يا ارزيابی محدود يا زياد شدند زواياي مختلف چرخانده شده و تصاوير و عكس

ما مشاهده . ديد مختلف و شرايط نوردهی و روشنايی متفاوتی گرفته شده اند كه در آزمايشات ما مدنظرندهاي  موقعيت

 ي چرخش شفافيت و تغييرناپذيري بند تر از متدهاي سنتی با مقياس كنيم كه نتايج آزمايشگاهی خيلی قدرتمند و قوي می

هاي بازيابی  دهد جائی كه تصاوير و عكس هادي را نشان میعكس جستجو شده و نتيجه بازيابی سيستم پيشن 5تصوير . هستند

كار . اند شده به ترتيب نزولی از امتيازات مشابه از سمت چپ باال به سمت راست ترتيب داده و مرتب شده و نمايش داده شده

گيگاهرتزي،  1 . زشگر با پردا Pontiunكامپيوتر شخصی . پيشنهادي با ساختار و پيكربندي سيستم بكار گرفته شده است

  اند درجدول  تی جاوا بعد و پيچيدگی محاسباتی بردارهاي خصيصه مختلفی كه در آزمايشات ما استفاده شدهياگيگاب  ترم 

 .شود نشان داده می

 

 

هاي مختلفی از توصيف  تر و تركيبمحاسباتی تكنيک پيشنهاد شده ارزانمشخص است كه پيچيدگی   از جدول 

مشاهده شده كه اگرچه عملكرد تركيب پيشنهادي بردار خصيصه بطرو قابل . است JCDو  MPECر هاي مبتنی ب كننده

به حد زيادي كم است كه غير قابل اجتناب هم هست از  MSDتوجهی بيشتر است ولی اندازه و پيچيدگی محاسباتی 

انسان هستند ( ديواري)عينی و تصويري آزمايشات مشاهده شده كه نتايج بازيابی موفقيت آميز بوده و تا حدي مطابق با درک 

 .و اثبات شده كه سيستم پيشنهادي تعادل بين ابعاد و بردارهاي خصيصه، عملكرد بازيابی و پيچيدگی را حفظ كند

 

 :نتایج -8

بهبود يافته و  EHDبراي استخراج همبستگی نگاشت رنگی  BAبا  FRARدر اين مقاله چارچوبی براساس مدل 

هايی از يک عكس و تصوير بكار گرفته شده است كه با ارزش و غنی از اطالعات و قدرت متمايز كنندگی باال و تعريف  زيربافت

سختی و  MTSنتايج بهتري به دنبال داشتند وقتی كه با  MTSو  EHD. سازي محدودي دارند كم و نياز به فضاء ذخيره

HTD  وMPEG-7's EHD  شدندمقايسه . 

توصيف و ، MPEG-7'sهاي عينی  تركيبی از بردار خصيصه پيشنهاد شده نيز تركيبات مختلفی از توصيف كننده

تر تصاوير در  سيستم پيشنهادي براي بازيابی موثرتر و مطلوب. دهند  را انجام می MSDو  JCDهاي تركيب پيچيده چون  كننده

توان  عليم و تربيت و تحقيقات، مفيد است در آينده كار پيشنهادي را میهاي كاربردي مختلف چون پزشكی، مهندسی ت حوزه

 .هاي يادگيري ماشين را براي توسعه بيشتر ادغام و تلفيق كرد و بكار گرفت ارتقاء داد تا از اين طيق ديگر مكانيزم
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