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 دهيچک

ت ينترنت اهمير موجود در ايتصاو يابيبازنه يگوناگون به خصوص در زم يهانهير در زميتصو يابيباز ير روش هاياخ يدر سال ها
ن پروژه، ارائه روشي براي بازيابي تصاوير رنگي مبتني بر اطالعات بافت و رنگ با استفاده از ايده هاي يدر ا. دا کرده استيپ ييبسزا

ر يه تصاويتا کلستم موظف است يس. ر مرجع استيبه عنوان تصو يريستم تصويس يياد گيري ماشين در نظر است؛ که در آن ورود
  . ل دهديبه کاربر تحو يمشابهت دارند به عنوان خروج ير مرجع تا حد مناسبيموجود در بانک داده خود را که با تصو

 يديکلمات کل

  يگذار، انديسرنگ، بافتتصوير،  يبازياب

 

 مقدمه -۱

ر در ينه تصاويبه يابياز به بازيل گسترش نير، به دلياخ يهادر سال
ر يتصاو يابينه بازيدر زم ياقات گستردهيم، تحقيداده حج يهاگاهيپا

 يبندگوناگون دسته يهاستميصورت گرفته است که منجر به توسعه س
مطرح شدکه در  يالديم ۷۰ل ده يها در اوادهين اياول. ر شده استيتصو

آنها و تنها بر  يداريد يهايژگير بدون توجه به ويتصاو يبندآنها دسته
م يکه مفاه يگرفت؛ به صورت يانجام م يمتن ١يسينوهياساس حاش

به  ياگاه دادهيص داده شده و در پاير توسط اپراتور تشخيموجود در تصو
ب کاربران با ين ترتيبه ا. شد يره مير ذخيآن تصو يديعنوان کلمات کل

 يدسترسر مربوطه يمورد نظر خود به تصاو يدياستفاده از کلمات کل
  . شود يگفته مبر متن  ير مبتنيتصاو يابيبازن روش يبه ا. داشتند

نخست . الذکر با چند مشکل عمده مواجه بودندفوق يهاستميس
زان يز به ميار و نينه بسير مستلزم وقت و هزيتصاو يسينوهياشحنکه يا
م يدوم، از آنجا که مفاه. ر وابسته بوديبه درک اپراتور از تصو ياديز

ن يست بنابرايکسان نيد کاربران متفاوت ير از ديک تصويموجود در 
 يجو را نموطه پرسيح ير تماميالصاق شده به تصاو يهاهيحاش

بر متن به  يمبتن يجوهاون معنا است که پرسين به ايپوشاندند؛ و ا
ش حجم ي، با افزا۹۰دهه  يدر ابتدا. ستنديا نيکامل و گو يزان کافيم

 ينترنت و برايا ير شبکه جهانيداده نظ يهاگاهيد در پار موجويتصاو

 يابيباز يهاستميبر متن، توسعه س يمبتن يهاستميغلبه بر مشکالت س
ر به يفه استخراج تصاويشنهاد شد که وظيپ ٢بر محتوا ير مبتنيتصو

ر رنگ، بافت و ينظ يداريم ديک و با استفاده از مفاهيصورت اتومات
ن يه از اياول يهاستميس. ]۲, ۱[ر را بر عهده داشت يتصو ٣يبندطرح

ا چند يک يکرد که ير از کاربر درخواست ميتصو يابيباز يرده، برا
ن کند، ييعها تمقدار آن يبرا يرا انتخاب و محدوده ا يداريد يژگيو

ستم يدر س. گرفت ين اطالعات صورت ميبر اساس ا يابيسپس عمل باز
انتخاب شده  يهايژگيت ويتر، کاربر قادر بود تا درجه اهمشرفتهيپ يها

 يآت يهاستميت کاربر، سيدر جلب رضا يل ناتوانيبه دل. ن کندييرا تع
ر يپذستم خود امکانيرا در س يابيباز ير به عنوان الگويافت تصويدر

-يذکر شده، م يهاتيوه که کاربر در کنار قابلين شيبه ا. ساختند
ستم وارد کند يز به سير مطلوب خود را نيتصو يا شماير يتوانست تصو

گاه داده خود استخراج ير را از پاير مشابه با آن تصويتصاو ،ستميتا س
 کيت هر يزان اهميشرفته کاربر قادر بود تا ميپ يستم هايدر س. دينما

ج جستجو يت بهبود نتاين قابليد، همچنين نماييها را خود تعيژگياز و
ن يز به اين يبعد يهادر جستجو يله تعامل با کاربر و اعمال نظر ويبوس

  . ]۴ ,۳[ها اضافه شد ستميس

 يکه تاکنون برا ييکارهابر آن است تا راه ين گزارش سعيدر ا
، سپس به گردد ياند معرفر انجام شدهيتصاو يابيباز يهاستميتوسعه س



ر يتصو يابيستم بازيک سيتوسعه  يبرا يشنهاديده پيح ايو توض يمعرف
 .شوديرنگ و بافت پرداخته م يژگيبر اساس دو و

 ريتصو يابيباز يستم هايات سيخصوص - ۲

 يريتصو يهايژگير از ويتصو يابيباز يهاستميهمانطور که ذکر شد س
فلوچارت مراحل و . کنندير استفاده ميتصاو يابيو باز يبنددسته يبرا

. آمده است) ]٥, ٤[باس شده از تاق( )۱(تم ها در شکل ين سيا ياجزا
ر يه تصاويوجود دارد که شامل کل يريگاه داده تصويها پاستمين سيدر ا

ن بانک، ير از اياستخراج تصاو يکاربر برا. کاربر است يبرا يابيقابل باز
ستم موظف يدهد، و سيستم ارائه ميات مورد نظر خود را به سيخصوص

ر خود را جستجو کند تا يبانک تصاو ،ن اطالعاتياست تا با استفاده از ا
ع يتساهل و تسر يبرا. ش دهدياستخراج و به کاربر نمار مطلوب را يتصاو

شود که  يگذارسياند يد به صورتيبا يريدر امر جستجو، بانک تصو
ن يترعير مشابه به سريالمکان تصاويزمان جستجو حداقل شده و حت

ر بر اساس ين است که تصاوين راه ايبهتر. باشند يابيوجه قابل باز
  . شوند يبندهسکال ياخود به گونه يهايژگيو

  :دنشو يل ميبخش تشک سه نوعا از  ياابي يهاستميس

-دسته ير را برايتصو يدارياطالعات دکه  يژگيبخش استخراج و .۱
  کند؛يآنها استخراج م يبند

ر بر اساس يتصاو يبندکه موظف به دسته يگذارسياندبخش  .۲
  استخراج شده است؛ يهايژگيو

را  يپردازش و واسط کاربر جو کاربر راوکه پرس يابيبخش باز .۳
  کند؛يفراهم م

Gevers  ير را بر اساس کاربردهايتصاو يابيباز يهاروش ]۴[در 
  :کرده است يبندمختلف در سه دسته طبقه

ن روش به دست يکه هدف ا ٤ريجستجو بر اساس شباهت تصاو .۱
 يک گالرير موجود در ين تصاويبنظر کاربر از در موريآوردن تصاو

و با استفاده از بازخورد کاربر صورت  يپدرياست که در مراحل پ
  .رديگيم

ن روش به دست يهدف ا: ٥ر خاصيافتن تصويجستجو به هدف  .۲
منظور . ر استيگاه داده تصاوير از پايک تصوير مشابه يآوردن تصاو

ر مورد يصوبا ت) از آن يبخش(است که  يرير مشابه، تصوياز تصو
ر يدر هر دو تصو يک شي) از يبخش(ا يکسان باشد و ينظر کاربر 

  .کسان وجود داشته باشدي
ن روش به دست آوردن يهدف از ا: ٦يجستجو بر اساس دسته بند .۳

باشد، مانند  يا کالس بخصوصياست که متعلق به دسته  يريتصو
 . يولوژير راديا تصاويون منزل و ير دکوراسيتصاو

ر در ييزان تغيم ير بر اساس چگونگيگاه داده تصاويپان يهمچن يو
رات ييشامل تغ: دامنه محدود. ۱: ها در دو دسته قرار داده استيژگيو

ر مربوط يگاه داده تصاويمانند پا(ر يتصاو يداريد يهايژگيمحدود در و
 ينيبشيرقابل پيع و غيرات وسييشامل تغ: عيدامنه وس. ۲؛ )يبه پزشک
  .)نترنتير موجود در ايگاه داده تصاويمانند پا(ر يدر تصاو

هاي بازيابي تصوير که به تازگي توسعه داده اي از سيستمنمونه
و  ]۸[ PicToSeekو  ]VisualSEEK ]۶[ ،EFF2 ]۷اند مي توان شده

Viper ]۹[  اشاره شده استاز  يبرخرا نام برد که در اين مطالعه به. 
 IBMشرکت که توسط  ]QBIC ]۱۰ يهاياز ويژگ يبرخن يهمچن

جزو اين سيستم . شوديح داده ميتوضز يتوسعه داده شده است ن
-ستمير سيرود، چرا که سايبه شمار م يابيباز يستم هاين سيمهمتر

 .انده توسعه استفاده کردهياز آن به عنوان مدل اول يابيباز يها

  ريتصو يهايژگياستخراج و -۳

ها بايد از آنر بانک داده يتصاو يهايژگيو ،يابيش از شروع کار بازيپ
 يبرا. کسل ها استياز پ يدو بعد ياهير آرايک تصوي. شونداستخراج 

ر ياستفاده از مقاد ير، به جايآن تصو يهايويژگبه  يسهولت دسترس
ر را استخراج يتصو يهايژگيخاص و ييهاها، با استفاده از روشکسليپ

ها ن روشيبه ا. سه باشديقابل مقاکه د ندهيش مينما يو در قالب
است  يا برداريها عدد ن روشيا يخروج. نديگويم »يژگياستخراج و«

کالس « آنهاکند، که به يم ير را معرفيات تصوياز خصوص يکيکه 
 يبه بردار). ستوگرام رنگيمانند ه(ند يگو يم »گرفيتوص«ا ي »يژگيو

بردار «د، يآ يبه دست م يژگيو يهان کالسيکه از کنار هم قراردادن ا
  . ]۷, ۶, ۳[شود ير گفته ميتصو »يژگيو

هاي تصوير را مي توان از لحاظ نحوه توصيف تصوير به سه ويژگي
هاي ويژگي. ۲هاي عمومي يا سطح پايين؛ ويژگي. ۱: دسته تقسيم کرد

هاي سطح ويژگي. هاي خاصويژگي هاي مختص کاربرد. ۳ ؛٧معنايي
توصيف اشيا يا مفاهيم موجود در پايين معرف کليات تصويرند و توانايي 

هاي ويژگي. ها استرنگ و بافت دو نوع از اين ويژگي. تصوير را ندارند
پردازند و غالبا از معنايي به بيان مفاهيم و اشياي موجود در تصوير مي

دسته سوم . کنندتصوير براي اينکار استفاده مي ٨هاي قسمت بنديروش
هاي هاي خاص است، نظير ويژگيربردهاي مربوط به کامربوط به ويژگي

  .]۸[هاي بازيابي تصاوير مربوط به چهره توصيفي چهره در سيستم

 يهان، در بخشييسطح پا يهايژگين پروژه بر ويل تمرکز ايبه دل
رنگ و  يگرهافيتوصن يترن و پرکاربرديمهمتراز  يبرخ يبعد به معرف

 .شود يبافت پرداخته م

 استخراج رنگ -۱- ۳

نه يدر زم يداريد يژگين ويترکنندهنيين و تعيتراز متداول يکيرنگ 
رات مربوط به اندازه، جهت و يير است؛ چرا که نسبت به تغيتصو يابيباز

  . ]۶[دار است ير پايو اغتشاش تصو ٩ييدورنما



  يرنگ يرنگ و فضاها

؛ يقرمز، سبز و آب: ل شده استيد شخص، رنگ از سه مولفه تشکياز د
 يک فضايف يبر طبق تعر. سازند يرا م ١٠رنگ يک فضاين سه يکه ا

 ياز اجزا يکياست که هر بعد آن معرف  يبعدچند ييرنگ، فضا
، ابتدا از تصوير رنگ يژگياستخراج و يبرا. باشد يدهنده رنگ مليتشک

د يشده باتعيين  يرنگ يفضا. ن نمودييرنگ را تع يد نوع فضايبا
 يدارا. ۲. افزار باشدمستقل از سخت. ۱: ر را ارضا کنديات زيخصوص

ها در ن رنگيب يه فاصله عددن معنا کيباشد به ا ١١يادراک يکنواختي
. ۳. ها باشدانسان از آن رنگ يزات ادراکيمتناسب با تما يرنگ يآن فضا

  . ]۲[توسط کاربر قابل تصور و درک باشد 

 يبانيز پشتيرک و ناستفاده و د يل سادگيدلبه  RGBرنگ  يفضا
رد، اما در مسائل يگيطور گسترده مورد استفاده قرار مبه يافزارسخت

است،  ييهايکاست ير دارايپردازش تصو يهاستميمربوط به س يکيتکن
ر ييصورت تغدر  و وجود دارد ين سه مولفه آن همبستگيمثال ب يبرا

ن ين ايبنابرا .کنندير مييتغ RGBهر سه مولفه  ر،يتصو ييفاکتور روشنا
. رديگير مورد استفاده قرار نميتصو يابيباز يهاستميفضا اغلب در س

. شود ينرمالساز RGB ياست که فضا آن ين همبستگيحل رفع اراه
موسوم است،  ١٢»رنگ متقابل يفضا«د که به يرنگ جد ين فضايدر ا

در اين فضا ن يها جدا شده و بنابرار مولفهياز سا يياطالعات روشنا
د يجد يهامولفه. ]۴[ر قابل استفاده است يتصو يابيباز يهاستميس

که  R+G+Bنده رنگ هستند و يکه نما 2B-R-Gو R-Gبرابرند با 
  . ]۱[  است ييمعرف روشنا

. است يادراک يختاکنويت يخاص يدارا *L*a*bرنگ  يفضا
کمتر باشد،  يدو نقطه رنگ يدسيفاصله اقلن فضا هر چه ين در ايهمچن

ل يستم تشکين سيا يهامولفه. استتر هيز شبيها نآن يداريخواص د
ر است، ياه متغيد تا سين سفيو ب ي استيکه معرف روشنا *Lشده از 

a* است و  سبز-که معرف قرمزb* است يآب- که معادل سبز.a*  وb* 
 ينرمالساز يخواص فضاها ين دارايهستند و بنابرا ييمستقل از روشنا

 ير فضاهايالت ساين است که تبدين فضا ايتنها مشکل ا. شده هستند
  . و مستلزم محاسبات باالست يخطرين فضا غيبه ا يرنگ

 يل براين دلياست، به هم يادراک يک فضايز ين HSI١٣ يفضا
 Iن فضا از سه مولفه يا. ]۶[مناسب است  يابيباز يهاستمياستفاده در س

معرف  Hا اصطالحا غلظت رنگ و ي يديدرجه سف S زان نور،يمعرف م
ات رييمستقل از تغ H. رنگ است) يا آبيمانند قرمز، سبز (طول موج 
 يبردارريرات نور و جهت تصويير است چرا که نسبت به تغيجهت تصو

ن يبا ا. ار مناسب استيبس يابيباز يهاستميس ين برايدار و بنابرايپا
  . ]۴[به شدت حساس است  ييرات روشناييبه تغ Hحال 

در  يعات رنگش اطالينما يبرا YUVو  YIQ يرنگ يفضادو 
ا ي UVو  ييمعرف روشنا Y. دنشوياستفاده م يونيزيتلو يهاگناليس

IQ يرنگ يهافضا. معرف اطالعات رنگ است CIE LAB  وCIE 
LUV هااست، اما مشکل آن يادراک يکنواختيت يخاص يز داراين 
  .]۶[است  RGBستم ير رنگ از سييتغ يدشوار

 يبرخاستخراج  يرنگ برا ين فضاهايک از اياز آنجا که هر 
ک ين ممکن است که در ي، بنابرااز ساير فضاهاستتر کارا هايژگيو
در . رنگ متفاوت استفاده شود يفضان ير از چنديتصو يابيستم بازيس
مورد استفاده از  يهاها جهت سهولت کار، تعداد رنگاز روش ياريبس

ن روش يشود، که به ايکاهش داده م يرنگ به تعداد محدود يفضا
-يد، پالت رنگ گفته ميجد يو به فضا ]۶[ يرنگ يزه کردن فضايکوانت
استفاده  ييتا۱۶۶از پالت رنگ  ]Viper ]۹ستم يمثال س يبرا. شود
سطح در  ۱۸به  HSVرنگ  يزه کردن فضايا با کوانتکار ران يکه ا کرده
  . است دادهانجام  Vسطح در  ۳و  Sسطح در  H ،۳بعد 

  ممان رنگ

 يهاستمياستخراج رنگ در س يهان روشيتراز موفق يکين روش يا
 ياهب به ناميمرتبه اول، دوم و سوم به ترت يهاممان. است يابيباز
ر را يع رنگ تصويتوز ،]۱۰[ ١٤ رنگ يبيانس و درجه ارين، واريانگيم

ر ياول تا سوم تصو يهاممان. دنده ينه ارائه ميبه صورت کارآمد و به
  :دنيآيبه دست م) ۳(تا ) ۱( يها رابطهب بر اساس يبه ترت

)۱(    = 1      
    

)۲(    = (1  (   −   )  
   ) /  

)۳(    = (1  (   −   )  
   ) /  

- کسليتعداد پ N کسل وين پيام j ن مولفه رنگيام iمقدار     که 
و   HSV يستم هايرنگ غالبا در س يهاممان. ر استيتصو يها

L*a*b* شوند که  يمحاسبه مL*a*b* استفاده از . ت دارديارجح
-يش ميرا افزا يابيباز ياول، بازده کل ممان سوم رنگ در کنار دو ممان

د حساس است و ممکن است خود يه دير زاوييبه تغن ممان يادهد، اما 
  . کاهش بازده شود يبرا يليدل

سه ممان (تا است  ۹ن ممان ها يبه دست آمده از ا يهاتعداد مولفه
 ير است، وليتصو يبرا يان معرف فشردهيبنابرا) يمولفه رنگ ۳ يبرا

ر يلتر کردن تصاويف يغالبا از ممان رنگ برا. دارد يکم يقدرت جداساز
 يهايژگيو ]۶[در . ]۱[شود يه جستجو استفاده ميدر مراحل اول

ن سه ممان رنگ ياز ا QBIC .آمده است يو آنتروپ ير انرژينظ يگريد
  .]۱۱[ استفاده کرده است CIE Labو  RGB ،YIQ يدر سه فضا

  

  



  ستوگرام رنگيه

نقاط در سه کانال رنگ است، به  ١٥يع تجمعيستوگرام معرف توزيه
 ييهاکسليستوگرام برابر با مجموع تعداد پيکه هر مولفه ه يصورت

به  ن روشيا. ک مجموعه رنگ هستنديا يرنگ ک يبه متعلق است که 
ر به صورت يتصو يايباز يهاستمين در سييپا يل بار محاسباتيدل

ر يير اندازه کم، تغيين نسبت به تغيشود، همچنيگسترده استفاده م
 .]۶, ۲[دارتر است ير پايو اغتشاش تصو ييه، دورنمايزاو

شتر باشد قدرت يستوگرام بيه يهاهرچه تعداد مولفه يبه طور کل
است و  يش بار محاسباتيشتر است، اما باعث افزايآن ب يجداساز

-اد مولفهين تعداد زيهمچن. کند ير را دشوارتر ميتصو يگذارسياند
مشکل . دهديش نميرا افزا يابيباز ييستوگرام لزوما کارايه يها
دهد، مساله يار بزرگ رخ مير بسيداده تصو يهاگاهيکه در پا يگريد

ار متفاوت ير بسين معنا که تصاوياست، به ا ١٦ستوگرامياشباع شدن ه
 ييهاراه ]۲, ۱[در . داشته باشند يستوگرام مشابهيممکن است ه

  . ستوگرام آمده استيه ييحل مشکل اشباع شدن و بهبود کارا يبرا

Gevers  بهبود  يبرا يکارراه ]۱۲[در به همراه سايرين
-ز از رنگيستوگرام مطرح کرده است که عمدتا بر محور حذف نويه
مولفه رنگ  ۲۵۶از  QBICن يهمچن .ستوگرام استوار استيه يها
  .]۱۱[استفاده کرده است  RGBستم ير در سيستوگرام تصويه يبرا

   ١٧ستوگرام برچسب رنگيه

سهولت محاسبه و استفاده از  يها براستمياز آن س يدر برخ
ا يموجود در فضا  يها، رنگيدهکيستوگرام و بهبود قدرت تفکيه

شوند  يم ميتقس ييهابه دسته يداريپالت رنگ بر اساس شباهت د
 يبرچسب گذارکسل يسپس هر پ. دارد يکه هر دسته برچسب خاص

ستوگرام يه. شوديرنگ محاسبه م يهان برچسبيستوگرام ايشده و ه
  .ل شده استيک بعد تشکيبعد، از  ۳ يحاصله به جا

Li رنگ  يفضا ،ستم خوديس يبرا ]۷[ن در يريبه همراه ساHSV 
زده يستوگرام برچسب رنگ را با سيم کرده و هيزده دسته تقسيرا به س

بهتر از  ييستم از نظر بازده و کاراين سيا. مولفه به دست آورده است
ستوگرام به دست آمده ين ابعاد کم هيهمچن. است يستوگرام معموليه

  . ت استيحائز اهم» ١٨مشکل ابعاد باال«حل  در

  ١٩بردار ارتباط رنگ

. کنديستوگرام درج ميها را در هکسليپ ياطالعات مکان يژگين ويا
ند، هر مولفه يگويم CCVن روش که به طور مخفف به آن يدر ا

شامل که  مرتبطشود، بخش يل مياز دو نوع داده تشکستوگرام يه
، و اندکنواخت رنگ متعلقيک منطقه ياست که به  ييهاکسليتعداد پ
معرف  αiاگر . شوديگسسته را شامل م يهاکسليکه پ نامرتبطبخش 

و ) ام iمربوط به رنگ (ام هيستوگرام  iهاي مرتبط در مولفه پيکسل
βi  تعداد پيکسل هاي نامرتبط آن مولفه باشد، در اينصورتCCV 

>مربوط به آن تصوير با بردار  (∝ ,   ), (∝ ,   ),… , (∝ ,   ) قابل  .شودمعرفي مي <
+ ∝>توجه است که بردار    , ∝ +   , … همان  <  + ∝,
  .هيستوگرام تصوير است

. داردستوگرام ياز ه يبازده بهتر CCVج گذشته، يبر اساس نتا
بهتر از  HSVستم يستوگرام و بردار ارتباط رنگ، سيهر دو ه يبرا

L*a*b* ۱[کند يعمل م[.  

 ٢٠نگار رنگيهمبستگ

است، بلکه همبستگي  هااين ويژگي نه تنها معرف توزيع رنگ پيکسل
بعد اول و دوم از سه . شودمکاني هر جفت پيکسل را نيز شامل مي

معرف فاصله مکاني بعد هيستوگرام رنگ هر جفت پيکسل و بعد سوم 
هاي نگار رنگ جدولي است که توسط جفتبردار همبستگي. آنها است

برابر ) i, j(امين مولفه  kگذاري شده است، به گونه اي که رنگ انديس
از يک پيکسل از  kام در فاصله  jاحتمال يافتن يک پيکسل از رنگ 

  . در تصوير است iرنگ 

تري براي سيستم بازده به CCVاين بردار در مقابل هيستوگرام و 
کند، اما به علت بعد زياد، بار محاسباتي بااليي دارد بازيابي فراهم مي

]۲[ .  

 بافت يژگياستخراج و -۲- ۳

 يدارير است و از منظر ديمهم تصو يهايژگيگر از ويد يکيبافت 
ا درجه يک رنگ يش از ياست که از حضور ب يکنواختي يالگو

استخراج بافت به چهار  يهاروش. ]۱[د يآيبه دست م يخاکستر
 يهاروش. ۲؛ يساختار يهاروش. ۱: شوديم ميتقس يدسته اصل

  . يليتبد يهاروش. ۴بر مدل؛  يمبتن يهاروش. ۳؛ يآمار

و گراف  ٢١کيمورفولوژ شامل اپراتور يساختار يهاروش
و قواعد  يساختار يهايژگياست که بافت را بر اساس و ٢٢يهمجوار

ها زبافتيها و اصطالحا بر اساس رکسليمربوط به نحوه قرار گرفتن پ
مناسب است و  يمعمول يهابافت يها بران روشيا. دنکنيف ميتعر

نکه يوجود ال آن، و با يشود تا تحليسنتز بافت استفاده م يشتر برايب
 برخوردار نيستند يد، از بازده مناسبندهياز بافت ارائه م يقيف دقيتعر

به ندرت  يساختار يهاامروزه از روش. دنطلبيم ييو محاسبات باال
  . ]۱۰, ۱[شود  ياستفاده م

ا محاسبات مرتبه دوم يستوگرام و يبر اساس ه يآمار يهاروش
د و از نشويمجاور اعمال م يهاکسليپ يدرجه خاکستر يبر رو يآمار

از نوع  يروش ]۷[در  Li .هستنداستخراج بافت  يهان روشيجمله اول



ر استفاده يستوگرام تصوياز ه ،استخراج بافت يبراارائه کرده که  يآمار
 Co-occuranceس يغالبا از ماتر يآمار يهار روشيدر سا. شده است

 . شوديبافت استفاده م يهايژگياستخراج و يبرا

پردازند و شامل يبافت م يسازبر مدل، به مدل يمبتن يهاروش
و مدل  RMFا يمارکوف  ي، مدل گوسARا ي ٢٣روش خودبازگشت

Gibbs RMF دنشو يم .  

، Wold٢٤ه ي، تجزTamura يهايژگيشامل و يليتبد يهاروش
ر يتصو يبر رو لتريبر اعمال ف يره است که مبتنيو غ ٢٥ل موجکيتبد

  .ها آمده استن روشين اياز مهمتر يح برخيتوضذيال . دنباشيم

  Co-occuranceس يماتر

ز ين ]۱۳[ ٢٦ GLCMا ي ]۱۰[ستوگرام مرتبه دوم يس که به هين ماتريا
پردازد و يها ملسکيع جفت پيتوز يمعروف است، به احتمال تجمع

معرف فرکانس  GLCM. ف بافت استيدر تعر يار موفقيروش بس
است، که فاصله آنها صوير ن در تيمع يافاصلهدر کسل يحضور هر دو پ

پس از . شوديگرفته مدرنظر ن شده ييش تعياز پ يبه صورت بردار
 ين و همگني، تباي، آنتروپير انرژينظ ياتيس خصوصين ماتريمحاسبه ا

ر يبافت موجود در تصو يبرا يتوانند معرفيشود که مياز آن استخراج م
 يبرا يگريروش د ]۱۴[ن در يريبه همراه سا Arvis. ]۱۳[د نباش

  .س ارائه کرده استين ماترياستخراج بافت از ا

   Tamuraيهايژگيو

دار ، جهت٢٨ني، تبا٢٧يدرشتاز بافت را نظير  ييهايويژگ يژگين ويا
بر اساس و  کنديتعريف م ٣٢يو زبر ٣١، نظم٣٠بودن ي، خط٢٩بودن

. استشده  يادراک انسان از بافت طراح يبر رو يمطالعات روانشناس
سه . ديآيجداگانه به دست م ياتوسط رابطهها ين ويژگيهر يک از ا

داشته و در  يار موفقيج بسينتا يبازياب يهاستميدر ساول  يژگيو
  . ]۱۳, ۱۱, ۱[اند استفاده شده QBICمانند ه ياول يهاستمياز س يبرخ

  لتر گابوريف يها يژگيو

 يلتر برايبر ف يمبتن يهان روشيترجياز را يکيلتر گابور ياستفاده از ف
مدل کردن واکنش  يند براتوايگابور م لتريف. باشدياستخراج بافت م

  . دانسان استفاده شو يبصر يهاستميس

در حوزه . کنديلتر در هر دو حوزه مکان و فرکانس عمل مين فيا
ک تابع ين با يک تابع گوسيلتر گابور از حاصلضرب يف يهامکان، هسته

از  يلتر در نقاطين فيجه ايدر نت .ديآ يدار به دست مجهت ينوسيس
 ينيمع يجهت و فرکانس مکان يدارا ير که به صورت محليتصو

لتر بهتر ين فياعمال ا يبرا. ]۱[ کنديد ميتول يقو يهاهستند پاسخ
  . ]۱۵[استفاده شود  HSVرنگ  يفضااست از 

 يدهد اما دارايش ميرا افزا يابيباز ييلتر گابور کاراياستفاده از ف
ست که باعث يه گابور متعامد نيتوابع پا. ۱: دو مشکل عمده است

ن ياستخراج ا ياز براينموردزمان . ۲شود؛ يم يش حافظه مصرفيافزا
. ]۱[شود يم يابياد است که باعث کاهش سرعت بازيها زيژگيو

Andrysiak  لتر يبافت از ف يژگياستخراج بردار و يبرا يروش ]۱۶[در
مم طول ين يمحاصل  يويژگکه بردار  يابه گونه. گابور آورده است

  . باشد داراممکن را 

  ل موجکيتبد يها يژگيو

گنال گسسته يک سي، DWT٣٣ا ي يک بعديل موجک گسسته يتبد افته و يفت يو تابع ش ( )φاس ير تابع مقيرا بر حسب مقاد ( ) 
  .ل استين تبديمعرف ا )۴( رابطه. کنديه ميتجز ( )ψافته يگسترش 

)۴(   ( ) =    ,    ,  ∈ ( ) +     ,   ,     , ( ) 
به ) ۶(و ) ۵(ب توسط روابط يو به ترت  ,   و   ,   که در آن

  .نديآيدست م

)۵(    , ( ) = 2    (2   − 1) 
)۶(     , ( ) = 2   (2  − 1) 

. شود يده ميا به اختصار موجک ناميموجک مادر  ( ) تابع  
ل يتبد يسازادهيبا پ ،)يگنال دو بعديس(ر يک تصويل موجک يتبد

  . ]۱[ ديآيبه دست م يو عمود يافق يهادر جهت يبعدکيموجک 

محمل  لياز قب يها مسائلستميز سيموجک در آنال ييل کارايدل
ره است؛ اما يصفر و غ يو کوتاه، تعامد، تقارن، گشتاورها ٣٤فشرده

-يک برآورده نميکالس يهاات فوق کامال در موجکيخصوص يتمام
ل موجک يو تبد ٣٥يدقتچند يهان منظور موجکيبه هم. شوند

ده يا. اندک هستند ارائه شدهيمختلط که حاصل گسترش موجک کالس
ن يبه ا ،باشديک ميسکال يهاتر موجکيحالت کل يدقتموجک چند

ن تابع ياز چند اس خاصيک تابع مقياستفاده از  يصورت که به جا
در ساخت . شود ياستفاده م يدقتاس چنديموسوم به توابع مق ،اسيمق

برآورده شدن همزمان خواص مطلوب موثر  يبرا ،چندگانه يهاموجک
  . وجود دارد يشتريب يدرجه آزاد گناليدر پردازش س

ها ب مختلط دارند و نمونهيلترها ضرايموجک مختلط، فل يدر تبد
از نظر انتخاب جهت  يقيحق DWT. کننديد ميمختلط تول يخروج

ل ين دو مساله توسط تبديا. فت استيز حساس به شيف و نيضع
  .باشنديموجک مختلط قابل حل م



 Coiflet ،Morlet ،Mexicanموجک عبارتند از  ليانواع توابع تبد

Hat ،Haar  وDaubechies . فيلتر  ،ميان نياکه ازHaar  به دليل
 .]۱۷[شود هاي بازيابي بيشتر استفاده ميسهولت در سيستم

 ريتصو يبندبلوک -۳- ۳

-کسلياستفاده از اطالعات پ ين معنا است که به جايبه ا يبندبلوک
ن يها با هم استفاده کرد و به ااز آن يارنگ، از اطالعات دسته يها

 يريگميموجود در آن مجموعه تصم يهاکسليتک پتک يصورت برا
بر بافت  يمبتن يهايژگيو يبه دست آوردن برخ يوه براين شيا. نمود

اعمال  يبرا ]۱۸[ن در يريو سا Andrysiacمثال  يالزم است، برا
اما استفاده . اندم کردهيسقت يمساو يهار را به بلوکيلتر گابور تصويف

بر رنگ باعث  يمبتن يهايژگيها مخصوصا ويژگير وياز آن در سا
وه از ين شياما ا. ر از دست برودياز اطالعات تصو يشود که برخيم

   :مثال يبرخوردار است، برا ييايمزا

شود تا ير باعث ميتصاو يابيوه در پردازش و بازين شياستفاده از ا. ۱
  .جاد شودير اينسبت به تصاو يتريو کلعتر يد وسيد

ر پردازش شده ي، حجم تصو٣٦يريپذکيل کاهش درجه تفکيبه دل. ۲ 
ر موجود يپردازش تصاو) الف: شودين امر باعث ميابد که اييکاهش م

شتر يبا سرعت ب يورود ٣٧جوور پرسين تصوير و همچنيدر بانک تصاو
 ،ريبانک تصاو يهايژگيره ويو ذخ يگذارسيانددر ) ب .انجام شود

 .شود مصرف يحافظه کمتر يفضا

 جستجو - ۴

تواند يکاربر م. د از مطلوبات کاربر مطلع شدير بايتصو يابيباز يبرا
ستم ير مطلوب خود به سيتصاو يها را برات آنيها و درجه اهميژگيو

ا يجو ور پرسيموسوم به تصو يرينکه با استفاده از تصويا ايوارد کند، و 
از روش . ر مطلوب خود را اعالم کنديمشخصات تصاو ]۱۷[ ٣٨خوراک

 ، ]PicToSeek ]۱۹ر  ير نظيتصو يابيباز يهاستميدوم در اکثر س
EFF2 ]۶[ ،QBIC ]۱۱[ ،VisualSEEk ]۲۰[  وViper ]۹[  استفاده

  . شده است

ر يدا کردن تصاوير و پيتصاو يجستجو يها براستميدر غالب س
 بهشود، که بناياستفاده م ٣٩هين همسايترکينزد يمشابه از جستجو

 ياز فضا يان روش جستجو به دنبال نقطهيا ،]۱۷[در  Chiuehف يتعر
. نه باشديجو کمور پرسيتصو يژگياست که فاصله آن با بردار و يژگيو

ر عنوان شده ين مجموعه تصاويبه دست آوردن ا يبرا يمتنوع يهاروش
 يبندقسمتر و يتصاو يگذارسيندا يهاوهياست، که اکثر آنها از ش

به   ٤٠رين تصويکترينزد kب ين ترتيبد. کندياستفاده م يژگيو يفضا
ش ياز پ يتواند عدديم kشود، که يمطلوب کاربر استخراج متصوير 

 VisualSEEKدر . کند يا کاربر آن را مقداردهين شده باشد و ييتع

ر استخراج شده که ير تصاويشود تا ساين امکان داده ميبه کاربر ا ]۱۷[
  .٤١ز مشاهده کنديدورتر است را ن يگين فاصله همسايستم از اياز نظر س

Einarsson  خود به نام يبازياب ستميدر س Eff2 ]۶[ دا يپ يبرا
استفاده کرده و آن را به  ٤٢همسرپشت ير از جستجوين تصاويکردن ا

 يژگيکه بردار و يبه طور. نموده است عنوان يابين روش بازيعنوان بهتر
 يسه شوند، وليگاه داده مقاير موجود در پايجو با تمام تصاوور پرسيتصو

 .باال عنوان کرده است يمشکل آن را بار محاسبات

 يگذارسياند -۴-۱

 ير با برداري، هر تصويابيباز يهاستميهمانطور که ذکر شد، در س
تواند ين بردار ميا يهامولفه. شود يشناخته م يژگيموسوم به بردار و

ستوگرام يک عدد و هيمثال، ممان رنگ  يبرا. باشد يبعدا چنديک ي
ن ي، ايژگيو يهااستفاده از بردار يبرا. ن استيک بردار با طول معي

همه  يبرا ٤٣يخطستم به صورت برونيکار س يها در ابتدابردار
گاه داده يبه نام پا يگريگاه داده ديگاه داده محاسبه و در پاير پايتصاو

  . ره خواهند شديذخ ]۲[ يژگيو

ها در بجاي اينکه تمام ويژگيبهتر است  يات دادهيريد مدياز د
 يژگيا کالس ويگر فيهر توص کنار هم و تداخل يافته ذخيره شوند،

با جدا . ۱شود، چرا که  يگذاريبه صورت مجزا جا هايژگيدر بردار و
کنار . ۲د؛ يآيفراهم م يژگيمجزا به هر و يکردن آنها امکان دسترس

هستند، باعث بروز  اديزابعاد  يکه بعضا دارا ن بردارهاياهم قرار دادن 
  . ]۲۱[شود يمشکل ابعاد باال م

و در  يژگيو ير، مرتب کردن بردارهايتصاو يگذارسياندهدف از 
دا يپ يکه زمان الزم برا يابه گونه جه تصاوير ماناظر با آنها است،ينت

نه و يگسترده کم ين فضاير در ايک تصوير مشابه يکردن تصاو
 يگذارسياندن در يبنابرا. نه شوديشيب يابيستم بازين بازده سيبنابرا

 يهاروش. ر بوديتصاو يکالسبند يبرا يد به دنبال راهکاريبا
شود که اکثر آن ها از ير استفاده ميتصاو يگذارسياند يبرا يمتعدد

که در  R*-treeمثال  يبرا. کنندياستفاده م يدرخت يهاساختار
QBIC  ا ي ]۱۱[استفاده شده استSS-Tree .Gevers ستم يدر س

PicToSeek ]۱۹[ مربوط به  يل بار محاسباتيذکر کرده که به دل
. استفاده کرده است SR-treeها، از ساختار ن درختيا يجستجو

  .شتر استيب R*-treeاز  SR-tree يياده که کاران نشان ديهمچن

Chiueh از  ]۲۲[ن در يريو ساVP-tree يگذار سياند يبرا 
 يهابردار يروش آنها بر اساس فاصله نسب. اندر استفاده کردهيتصو

به نام نقطه  ياطهقنکار از نيا يبرا. است يژگيو يدر فضا يژگيو
استفاده کرده است و  يژگيو يبه عنوان مرکز ثقل فضا ٤٤تفوق

ها از ستميس يدر برخ. رديگيمحاسبات فاصله بر اساس آن انجام م
 يبندميتقس يبرا) SOMا يو  k-means( يکالستربند يروش ها

 ريدا کردن تصاويپ يب براين ترتيبه ا. شودياستفاده م يژگيو يفضا



 يريگها اندازهبا مرکز کالستر يژگير، فاصله بردار ويک تصويمشابه با 
مرکز آن بردار مطلوب با  که ير موجود در کالستريشود و تصاو يم

ر با ين تصاوين ايس از بپس. دنشويانتخاب مدارند نه يفاصله کم
ر به يشود که کدام تصاويشباهت قضاوت م يارهاياستفاده از مع

 .دنش داده شويکاربر نما يعنوان خروج

 شباهت يهااريمع -۴-۲

استفاده شده در  يهايژگياز و يا برخي يتمام يکه به ازاشود يفرض م
به جو ور پرسينزديک به تصور يتصو Nر، مجموعا يتصو يابيستم بازيس

ر يد به هر تصويبا ير خروجيبه دست آوردن تصاو يبرا. دست آمده است
رد و در يتعلق گ يازيجو امتور پرسيزان شباهت آن به تصويبر اساس م

ش داده يبه کاربر نما ير انتخاب و به عنوان خروجين تصويبهتر kانتها 
. شوديشباهت و فاکتور وزن استفاده م يهاارين کار از معيا يبرا. شود

زان شباهت يکه م ]۲۳[است  يو صعود يمنفريغ يتابعار شباهت يمع
ن يت ايکند، و فاکتور وزن درجه اهميرا مشخص م يژگيو يبردارها

ار يمعنحوه انتخاب . کنديمشخص م يير نهاين تصاوييها را در تعيژگيو
  . مهم است يجه خروجيش دقت نتيافزا يشباهت برا

فرم به کنند که يت ميتبع )۵( رابطهشباهت از  يارهايغالب مع
معرف بردار    در اين رابطه  .]۴[مشهور است  ٤٥ينکوفسکيفاصله م

گاه ير موجود در پايوتصا يمعرف بردار ويژگ ̅ جو و وتصوير پرس يويژگ
  .عبورکرده اند ييا فيلترهايلتر يکه از ف داده است

)۷(        ,   ̅ = ( |  −   |  
   ) /  

ر يستوگرام دو تصويمحاسبه اختالف ه يکه برا ٤٦فاصله مرتبه اول
= با قرار دادن  ]۲۳, ۷[شود ياز آن استفاده م به  )۷( رابطهدر  1

ر باعث بروز يستوگرام تصويار در هين معياستفاده از ا. ديآيدست م
که از لحاظ  يرين معنا که همه تصاويشود، به ايم ٤٧نابجا يمنف

 يبرا. شوندين روش استخراج نميد استخراج شوند، با ايبا يمفهوم
  . شوديآمده است استفاده م ]۲۳[ن مساله از روش که در ياصالح ا

= با قرار دادن  يدسيا فاصله اقلي ٤٨فاصله مرتبه دوم در  2
ر يسا يبرا يز به طور عموميار نين معياز ا. ديآيبه دست م )۷( رابطه
ر يشود مقاديفرض مشود، چرا که ياستفاده م يژگيو يهاکالس

  . ]۷[ند اگر مستقليکدياز  يژگيموجود در هر کالس و

 يژگيو يهابردارآمده است، ) ۸(که در رابطه  ٤٩ينوسيه کسلفاص
ن دو بردار را به دست يه بينوس زاويکند و کسيسه مير را مقايدو تصو

  .ددهيم

)۸(       ,   ̅ = 1 −      

)۹(      =   .  ̅       ̅ 

ن دو هم جهت ياگر ا. است ̅ و    ن دو بردار يه بيزاو θنجا يکه در ا
باشد  ̅ و    از  يتواند تابع يم Θ. ک خواهد شديبرابر  )۸( فاصلهباشند، 

مناسب است  يقير حقيبا مقاد ييهايژگيو يار براين معيا). )۹(رابطه (
]۴[ .  

ف شده يها تعرستوگراميه يهم افتادگيبر اساس رو يگريفاصله د
هم يرو يهامولفه را بر اساس مولفه nبا  ̅ و    ستوگرام ياست که دو ه
ن يش از به دست آوردن ايپ). )۱۰( رابطه(کند يسه ميافتاده آنها مقا

  .]۴[ .شوند ينرمالسازد يباستوگرام يدو ه ،فاصله

)۱۰(       ,   ̅ = 1 − ∑ min (  ,   )    ∑        

  ريبه تصاو يدهازيامت -۴-۳

Li  ر، از جمع فواصل به دست آمده يبه تصاو يدهازيامت يبرا ]۷, ۲[در
 ين فواصل براياز آنجا که ا. ستم استفاده کرده استيس يهايژگيو يبرا

ش از يپم است زالن ي، بنابرااندمحاسبه شدهمتفاوت  يهااسيدر مق
دو  يبرا يروش محاسبه و. شوند ينرمالسازر آنها يادقم يبندجمع

  .آمده است )۱۱(در فرمول رنگ و بافت  يژگيو

)۱۱(         ,   ̅ =          ,   ̅    ∈[ , ]           ,  ̅   
  +            ,   ̅    ∈[ , ]             ,  ̅   

 يژگيو يهاکالسا ي يژگيو يار فاصله برايمع      Dکه در آن 
در  Liبر گفته  .بافت است يژگيو يار فاصله برايمع        Dرنگ و 
لتر رنگ و بافت ياست که از هر دو ف يريمجموعه تصاو d، )۱۱(رابطه 

 بر يروش(رنگ استخراج رنگ از بردار هوموگرام  يبرا يو .اندعبور کرده
ل ياستخراج بافت از تبد يو برا) ستوگراميه يسازنهياساس به
wavelet ن ييو هم تع يگذارسين هم انديبنابرا ،اده کرده استفاست

 يژگيک بردار وي يرنگ و بافت هر دو بر رو يژگيزان شباهت در ويم
  . اعمال شده است

استخراج  يبرا يژگيکه از چند و ييهاستميس ين روش برايا
ار يو مع يگذارسيانددو بخش و کنند يبافت استفاده م/رنگ يژگيو

م داده يد تعميبا ،رديگيمتفاوت انجام م يهايژگيو يبر روشباهت 
خود معرف مجموع          و         هاستمين سيچراکه در ا .شود

  .هستندشباهت  يهااريمعچند 

 ياز خود به صورت نزولير بر اساس امتي، تصاويدهازيپس از امت
  .شوند يانتخاب م ش به کاربرينما ير اول برايتصو kمرتب شده و 

 ريتصاوداده  يهاپايگاه - ۵

 يهاداده گاهيپار، يتصو يابيباز يهاستميتست و استفاده از س يبرا
ها آنن يپرکاربردتراز  ين بخش برخيکه در ا وجود دارد يمخصوص



ستم يتست س يآنها، تنها مورد آخر برا ين تمامياز ب. شودياشاره م
  .در دسترس است يجار

ر به صورت گسترده يتصو يابيباز يبرا Corelگاه داده مشهور يپا •
. ر  متشکله استيتصاو يشود، اما مشکل آن حجم باالياستفاده م

گوناگون  يهادر نسخه ۲۰۰۰۰۰تا  ۳۰۰۰۰ن ير آن بيتعداد تصاو
   .متفاوت است

ل شده که يتشک يولوژير راديتصو ۳۸۷۹از  IRMAگاه داده يپا •
-يماستفاده  يمنظوره با کاربرد پزشک-تک يهاستميتست س يبرا

  . شود
شده  يسينوهير حاشيتصو ۱۱۰۹شامل  UW يدانشگاهگاه داده يپا •

   .و آماده شده است ياست که توسط دانشگاه واشنگتن جمع آور
که ل شده يتشکخانه  ۲۰۱ر از يتصو ۱۰۰۵شامل  ZuBuDاه يپا •

 . است شده يبرداره مختلف عکسيزاو ۵از خانه هر 
باشد که در ده تصوير مي ۱۰۰۰شامل گاه داده موجود، که يپا •

نمونه اي از تصاوير اين پايگاه . بندي شده استکالس ديداري طبقه
 .آمده است) ۶(داده در شکل 

 کار پيشنهاديبيان مساله و راه -۶

اين پروژه ارائه روشي براي بازيابي تصاوير رنگي مبتني بر از  هدف
آمده ) ۱(در شکل ستم ين سيفلوچارت ا. اطالعات بافت و رنگ است

گاه داده استخراج شده و پس ير پايتصاو يژگين اساس، ابتدا ويبر ا. است
ن يپس از ا. شونديره مير ذخيگاه داده تصوي، در پايگذارسيانداز 
 يجستجو يکاربر برا. کاربر است يجووافت پرسيستم آماده دريس

ستم يس. کنديستم وارد ميسر خاص، آن را به يک تصوير مشابه يتصاو
با مشابه  يروش جو را با استفاده ازور پرسيتصو يهايژگيو ،يابيباز

پس از . کنديگاه داده، استخراج مير پاير تصاويسا يژگيروش استخراج و
-کيشود تا نزدي، جستجو ميابيتوسط بخش باز يژگيگاه داده ويآن، پا

ر به کاربر ين تصاويا. ديجو به دست آور پرسير به تصوين تصاويتر
ن يا يهاات مربوط به هر کدام از بخشيجزئ. دنشويش داده مينما
  .بعد آمده است يهاقسمتستم در يس

جزو  ]۴[در  Gevers يبندبر اساس دسته يابيستم بازين سيا 
ن يعمده کاربرد ا. ر خاص استيافتن تصوي يبرا يابيباز يهاستميس
ستم به علت استفاده ين سيا. است ينترنتير ايتصاو يابيستم در بازيس
 يابيباز يمفهوم يهاکاربرد ين رنگ و بافت براييسطح پا يهايژگيو

 .ستيمناسب نچندان ر يتصو

 يژگياستخراج و - ۶-۱

برچسب ستوگرام ياول تا سوم و ه يهارنگ، از ممان يژگياستخراج و در
ر بردار ينظ ييهايژگير و از ويتصاوه يلتر اوليو ف يگذارسياند يبرارنگ 

. شودير استفاده ميزان شباهت تصوين مييتع ينگار رنگ برايهمبستگ

لتر گابور و و موجک ياز دو ف يکيتوان از ياستخراج بافت م يبرا
  . کرداستفاده 

 ]۲۴[موجک از  يو برا ]۱۸[کار ارائه شده در لتر گابور از راهيف يبرا
-هاي پيچيدهکاري براي استخراج بافتاين دو روش راه. شودياستفاده م

-معمولي، با بردار ويژگي مينيمم شده ارائه مي يهابافتتر از سطح 
براي توصيف ن راه يسه شده و بهتريمقاسازي و پيادهکار هر دو راه .دهند
  . خواهد شدانتخاب بافت 

با اندازه کوچک  ييهار به بلوکي، تصاويژگيدر مرحله استخراج و
 يهايژگين روش در استخراج ويهمانطور که ذکر شد ا. شونديم ميتقس

ش سرعت استخراج يافزاکاهش دقت و در کنار آن باعث رنگ باعث 
استخراج  يدر روش ها. شود ير ميتصو يابيو باز يگذارسياند، يژگيو

-لتر مستلزم بلوکيلتر گابور و موجک، استفاده از فيبافت توسط دو ف
  .ر استيتصو يبند

 و جستجو يگذارسياند -۶-۲

. رديگيانجام م ييدودو يبا استفاده از درخت جستجو يگذارسياند
-سياندت يکه قابلرنگ و هيستوگرام برچسب رنگ،  يهاممان يبرا

سپس . جاد خواهد شديا ييدودو يک درخت جستجوي، ندرا دارا يگذار
بر  ار شباهتيعم ن درختها،ير حاصل از جستجو در ايبا استفاده از تصاو

ب ين ترتيشود و به اياعمال م استخراج شده يهايساير ويژگ بردار يرو
k ش داده يانتخاب و به کاربر نماجو ور پرسيبه تصو ريتصو نيکترينزد
  .شوديم

  ييدودو يدرخت جستجو

ر هر يدارا بر اساس مق يژگيو ي، بردارهاييدودو يدرخت جستجو
که در هر سطح  يکند، به صورتيم يبندآن دسته يهاک از مولفهي

مولفه اگر مقدار . شوديقضاوت م يژگيبردار و يهااز مولفه يکيدرخت 
ر مشابه در ي، تصاوباشدکوچکتر  ياآستانهمقدار از  يژگيبردار و

ر درخت سمت راست يدرخت سمت چپ و اگر بزرگتر بود در زريز
. نديگويم ]۲۵[ ٥٠، مقدار برشآستانهزان ين ميبه ا. شوديجستجو م

 يکي. شودياستفاده م يگوناگون يهان مقدار برش از روشين اييتع يبرا
-ک از مولفهيهرن يانگياز مآمده است، ) ۱۱(ها که در رابطه ن روشياز ا
  .شودياستفاده مگاه داده يتصاوير در پا يژگيبردار و يها

)۱۱(    =   1      
     

گاه ير موجود در پايتعداد تصاو  ر برش، يبردار مقاد  نجا يکه در ا
. ام است  ر يتصو يبرا   يژگيام بردار و  مولفه     ر و يداده تصو  يبراتوان  يم. کندين مييرا تع يابيزان دقت بازياست که م يبيضر  

= تعادل درخت  =  قتر يدق يابيباز يو برا ٢/۱ . قرار داد۳/٢
 يژگير بردار ويمقادمقادير برش، ش از محاسبه يان ذکر است که پيشا



با  ييدودو يدرخت جستجو) ۷(در شکل . شده باشند يد نرمالسازيبا  =   .نشان داده شده است ۳/٢

ر به دست آمده از درخت يان تصاوياز م يير نهاين تصاوييتع يبرا
-ياستفاده م قبل يدر بخش ها شباهت ذکر شده يارهاي، از معييدودو
ن يکاراتر يژگيهر و يسه شده و برايارها مقاين معيا جيسپس نتا. شود

  .شوديها انتخاب مآن

 گاه دادهيپا -۶-۳

ر است، يتصو ۱۰۰۰که شامل داده موجود  گاهيستم از پايتست س يبرا
داده ذکر  يهاگاهياز پا ياين امکان وجود دارد که يک. شودياستفاده م

  .شود يداريستم خريتست س يشده برا

 يبندزمان -۶-۴

 يزمانبنـد . شـرفت پـروژه تـاکنون آمـده اسـت     يرونـد پ ) ۲(در شکل 
  .درج شده است) ۱(اتمام پروژه در جدول  يبرا يبيتقر

  اتمام پروژه يتقريب يزمانبند): ١(جدول 
 يزمان تقريب  مرحله
  يک ماه  استخراج رنگ
  دو ماه  استخراج بافت

  يک ماه  يگذارجستجو و انديس
  ماه يک  هاارزيابي روش
  ماهدو   يبهبود بازده بازياب

  يک ماه  نامهبندي و تهيه پايانجمع
  ماه هشت  مجموع

 

 يسازادهيپ -۷

-يرداخته مپ يابيستم بازيس يسازادهياز پ يح بخشينجا به توضيدر ا
موجود در ر يستوگرام تصاويستم قادر است تا هين مرحله سيدر ا. شود

دو مرحله  يجو را استخراج کرده و طور پرسيز تصويگاه داده و نيپا
  . جو را به دست آوردور پرسير مشابه به تصويسه کند تا تصاويمقا

  يژگيمحاسبه و -۷-۱

رنگ متشکله  ۲۱۶به  RGBبراي محاسبه ويژگي رنگ، فضاي رنگ 
باشد، کوانتيزه رنگ استاندارد مي ۲۱۶که حاوي  safe-colorsمکعب 

 .تايي به دست خواهد آمد ۲۱۶پالت رنگ يک به اين ترتيب . شده است
اند، به اين صورت که بندي شدهتصاوير بلوک ،براي کاهش بار محاسباتي

هر  رنگ ر،ين تصويدر ا. تقليل يافته است ۱/۴ هاندازه هر تصوير ب
، ن کارياپس از . استآن  ابط بتمر پيکسل معرف ميانگين رنگ بلوک

رنگ موجود در پالت رنگ نگاشت  ۲۱۶هاي تصوير به مقادير پيکسل

به اين ترتيب ساير محاسبات مربوط به استخراج ويژگي بر روي . اندشده
  .گيردانجام مي شده تصوير حاصل

نجا براي استخراج ويژگي از دو هيستوگرام برچسب رنگ که در اي
براي . شوند استفاده شده استمعرفي مي به نام هيستوگرام کلي و جزئي

-هاي موجود در پالت رنگ دستهمحاسبه اين دو هيستوگرام بايد رنگ
در دو مرحله انجام گرفته است،  يبندن دستهيادر اينجا . بندي شوند

دسته کلي تقسيم شده و سپس هر  ۶تايي به  ۲۱۶هاي پالت ابتدا رنگ
بندي راين در دستهشود، بنابتر تقسيم ميدسته جزئي ۶دسته خود به 

ها از بندي رنگبراي دسته. دسته رنگ به دست خواهد آمد ۳۶دوم 
-آمده) ۳(ها در شکل اين دسته. استفاده شده است k-meansالگوريتم 

ها شماره کالسبراساس  ر نمونهيچند تصو هايپيکسل) ۴(در شکل . اند
هيستوگرام به تصاوير حاصله پس از نرمالسازي . اندبرچسب خورده

  .اندنگاشت شده ۲۵۵تا  ۱مقادير 

هاي موجود براي به دست آوردن هيستوگرام کلي و جزئي، پيکسل
و بار ديگر بر ) ۶تا  ۱(هاي کلي در تصوير يکبار بر اساس شماره دسته

. برچسب خواهند خورد) ۳۶تا  ۱(هاي جزئي اساس شماره دسته
-هاي متعلق به کالسپيکسلهيستوگرام کلي و جزئي با محاسبه تعداد 

هيستوگرام کلي و جزئي به دست ) ۵(در شکل . ها به دست خواهند آمد
هاي به دست هيستوگرام. آمده براي يک تصوير نشان داده شده است

 نرمالسازي شده هستند، به اين صورت که مقادير به دست آمدهبه  آمده
  .نداهاي تصوير تقسيم شدهبراي هر مولفه بر تعداد بلوک

هاي تصوير است و هيستوگرام کلي حاوي اطالعات کلي درباره رنگ
توان تصاويري را که با تصوير با استفاده از آن، در زمان جستجو مي

هيستوگرام جزئي حاوي . اي دارند تميز دادجو تفاوت عمدهوپرس
ترين نزديک kتر درباره تصاوير است که براي انتخاب اطالعات جزئي

. جو از ميان تصاوير فيلتر شده استفاده خواهد شودوتصوير پرسهمسايه 
 . شودبراي اين کار از معيار شباهت استفاده مي

 گذاريانديس -۷-۲

استفاده شده که  يويدود ياز درخت جستجو يگذارسياند يبرا
ن درخت، بر اساس بردار يا. آمده است )۷(شکل در شکل آن 

کننده روي مقادير جدا. کنديم يبندر را دستهيتصاو يستوگرام کليه
در اينجا . به دست آمده است) ۱۱(ها با استفاده از رابطه گره  = ٢/۳ ، = بردار معرف    و ) به تعداد تصاوير پايگاه داده( ۱۸

  .هيستوگرام کلي است

 ج ينتا - ۷-۳

ستوگرام يگاه داده تست و دو هير موجود در پايتصاو) ۶(در شکل 
همانطور که مشهود است . شده استمنتسب به هر کدام آورده 

گر شباهت دارند، يکدير مشابه به يتصاو يو جزئ يکل يهاستوگراميه



ستوگرام ياز ه يشتريب يدهکيقدرت تفک يستوگرام کلين هيهمچن
ر يتصاو يگذارسياند يبرا يستوگرام کلين از هيبنابرا. دارد يجزئ

  . استفاده شده است

ر برش به صورت يبردار مقاد ،پس از محاسبه، يگذارانديس يبرا  =< ۱,۳۲, ۶, ۶,۱۸, ۵ برابر     به دست آمده است؛ از آنجا که  <
به عنوان مقدار ن يست و بنابراين يکنندگت جدايخاص ياست دارا ۱
ن يبنابرا. در نظر گرفته نشده استسطوح درخت ن کننده در ييتع

   .افته استيسطح کاهش  ۵سطح به  ۶از  ييدرخت دودو

 يو جزئ يستوگرام کليجو است که هور مورد پرسيتصو )۵(شکل 
>=   .ش داده شده استيآن نما ۰, ۷۶.۳۴, ۰.۴۸, ۶, ۲۳.۱۱,

۰.۰۸۱۴, ۰ ستوگرام يه يک از مولفه هايهر  ير عدديمعرف مقاد <
   .آن است يکل

ر يرنگ تصاو ،ص شباهتيار تشخين مرحله تنها معياز آنجا که در ا
ين انتظار مي، بنابراباشديمگاه داده محدود ير پايتعداد تصاونيز و است 

از لحاظ جو ور پرسيتصو ير مشابه برايا حداکثر دو تصويک يرود که 
تصاوير استخراج شده از پايگاه داده ) ۸(شکل . باشده يشبآن  هب يداريد

در  ييدودور استخراج شده از درخت يشماره تصاو. دهد يرا نمايش م
ر شباهت به دست يمقاد) ۲(در جدول . است) ۷و ۴(برابر پايگاه داده 
درج شده سوم و ) ياقليدس( ، دوممرتبه اول يها ق فاصلهيآمده از طر

  . قبل آمده است يهاروابط مربوط به اين فواصل در بخش. است

ر به دست آمده از فاصله ين مقاديفاصله ب روديانتظار مهمانطور که 
ستوگرام يه مورد در يشتريک بيشتر است و قدرت تفکيبمرتبه اول 

  .دارد

 يجو براور پرسيفاصله محاسبه شده از تصو): ٢(جدول 
  يياز درخت دودو ير استخراجيتصاو

 مرتبه سوم  مرتبه دوم مرتبه اول  فاصله
  ٧.٨٨٦٧  ١٠.٦٦٧٨  ٧.١٠٧٢  ٧ريتصو
  ١١.٧٩٠١  ١١.١٩٩٩  ١٢.١١٤٨  ٤ر يتصو

        
 ندهيآ يکارها -۷-۴

ن يدر ا. ر اساره شده استيرنگ از تصو يژگيکار به استخراج ون راهيا در
ح داده يکه همانطور که توضاستفاده شده  RGBرنگ  يستم از فضايس

توان با يم. است ييهايکاست ير دارايتصو يابيباز يهاستميشد، در س
ار يستوگرام بسيکه در مورد ه( *L*a*bو  HSVستم ياز س استفاده
ستوگرام يمحاسبه جداگانه ه. جه جستجو را بهبود دادينت) ندترمعمول

 .موثر باشد يابيجه بازيتواند در بهبود نتيز مير نيتصو ييروشنابعد  يبرا
 يبندن با دستهياست، بنابرا يادراک يک فضاي HSV ياز آنجا که فضا

-استفاده از محاسبات رياضي و مبتني بر فاصله رنگو  ن فضايرنگ در ا

-و الگو گرفتن از نحوه دسته k-meansها به جاي استفاده از الگوريتم 
موجود  يهانگمشابهت راز  ين بهتريتضم توانيم ،]۷[در  Li يبند
رنگ است  يهاش تعداد کالسيافزا گريدکار راه . ک دسته ارائه داديدر 
  . شودستم يس يمحاسبات رش بايافزاالبته ش دقت و يباعث افزاکه 

- يژگيبا استفاده از و ياضافه کردن اطالعات مکانستم با ين سيدر ا
توان دقت يرنگ م نگاريا همبستگيبافت، بردار ارتباط رنگ و  يها

   .ر به دست آوردياستخراج تصو يبرا يباالتر

ر يبه اندازه تصوها وابسته که ارائه داده شد، اندازه بلوک يکاردر راه
-بهبود راه يبرا. هستندو تصاوير انتخاب شده تقريبا به يک اندازه  است
ن ييتعمقداري ثابت ر يتصو يهااندازه بلوک يبرا توان يم يجار کار
کامال مستقل از به دست آمده  يهاستوگراميکه ه ياوهي، به شکرد

  .ر باشدياندازه تصو
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    )]٥, ٤[باس شده از تاق(ر يتصو يابيتم بازسيک سي يکل يشما): ١(شکل 

  

  
    شرفت کار تاکنونيزان پينمودار م :)۲(شکل 

  

  
    رنگ ٢١٦با  يشنهادير پيتصو يابيستم بازيپالت رنگ س): ٣(شکل 
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آن و  يريپذکيکاهش درجه تفکر با استفاده از يتصو يبندلوکب: وم، ستون دير اصليتصاو: ستون اول از چپ): ٤(شکل 

  يرعف يهابر اساس شماره دسته يگذاربرچسب: ستون سوم، ياصل يهابر اساس شماره دسته هابلوک يگذاربرچسب
    

  
      معادل آن يو جزئ يکلستوگرام ير و هيک تصوي: نيياز باال به پا): ٥(شکل 



 
  ک از آن هايهر ) نييپا( يو جزئ) باال( يستوگرام کلير به همراه هيگاه داده تصاويپا): ٦(شکل 

    
 

     ييدر درخت دودو يستوگرام کلير بر اساس هيتصاو يگذارسياند): ٧(شکل 

، استخراج شده از )٥(ر شکل ير مشابه تصويتصاو): ٨(شکل 
    )٧(شکل  ييدرخت دودو
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