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به  یارائه شده است و روش ریتصاو یابیباز های ستمیجهت استفاده در س ها یژگیبردار و یجهت ارزش گذار یوهیمقاله، ش نیدر ا چکیده:

روش به  نیند ارائه شده است. در اندار ریتصاو یابیباز ستمیس ییدر باال بردن کارا یچندان ریکه تاث هایی یژگیکم اثر کردن و ایمنظور حذف 

 کیژنت تمیآن توسط الگور نهیکه مقدار به بیضر نیا شود، ینسبت داده م ییکارا بیضر کی ریاستخراج شده از تصو های یژگیاز و کیهر

در  یکمتر ریتاث یژگیکه آن و دهد یباشد نشان م کتریمقدار به صفر نزد نیو هرچه ا ردپذی یتا صفر را م کی نیب یمقدار گردد یم نییتع

طول بردار  تواند یم حیصح ریتصاو  یابیروش ارائه شده عالوه بر باال بردن درصد باز بیترت نای به. دارد ها داده گاهیاز پا حیصح ریتصو یابیباز

خودکار جهت  یمقاله روش نیدر ا نی. عالوه بر ادنمای یکمک م یابیباز های تمیامر به افزاش سرعت الگور نیکاهش دهد که ا زیرا ن ها یژگیو

 بهتر آنها ارائه شده است. کیتفک یبرا اکالسه نهیمزر به افتنی

 .هاداده  بندیبر اساس محتوا، کالسه  ریتصاو یابیباز :كلید واژه

 
 

 مقدمه -1

هاا از اهمیات   ازیابی تصاویر مشابه از میان تصااویر پایگااه داده  امروزه ب

بسیاری برخوردار است. بسایاری از موتورهاای جساتاو از جساتاوی     

نمایند و در بسیاری از کاربرهاای بیناایی ماشاین    تصاویر پیشتبانی می

. [2,1]ای برخوردار اسات تشخیص و دسته بندی تصاویر از اهمیت ویژه

ها دقت کمی دارند و یا زمان زیادی را بارای  سیستم اما بسیاری از این

ها نیاز دارند که همگی این عوامل باعا  کااهش   جستاوی پایگاه داده

 گردند. های بازیابی تصاویر میکارایی سیستم

هاای  یکی از روشهای بهبود نتایج بازیابی افازایش تعاداد ویژگای   

ل خاود باعا    باشد کاه ایان عما   انتخاب شده برای مقایسه تصاویر می

گردد. تکیه بر انتخااب تعاداد زیااد    افزایش زمان مقایسه و جستاو می

ها که اغلب آنها مانند رنگ به سادگی قابال تشاخیص بودناد در    ویژگی

و  [3]خورد، چاناگ  به چشم می 0222بسیاری از کارها تا قبل از سال 

همزمان  اند.مروی بر این روشها تا این سال را اناام داده [4]سمیولدرز 

تری برای انتخاب با پیشروفت روشهای گزینش ویژگی روشهای پیچیده

هاایی از  های بهتر ایااد شد و بارای بهباود ایان نتاایج ویژگای     ویژگی

تصاویر استخراج شد که دقت باالیی در تفکیک کالسها دارند  که البته 

-باشد و زمان زیادی را مای ها اغلب بسیار پیچیده مییافتن این ویژگی

 گیرند.

دراین مقاله سعی شده با تکیاه بار ویژگای هاای بصاری تصااویر       

هایی انتخاب شوند که محاسبه آنها ساده باشد و به سرعت قابل ویژگی

ها از یاک روش ارزش  اندازه گیری باشند. سپس برای حل تعدد ویژگی

دهی آنها مبتنی بر الگوریتم ژنتیک اساتفاده شاده اسات و در نهایات     

توان حذف کرد از طرفی از آنااایی کاه   ازرش کم را می ویژگی های با

 ها جهتروشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزش دهی ویژگی

 های بازیابی تصاویرسیستم 
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ویژگی هایی قدرت بیشتری در تفکیک کالسها دارناد ضاریب ارزشای    

ها با دقت بیشتری اناام خواهد کنند تعیین مزر کالسباالتری پیدا می

شود تعیین بهتارین مارز   شد. مسئله دیگری که در این میان مطرح می

هاا  ها بردار ویژگیه با تغییر ضریب ویژگیباشد. چرا کها میبین کالس

کند و باید این مرز ماددا مشخص گردد. در این مقاله روشی تغییر می

تواناد بهتارین مارز    بر اساس جستاوی دودویی ارائه شده است که می

 ها را بر اساس کمترین خطای کالسه بندی مشخص نماید.بین کالس

ها مورد بررسی قرار ب ویژگیدر این مقاله ابتدا روش و معیار انتخا

گیرد و پس از آن الگوریتم ژنتیک برای ارائه شده برای ارزش دهای  می

گیارد. در اداماه روش ابادائی بارای     ها ماورد مطالعاه قارار مای    ویژگی

شود و در نهایت نتایج به دسات آماده باا    ها بررسی میمرزبندی کالس

 خواهند گرفت.    ها در این زمینه مورد مقایسه قرار آخرین مقاله

 هاویژگی -2

تاوان در نظار گرفات.    های متعددی را میبرای تشخیص تصاویر ویژگی

هاایی  همانطور که قبال گفته شد ساعی شاده اسات بیشاتر از ویژگای     

استفاده شود که حام محاسبات آنها کمتار باشاد تاا سارعت اجارای      

 بافت. ها عبارتند از رنگ والگوریتم افزایش یابد. مهمترین این ویژگی

 های رنگویژگی -1-2

توان با استفاده از رنگ تفکیک زیادی بین تصااویر  در تصاویر رنگی می

های بازیابی تصااویر ماورد   ایااد کرد که این امر در بسیاری از سیستم

گیرد. مرسوم ترین روشای کاه بارای نمااش رناگ در      استفاده قرار می

است که بار اسااس ساه رناگ      RGBشود سیستم تصاویر استفاده می

باشاد. در بسایاری از روشاها    اصلی نور یعنای قرماز، سابز و آبای مای     

ها استفاده شاده  از این سیستم رنگی برای تعیین ویژگی [6,5]همچون

های بینایی ماشین و بازیاابی تصااویر از   است. البته در برخی از سیستم

سیستم رنگی  شود، از آناایی که در ایننیز استفاده می HSVسیستم 

گیرد برخی از تحقیقات ترجیح مقدار اشباع رنگ مورد استفاده قرار می

داده اند از این روش برای ارزشدهی رنگ در سیساتم بازیاابی تصااویر    

. دربرخی از کارهاا نیاز ترکیبای از ایان دور سیساتم      [7]استفاده کنند

 استفاده شده است.

های رنگی راج ویژگیدر این مقاله نیز از هر دو سیستم برای استخ

هاای  هاای رنگای را باه شایوه    تصاویر استفاده شده است. این سیساتم 

توان مورد استفاده قرار داد. روشی که در ایان مقالاه ماورد    مختلف می

باشد. مطااب  راباط   است استفاده از چگالی رنگ میاستفاده قرار گرفته

تصویر باه   (، این چگالی بر اساس ماموع رنگ به کار گرفته شده در1)

 شود.های تصویر محاسبه میکل تعداد پیکسل

 (1 )                                        𝜌𝐶 =  
∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑀
𝑗=1

𝑁
𝑖=1

𝑀×𝑁
                                                    

 

در تصویر باوده   Cنشان دهنده چگالی رنگ  Cρکه در رابطه فوق 

دهاد.  ام را نشاان مای  jام و ستون iدر پیکس سطر  Cمقدار رنگ  ijCو 

M  وN ها در سطر و ستون تصویر به ترتیب نشان دهنده تعداد پیکسل

 باشند.و یا همان ابعاد تصویر می

از آناایی که برای آسان شدن مقایسه باید مقادیر نرمال شاوند و  

مد  RGBعددی بین صفر یا یک باشند، اگر محاسبه چگالی درسیستم 

تقسیم نمود چارا کاه در ایان     055ر باشد باید این مقدار را بر عدد نظ

شاود. در  نسابت داده مای   055تاا   2سیستم به هر رنگ مقداری باین  

از آناایی که مقادیر خود بین صفر و یک هستند نیازی  HSVسیستم 

 باشد.به این تقسیم نمی

 های بافتویژگی -2-2

بارای شناساایی عناصار    بافت تصاویر حاوی اطالعت بسیار ارزشمندی 

باشد. این اطالعاات شاامل موقیات و جهات     آنها و طبقه بندی آنها می

هاای بسایار   باشد. امروزه الگوریتمها ونسبت آنها میها، مکان گوشهلبه

پیچیده برای استخراج الگوهای مبتنی بر بافت تصاویر وجاود دارد کاه   

از تبادیل   [8]مانند  باشند. برخی از کارهابرخ از آنها بسیار پیچیده می

بارای   SIFTاز نقاط کلیدی غیار وابساته باه مقیااس     [9]موجک و در 

 های بافت استفاده شده است.استخراج ویژگی

در این مقاله به جهت ساده تر شدن بخش استخراج الگو و افزایش 

هاای باافتی یعنای    تارین ویژگای  سرعت اجرای الگوریتم یکی از سااده 

ورد استفاده قرار گرفته است. همانند آنچه که ها در تصویر مچگالی لبه

(، بار  0ها مطاب  رابطه )در مورد رنگ گفته شد در ایناا نیز چگالی لبه

 آید.اساس تعداد نقاط لبه در تصویر به دست می
 

(0)                                  𝜌𝐸 =  
∑ ∑ 𝐸𝑖𝑗

𝑀
𝑗=1

𝑁
𝑖=1

𝑀×𝑁
 

 

-تصویر را مشخص می هایتعداد کل پیکسل  M×Nکه در ایناا

 ( بدست آورد.9توان از رابطه )را می ijEنماید و 

 

(9)                            
𝐸𝑖𝑗 = {

نقاط روی مرز  1

نقاط خارج از مرز 0

 

 
( باید با 9( و )0الزم به ذکر است قبل از استفاده از روابط )

های تصویر را گوسی لبه-استفاده از یک فیلتر مانند الپالس

 استخراج نمود.

 هااستخراج ویژگی -3

های ذکر شده از تصاویر، هر تصاویر  در این بخش برای استخراج ویژگی

گیاریم و ایان ده ویژگای    را به صورت پنج بخش جدا گانه در نظر مای 

و  RGBهاای در دو سیساتم   شامل شش ویژگای بارای چگاالی رناگ    

HSV   و یک ویژگی به عنوان چگالی لبه  از هر بخش به طور جداگاناه
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ها برای هر از ویژگی 5×7شود. یعنی در پایان یک ماتریس استخراج می

 آید.تصویر به دست می

ها بر اساس این واقعیت تقسیم بندی تصویر برای استخراج ویژگی

ورت ساه  توان تصویر را به صاست که در تصاویر عالوه بر کل تصویر می

نوار افقی در نظر گرفت که به این ترتیاب تصااویر منااطر طبیعای کاه      

شامل آسمان هستند از بقیه تصاویر قابال تماایز دادن اسات. از ساوی     

توان در هر تصویر یک تصویر مرکازی را کاه در واقاع معارف     دیگر می

(، مثاالی از ایان   1باشد نیاز در نظار گرفات. شاکل)    تمرکز موضوع می

 دهد.ها نشان میا برای یکی از تصاویر پایگاه دادهتقیسم بندی ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تقسیم بندی تصویر برای استخراج ویژگیها )الف(، کل تصویر. (، 1شکل)

 )ب(، نوارهای افقی. )ج(، تصویر مرکزی

 تعیین و بهبود ماتریس ضرایب -4

در یاک  هاای اساتخراج شاده از تصاویر     شاد ویژگای  همانطور که ذکر 

ها قادرت  شوند. از آناایی که تمامی این ویژگیذخیره می 5×7ماتریس

هاا بارای   برابری در جدا سازی تصاویر ندارند، در ادامه کار این ویژگای 

-ایااد حداکثر فاصله بین کالسی ارزش گذاری شده و با حذف ویژگی

شود. به این منظاور یاک   هایی با کارایی کم تعداد آنها کاهش داده می

هاا در  به عنوان ماتریس ضرایب متناطر با ماتریس ویژگی 5×7اتریس م

شود. مقادیر این ماتریس اعدادی بین صفر تا یک خواهد نظر گرفته می

هاا  هایی وزن داده شده، که در نهایات در تفکیاک کاالس   بود و ویژگی

گیرند، از ضرب این مااتریس در مااتریس اصالی    مورد استفاده قرار می

 شوند.صل میها حاویژگی

یه منظور تعیین مقدار صاحیح ایان ضارایب از الگاوریتم ژنتیاک      

های آموزشای از هار کاالس    شود. به این منظور ابتدا نمونهاستفاده می

شاوند. پاس از   های آنها استخراج مای گردند و سپس ویژگیانتخاب می

گردناد  آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک ضرایت به نحوی محاسابه مای  

بنادی را  ایااد کند و خطای کالسه شترین تفکیک را میان کالسکه بی

 به حداقل برساند.

از آناایی که در الگوریتم ژنتیک برای محاسبه میزان خطاای هار   

هاا را مشاخص کناد،    بندی مابور است بهترین مرز بین کاالس کالسه

هاا باه   مساله دیگری که در ایناا مطرح است تعیین بهینه مرز کاالس 

کار است که در این مقاله یک روش ابتکاری به این منظور  صورت خود

 ارائه شده است.

 الگوریتم ژنتیک -1-4

باشاد. از  هاا مای  اولین گام در استفاده الگوریتم ژنتیک تعریف کرماوزم 

آناایی که در این مساله ماتریس ضرایب باید بهبود یابد، هر کروماوزم  

عناصر این مااتریس   معرف یکی از این ماتریسها خواهد بود و هر یک از

باشد. در نتیاه در الگوریتم ژنتیک استفاده شده هار  معرف یک ژن می

ژن دارد. از طرفی مقادیر ضرایب باید مقداری بین صافر و   95کروموزم 

یک باشد پس ژنها در این الگوریتم ژنتیک به صاورت پیوساته تعریاف    

 شوند.می

بااا  کرومااوزم 122پااس از تعریااف ژنهااا نساال اول بااا ایااااد    

 12/2گردد. در این مقاله نرخ جهت به صاورت  مقادیرتصادفی ایااد می

ای انتخاب شده است. بخش انتخاب نیاز باه   و برهمنهی از نوع دو نقطه

 %02ها و از بهترین %02صورت رقابتی بین والدین و فرزندان با انتخاب 

 از بدترین ها در ایااد نسل بعدی استفاده شده است.

هریک از کروموزم ها وشرکت دادن آنها در رقابت  یابیبرای ارزش

ها را تعیین نماود و مقادار خطاای    باید برای هر یک از آنها مرز کالس

بندی را محاسبه کرد. این خطا معرف مقدار ارزش هار کرماوزم   کالسه

بوده و الگوریتم ژنتیک سعی در کاهش مقدار آن خواهد داشات. نکتاه   

ها با بااالترین دقات   یین مرز بین کالسای که در ایناا اهمیت دارد تع

 باشد.ممکن می

 هاتعیین مرز بین كالس -5

قبل از هر چیز  فاصله بین دو تصویر را فاصاله منهاتن باین بردارهاای     

کنایم. باه ایان ترتبیاب فاصاله باین       ها تعریف میدار شده ویژگیوزن

نشاان   IGنامیم و آن را با اعضای یک کالس را فاصله درون گروهی می

هاا را  دهیم. فاصله بین تصاویر  یک کالس با تصااویر دیگار کاالس   می
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شاود. بناابر ایان    نمایش داده مای  OGفاصله برون گروهی نامیده و با 

های گردد، یکی کالسی که فاصله(، دو کالس ایااد می0مطاب  شکل )

 دهد و کالس دیگر برای فواصل بین گروهی.میدرون گروهی را نشان 

 

 
 ها و مرز بین آنهانمایش کالس(، 2شکل)

 

شاود ایان دو کاالس تاا     (، مالحظاه مای  0همانطور که در شکل )

حدودی همپوشانی دارند و از این رو هماواره مقاداری خطاای کالساه     

 ( تعریف شده است.4بندی وجود دارد که این خطا در رابطه)

(4                      )Error = EIG×C+EOG 
 

بندی شاده در  هایی به اشتباه دستهتعداد نمونه EIGدر جایی که 

بندی شده برون های به اشتباه دستهتعداد نمونه EOGها و درون گروه

هاا در دو کاالس   گروهی است. از آناایی که ممکن است تعاداد نموناه  

این خطا در هار دو کاالس همساان     Cبرابر نباشند با استفاده از ضرب 

 گردد.زی میسا

 

(5)                               𝑐 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 (𝑂𝐺)

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 (𝐼𝐺)
 

 
نسبت باین   Cگردد ضریب (، مالحظه می5همانطور که در رابطه)

 باشد.های برون و درون گروهی میتعداد نمونه

توان باا اساتفاده از الگاوریتم    پس از مشخص شدن معیار خطا می

Find Threshold   (آورده شاده اسات مارز باین دو     9کاه در شاکل ،)

کالس را مشخص کرد. این الگوریتم که ایده آن از جستاوی دودویای  

ها به عنوان را در دوسوی کالس Bو  Aگرفته شده است ابتدا دو نقطه 

گیرد. سپس مرز ابتدایی را در نقطاه  محدوده جستاوی مرز درنظر می

ند. پس از آن فاصله باین هار نقطاه و مارز را     کوسط آن دو تعیین می

بندی را دهد. خطای کالسهنصف میکند و آنها را مرزهای موقت قرار می

کند و اگر یکی از مرزهای موقات  برای هریک از این مرزها محاسبه می

خطای کمتری را نسبت به مرز اصلی ایااد کرده باشد مرز اصلی باا آن  

نشایند. ایان روناد باه     به جای مرز میشود و نقطه دورتر جایگزین می

شود تا جایی که مرز اصلی از دو مارز موقات   صورت بازگشتی تکرار می

خطای کمتری را تولید کرده باشد و به این ترتیاب نقطاه بهیناه جادا     

 آید.ها به دست میسازی کالس

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاالگوریتم بازگشتی یافتن مرز کالس(، 3شکل)

 

( میازان  4با اساتفاده از رابطاه)   Error(، تابع 9در الگوریتم شکل)

 نماید.بندی را محاسبه میخطای دسته

بازگشتی در هر بار فضاای جساتاو را   از آناایی که این الگوریتم 

دهد، پیچیدگی کند و جستاو را تنهای در یک نیمه ادامه مینصف می

باشد که این امر  نشان دهنده سرعت بااالی  می O(log n)آن از درجه 

 آن است.

 نتایج -6

برای نمایش کارایی الگوریتم از دو معیار رایج استفاده شده یکی 

ها به درستی تصاویر پایگاه دادهدرصد تصاویری که از میان کل 

شود و دیگری نامیده می Recallبازیابی شده اند که این معیار 

باشد که در است که معرف تعداد تصاویری می Precisionمعیار 

 اند. میان کل تصاویر بازیابی شده به درستی یافت شده
روش ارائااه شااده در ایاان مقالااه باار روی پایگاااه داده اسااتانداد   

WANG   1222مورد بررسی قرار گرفته است. این پایگاه داده حااوی 

( نشان 4باشد که بخشی از آنها در شکل)تصویر از ده کالس مختلف می

 اند. داده شده

نسل اجرا شاد و پاس از اجارای آن     1222الگوریتم ژنتیک برای 

بوده حذف شادند و   0/2هایی که ضرایب تاثیر آنها کمتر از تمام ویژگی

ویژگی کاه در ابتادا انتخااب شاده      95ویژگی از میان  11نها بترتیب ت

-ویژگی نشان دهد شاده  11بودند و نتایج به دست آمده بر اساس این 

 

Find Threshold ( IG, OG, A, B,n) 

If n=1 then 

 Let A= min(OG) 

 Let B=max(IG) 

End if 

Threshold=(A+B)/2 

Threshold 1=( A+Threshold)/2 

Threshold 2=( Threshold+B)/2 

If Error(Threshold 1) < Error(Threshold) Then 

 Return Find Threshold ( IG, OG, A, Threshold 1,n+1) 

Else If Error(Threshold 2) < Error(Threshold) Then 

 Return Find Threshold ( IG, OG, Threshold 2, B,n+1) 

Else 

 Return Threshold 

End If 
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ها نشان دهنده کارایی ضریب گذاری برای حذف اند. این کاهش ویژگی

 باشد.های کم اثر میویژگی

 

 نتایجبخشی از پایگاه داده استفاده شده برای ارزیابی (، 4شکل)

 

(، نشااان میاازان درصااد بازیااابی تصاااویر باارای هریااک 1جاادول)

 باشد.ها میهای پایگاه دادهازکالس

 

 (، نتایج حاصل از آزمایش روی پایگاه داده ها1جدول)
Recall Precision 

N=10 
Precision Category 

45.5 47.6 35.6 1-AFRICANS 
8.2 51.1 37.7 2-BEACHES 

13.2 42.7 31.7 3-BUILDINGS 
19.4 67.4 50.9 4-BUSES 
93.8 98.2 96.2 5-DINOSAURS 
25.3 54.6 45.6 6-ELEPHANTS 
36.2 76.3 66.2 7-FLOWERS 
57.7 67.0 59.9 8-HORES 
12.4 61.2 46.0 9-MOUNTAINS 
28.1 57.3 45.6 10-FOOD 
34.0 62.3 51.3 Total 

 

حاال از آماوزش    ( نشان داده شاده اسات  1نتایای که در جدول)

 باشد ها میعضو از هریک از کالس 02الگوریتم تنها با 

پس از این آموزش، همانطور که گفته شد الگوهایی کاه ضاریب تااثیر    

ویژگی باقی ماند و پس از آن  11پایینی داشتند حذف شدند و که تنها 

ها اناام شد که نتایج آن را در جداسازی روی تمامی عناصر پایگاه داده

 نمایید.ول مشاهده میجد

تصویر اولیه بازیاابی شاده    12را برای  Precisionدر ستون دوم نتیاه 

مشخص شده اسات. در مقایساه باا کارهاای دیگاران همچاون دکتار        

که از تبدیل موجک و موجک گابور اساتفاده نماوده    [8]مقدمابریشمی

تاری هچاون   کاه از الگوهاای بیشاتری و پیچیاده     [11]است و یا تانگ

SVM       استفاده کرده است، نتایج باه دسات آماده از ایان روش بسایار

 باشند.خوب می
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