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مقدمه

به مفهـوم دادن تصـويري    (CBIR)بازيابي تصوير مبتني بر محتوي 
به عنوان پرس و جو و يافتن تصاويري كه در پايگاه تصوير، ارتبـاط  

بازيابي تصوير بر اسـاس محتـوي مـي    . بااليي با آن دارند، مي باشد
در ايـن پـژوهش ،   . تواند بر اساس شكل، رنگ و بافت انجام پـذيرد 

بنـدي تصـوير    طبقـه  .بازيابي بر اساس شكل مورد نظر مـي باشـد  
معموال به عنوان گام اوليه جهت سرعت بخشيدن به فرايند بازيابي 

مـورد   ،در پايگاه هاي داده بزرگ و همچنـين جهـت بهبـود دقـت    
استفاده قرار مي گيرد تا فرايند توضيح گـذاري تصـوير بـه صـورت     

جهت بدسـت آوردن ويژگيهـاي تصـوير روش    . خودكار انجام پذيرد
جهـت توصـيف    MPEG-7هاي متعددي وجود دارد كه اسـتاندارد  

در ايـن پـژوهش، از نـوعي    ]. 1[محتواي رسانه تعريف گشته است 
روش فوريه كه بر بردار فاصله از مركز شكل اعمال مي شود جهـت  

 روش]. 2[ به دست آوردن بردار ويژگي شـكل اسـتفاده مـي كنـيم    

  تجربي نتايج
  پايگاه B بخش از پژوهش اين در استفاده مورد تصوير پايگاه

 بر مشتمل پايگاه اين .]3[ است آمده دست به MPEG-7 تصويري
  برگيرنده در نيز كالس هر كه باشد مي مختلف تصوير كالس 70
  جهت زير در شده ارائه نتايج در .باشد مي مختلف تصوير 20

.است شده انتخاب  زير شكل با مطابق كالس 7 مقايسه، انجام

.تصوير پايگاه كالس 70 از كالس 7  )1 شكل

گين صحتميانروش طبقه بندي

C 4.592.86%

K-NN با K=196.43%
SVM  95.71خطي هسته با%

Bayes  91.43خطي%  روش]. 2[ به دست آوردن بردار ويژگي شـكل اسـتفاده مـي كنـيم    
اعمال شده جهت استخراج ويژگي به گونه اي مي باشـد كـه    فوريه

تـاثيري در بـردار ويژگـي     شـكل  چرخش، تغيير مقيـاس و انتقـال  
.بدست آمده نمي گذارند

 و احتمال حداكثر معيار با بيز )C4.5، 2( K-NN، 3 )1 بند طبقه چهار
4( SVM يادگيري فاز در .گيرند مي قرار استفاده مورد كميته اين در  

 مي سنجش آموزشي هاي داده براي بند طبقه انواع از كدام هر رفتار
  دو به آموزشي هاي داده ها، بند طبقه رفتار سنجش جهت .شود

  در آزمون و آموزش جهت بخش دو اين .گردد مي تقسيسم بخش
  هر براي يادگيري، فاز انتهاي در .شوند مي استفاده يادگيري فاز

 ميزان بيانگر كه آيد مي بدست )p( ياطمينان بردار بند طبقه
  مي ها كالس انوع از هركدام به بند طبقه نوع هر خروجي اطمينان

يادگيري كميته اي از طبقه بندها

منابع

Bayes  91.43خطي%
%97.14پژوهش اين در شده ارائه ميتهك روش

 كميته با بندي طبقه روش چهار از هركدام صحت ميانگين مقايسه )1 جدول
.تحقيق اين در آمده بدست

گين صحتميانروش طبقه بندي
Hidden Markov Model-Based Weighted Likelihood 
Discriminant for 2-D Shape Classification [4]

96.43%

%97.14پژوهش اين در شده ارائه كميته روش

.ديگر روشي با صحت ميانگين مقايسه )2 جدول

 ميزان اساس بر تا هستيم آن دنبال به بعدي پژوهش در
  وجود ها بند طبقه خروجي براي آزمون فاز در كه اطميناني

 اين تغيير با لذا .نماييم سازي مدل را كميته رفتار دارد،
 اين در شده ارائه روش به نسبت آموزش زمان پيچدگي رويكرد،
  .يابد مي كاهش پژوهش

 ميزان بيانگر كه آيد مي بدست )( ياطمينان بردار بند طبقه
  مي ها كالس انوع از هركدام به بند طبقه نوع هر خروجي اطمينان

:گردد مي حاصل زير قواعد با كميته خروجي گيري نتيجه .باشد
  حائز كه كالسي شودو مي گيري راي ها بند طبقه خروجي از -1

.شود مي مشخص خروجي عنوان به باشد راي بيشترين
  اطمينان مجموع باشند، مساوي راي داراي كالس دو چنانچه -2

 نهايت در تا آيد مي بدستpربردا به توجه با بندهايشان طبقه
.باشد مي اطمينان بيشترين مجموع داراي كه شود انتخاب كالسي

  مشخص را كميته خروجي كالس نتوان گيري راي از چنانچه -3
  بندش طبقه كه كالسي ،p بردار به توجه با صورت اين در نمود

  گرفته نظر در خروجي عنوان به دهد مي آن به را اطمينان بيشترين
.شود مي
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