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  مقدم چركري... ، سعيد جليلي ، نصرامحمد علي زارع چاهوكي

  دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
  

اي دادن تصويري به عنوان پرس و جو و يافتن تصاويري كه در پايگاه تصوير ارتباط به معن (CBIR)محتوي  مبتني بربازيابي تصوير  -  دهيچك

نزديك به هم مورد استفاده قرار مي گيرد مي تواند رنگ، بافت و يا شكل محتوي تصويري كه جهت شناسايي تصاوير . بااليي با آن دارند، مي باشد

با رويكرد راي گيري در فاز آزمون  SVM، بيز با معيار حداكثر احتمال و K-NN ،C4.5در اين پژوهش يادگيري كميته اي از چهار طبقه بند .باشد 

جهت . استفاده مي شودكالس ها  ديه شده در فاز آموزش براي طبقه بناسبجهت يادگيري كميته، از ميزان دقت و اطمينان مح. انجام مي پذيرد

پرس  عملكرد درست طبقه بند ها در هنگام چرخش، تغيير مقياس و انتقال تصوير، با استفاده از تئوري فوريه، از تصاوير پايگاه و همچنين تصوير

جهت كاهش ابعاد بردار ويژگي   PCAدر اين پژوهش از . غييرات مقاوم مي باشدو جو، بردار ويژگي اي ايجاد نموده ايم كه در برابر اين نوع ت

نتايج بدست آمده از پياده سازي روش مبين ميانگين صحت باالتر كميته، نسبت به هركدام از روش هاي طبقه بندي استفاده . استفاده شده است

  .شده مي باشد

  .اي شكل، يادگيري ماشين، تركيب دسته بندها، كميته دسته بندهبازيابي شكل مبتني بر محتوي، طبقه بند - كليد واژه

 

 مقدمه - 1

به مفهوم دادن تصويري  (CBIR)محتوي  بتني برمبازيابي تصوير 
به عنوان پرس و جو و يافتن تصاويري كه در پايگاه تصوير، 

بازيابي تصوير بر اساس . ارتباط بااليي با آن دارند، مي باشد
انجام پذيرد  ]1[شكل، رنگ و بافت  محتوي مي تواند بر اساس

. كه در اين پژوهش ، بازيابي بر اساس شكل مورد نظر مي باشد
، توصيف رياضي تصوير و محاسبه  CBIRدو مسئله اساسي در 

 شباهت بين دو تصوير با استفاده از توصيف انتزاعي آنها مي باشد

در اين حوزه، ابتدا الگوريتمي اعمال مي گردد تا مشخصه . ]2[
به بردار ويژگي ها تبديل گردد و سپس تابع هاي شكلي تصوير 

شباهت، شباهت بين دو تصوير را با محاسبه فاصله بردار ويژگي 
طبقه بندي تصوير معموال به عنوان . ]1[آنها محاسبه مي نمايد 

گام اوليه جهت سرعت بخشيدن به فرايند بازيابي در پايگاه هاي 
داده بزرگ و همچنين جهت بهبود دقت مورد استفاده قرار مي 
گيرد تا فرايند توضيح گذاري تصوير به صورت خودكار انجام 

به طريق مشابه در صورت وجود نداشتن داده هاي . پذيرد
رده، خوشه بندي نيز مي تواند مورد استفاده قرار برچسب خو

جهت بهبود دقت در بازيابي تصوير از روش هاي گرفتن . گيرد
بازخورد از كاربر به صورت كوتاه مدت و بلند مدت استفاده مي 

روش هاي مختلف يادگيري  ،در حوزه طبقه بندي تصوير. شود
،  SVM، MIL (Multiple Instance Learning)ماشين نظير 

، مدل پنهان ]2[، درخت هاي تصميم K-NNمدل هاي آماري، 
  .استفاده گرديده است ]3[ماركف 

جهت بدست آوردن ويژگيهاي تصوير روش هاي متعددي وجود 
جهت توصيف محتواي رسانه  MPEG-7كه استاندارد  ]4[دارد 

در اين پژوهش، از نوعي روش فوريه كه . ]5[تعريف گشته است 
مركز شكل اعمال مي شود جهت توصيف شكل بر بردار فاصله از 

روش اعمال شده جهت استخراج ويژگي . ]6[استفاده مي كنيم 
به گونه اي مي باشد كه چرخش، تغيير مقياس و انتقال تاثيري 

  .در بردار ويژگي بدست آمده نمي گذارند
قبل از فرايند طبقه بندي، تعداد ويژگي هاي بردار ويژگي با يكي 

. شود از دو رويكرد انتخاب و يا استخراج ويژگي كاهش داده مي
در انتخاب ويژگي، مقادير ويژگي تغيير نمي كنند و تنها بخشي 

استخراج ويژگي . از ويژگي ها براي هر نمونه انتخاب مي گردد
سبب مي شود تا تبديلي با ويژگي هاي خطي و يا غير خطي بر 
ويژگي ها اعمال شده و بردار ويژگي با ابعاد كمتر از آن حاصل 

  .گردد
 افزايش روشهاي از يكي بنده طبق چند ايجنت تركيب از استفاده

 اخير سالهاي در كه است الگو بازشناسي سيستمهاي كارايي

 يادگيري هاي الگوريتم اجراي .اند پرداخته آن به زيادي محققين

 يادگيري كميته اي از دسته بندها در بازيابي شكل مبتني بر محتوي

chahooki@modares.ac.ir, sjalili@modares.ac.ir, charkari@modares.ac.ir
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 براي است روشي جمعي دسته يادگيري متفاوت، شرايط تحت

 در .كرد فراهم را بهينه بند طبقه يك از بهتري تقريب بتوان آنكه
 مقدار به توجه با يادگيري الگوريتم هر ، جمعي دسته يادگيري

 مي انتظار و رسد مي مسأله براي متفاوتي پاسخ به ، پارامترهايش

 به . كند پيدا افزايش بندي طبقه دقت پاسخها، اين تركيب با رود

 گفته پايه  بند طبقه ، مركب سيستم يك بندهاي طبقه از يك هر

 . ]14[ شود مي

در اين پژوهش، يادگيري كميته بر اساس رفتار طبقه بند ها در 
فاز آموزش مي باشد تا مشخص گردد كه عملكرد هر طبقه بند 
براي كدام كالس ها مناسب مي باشد كه اين كار بواسطه 

  .كالس حاصل مي گردد سنجش صحت هر طبقه بند براي هر
به توضيح روشـي كـه بـراي اسـتخراج      2در ادامه، در بخش 

. ويژگي و كاهش ابعاد مورد استفاده قرار گرفته است مي پـردازيم 
و  K-NN ،C4.5، به صورت خالصه الگـوريتم هـاي بيـز،    3بخش 
SVM   و كاربرد آن ها در طبقه بندي شكل را توضيح مـي دهـد .
. گيري كميته طبقه بندها مي پردازدبه توصيف نحوه ياد 4بخش 

به ارائه و تحليل نتايج به دست آمده از پيـاده سـازي    5در بخش 
نتيجه گيـري و كارهـايي كـه در     6روش مي پردازيم و در بخش 

پژوهش هاي بعدي در اين حوزه مي توان ادامـه داد را ارائـه مـي    
  .دهيم

  استخراج ويژگي و كاهش ابعاد بردار ويژگي -2

بي تصوير بر اساس محتوي مي بايست در ابتدا ويژگي براي بازيا
هاي هر تصوير را به خوبي بيان نموده و سپس با مقايسه بردار 
ويژگي تصوير مورد پرس و جو با بردار ويژگي تصاوير به دست 
آمده از پايگاه تصوير، تصميم گيري راجع به مرتبط بودن و يا 

  .نبودن تصوير بازيابي شده را انجام داد
ته به اين كه ويژگي مورد استفاده جهت بازيابي رنگ، بافت و بس

يا شكل تصوير مي باشد روش هاي گوناگوني براي استخراج اين 
در  CBIRبسته به كاربردي كه . ]4[ويژگي ها موجود مي باشد 

آن مورد استفاده قرار مي گيرد، هر كدام از ويژگي هاي گفته 
در اين  .شده و يا تركيبي از آنها مي تواند مورد استفاده قرار گيرد

پژوهش، به دليل اهميتي كه شكل در فرايند بازيابي تصوير دارا 
مي باشد  و همچنين تاكيد بر مقايسه روش هاي يادگيري در 
اين حوزه، بازيابي تصوير بر اساس شكل مورد مطالعه قرار مي 

لذا عالوه بر ايجاد بردار ويژگي براي هر تصوير با توجه به . گيرد
مي بايست به گونه اي ايجاد گردد تا با توجه آن، اين بردار   شكل

به تغييراتي كه در تصوير بر اساس انتقال، چرخش و تغيير 

مقياس صورت مي پذيرد نيز مقاوم باشد يعني بردار ويژگي 
حاصل از تغييرات بر شكل تطابق بااليي با بردار ويژگي هاي 

  .شكل اوليه داشته باشد
روش هاي گوناگوني وجود دارند و استاندارد براي توصيف شكل 

Mpeg-7 ]5[ تصاويري كه در . نيز در اين زمينه موجود مي باشد
اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرند، تصاوير دودويي از اشياء 

  . و حيوانات مي باشد
در ابتدا با توجه به دودويي بودن تصاوير محيط شيء را مشخص 

در اين . ذخيره مي كنيمyو xنموده و اين نقاط را در دو بردار 
براي يافتن  ]6[پژوهش با توجه به مقايسه انجام گرفته در 

مناسب ترين توصيف كننده شكل براي بازيابي تصوير، روش 
مورد استفاده قرار گرفته است و براي مقاوم بودن   فاصله از مركز

روش در برابر چرخش، تغيير مقياس و انتقال، نقاط به فضاي 
  .و بردار ويژگي در آن فضا محاسبه مي شودفوريه برده مي شوند 

در ابتداي اين بخش، به توضيح روش فاصله از مركز براي توصيف 
شكل پرداخته و در ادامه به چگونگي ساخت بردار ويژگي در 
فضاي انتقال مي پردازيم و در انتها نيز روش كاهش بعد 

  .بردارهاي ويژگي توصيف مي شود
مي  Nآمده از اپراتور لبه ياب، فرض كنيم تعداد نقاط به دست 

كه بيان كننده مركز ثقل اين نقاط مي  cyو  cxنقطه . باشد
  :باشد را از رابطه زير پيدا مي كنيم
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}{خروجي اين تبديل دنباله ضرايب فوريه    na  مي باشد

. گي هاي شكل در فضاي فركانس مي باشدكه بيان كننده ويژ
همانگونه كه قبال نيز اشاره شده مي خواهيم به بردار ويژگي اي 
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از شكل برسيم كه تغييري در برابر انتقال، چرخش و تغيير 
همچنين بردار ويژگي ايكه در نهايت به دست مي . مقياس نكند

شود  آيد، بواسطه نقطه اوليه اي كه براي نمايش لبه استفاده مي
  .نيز نبايد تغيير نمايد

بيان كننده ميزان sو  τ ،φبر اساس تئوري فوريه، چنانچه 
، چرخش و تغيير مقياس )تفاوت در انتخاب نقطه اوليه(انتقال 

با ) na(باشند در اين صورت ضرايب فوريه بردار ويژگي جديد 

Original(رابطه زير به ضرايب فوريه بردار ويژگي اوليه 
na ( مرتبط
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nb  وnb  ضرايب فوريه نرمال شده شكل اصلي و

. شكلي كه در آن تغييرات هندسي اعمال شده است مي باشد
 نبالههمانگونه كه از رابطه باال مشاهد مي شود تفاوت اين دو د

||تنها عدد موهومي در فاز آنها مي باشد لذا  )(Original
nb   با

|| nb  يكسان مي باشد بنابراين|| nb  را مي توان به عنوان بردار
ويژگي اي در نظر گرفت كه در برابر چرخش، تغيير مقياس و 

  .ي كندتفاوت در انتخاب نقطه اوليه تغيير نم

||تعداد نمونه هاي دنباله  nb  برابر باN  كه همان تعداد نقاط لبه
، به دليل ]8[با توجه به تئوري فوريه . تصوير هست، مي باشد

|}{|، tr)(حقيقي بودن ضرايب  nb  متقارن مي باشد بنابراين
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ضرايبي كه در انتهاي بردار قرار دارند مربوط به فركانس . كنيم
ضريب را از  kابراين مي توان به اندازه هاي باال مي شوند بن
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NN bb به عنوان بردار ويژگي در نظر گرفت . 

با كاهش بعد توصيف شده در باال ماتريس ويژگي هاي تصاوير 
بيان  mشكل مي گيرد كه  ×kmبا ابعاد  Mه تصوير پايگا

جهت كاهش . گر تعداد تصاوير موجود در پايگاه تصاوير مي باشد
استفاده  ]Karhunen-Loeve(KL) ]9از تبديل  pبه  kابعاد از 

را بدست  Mدر اين روش ابتدا ماتريس كواريانس . مي كنيم

آورده و پس از محاسبه بردار ويژه و مقادير ويژه ماتريس 
مقدار ويژه  pبردار ويژه ايكه متناظر با  pكواريانس، با انتخاب 
pkkmpmاتريس بزرگتر مي باشند، م AMM ××× كه در آن  =×

  .تقليل يافته است به دست مي آيد pتعداد ابعاد ويژگي ها به 

 روش هاي يادگيري در طبقه بندي شكل - 3

، K-NNلگوريتم هاي در اين بخش به صورت خالصه به توصيف ا
C4.5 بيز و ،SVM  و همچنين كاربرد آن ها در طبقه بندي شكل

  .مي پردازيم

K-NN : پايه روشK-NN  بر اساس طبقه بندي داده ها با توجه

در اين روش بر . به نزديكي آنها به داده هاي آموزشي مي باشد
خالف روش هاي ديگر كه در اين پژوهش آورده مي شود، 

يري از داده هاي آموزشي در زمان طبقه بندي محاسبات يادگ
عدد صحيح مثبتي انتخاب مي  Kدر اين روش، . انجام مي پذيرد

انتخاب گردد، در اين صورت كالسي كه براي  K=1چنانچه . شود
داده مورد آزمون انتخاب مي شود، كالس نسبت داده شده به 

مين به ه. نزديك ترين داده آموزشي براي داده آزمون مي باشد
،كالس نسبت داده شده به داده Kفرد   ترتيب براي ساير مقادير

همسايه نزديك تر به  Kمورد آزمون برگرفته از نظر سنجي از 
  .داده آزمون مي باشد

C4.5:  الگوريتمC4.5  از جمله روش هاي ايجاد درخت تصميم

در . ارائه گرديده است ID3است كه به عنوان بهبودي براي روش 
ويژگي اي را انتخاب مي كند كه به نحو  C4.5ت، هر گره درخ

موثري مجموعه داده هاي ورودي را به زيرمجموعه هايي كه 
. منجر به يك كالس و يا چند كالس مي شوند، تقسيم نمايد

معياري كه در اين روش براي انتخاب ويژگي جهت تجزيه داده 
و اين  ها مورد استفاده قرار مي گيرد، تفاوت در آنتروپي مي باشد

فرايند به صورت بازگشتي روي زير مجموعه هاي كوچكتر بر 
اين روش به صورت شبه . روي مابقي ويژگي ها ادامه مي يابد

  :]10[برنامه، در زير آورده شده است 
، منفعتي كه به واسطه انتخاب آن به aبراي هر ويژگي مانند  -1

  .عنوان گره بدست مي آيد را محاسبه مي كنيم
ويژگي اي باشد كه داراي منفعت بيشتري مي  bفرض كنيم  -2

  .باشد
در آن به دست مي آيد  bگره تصميمي كه به واسطه انتخاب  -3

  .را ايجاد مي كنيم
ت بازگشتي بر روي زير مجموعه فرايند گفته شده را به صور -4

  .به دست مي آيد، اعمال مي كنيم  bهايي كه به واسطه انتخاب 
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در طبقه بندي بيز بر اساس معيار حداقل خطا به دنبال آن : بيز

كالسي كه اين نمونه در  ،xهستيم تا با مشاهده نمونه اي مانند 

ا چنانچه كالس هاي ما لذ. آن قرار دارد را پيش گويي كنيم

nωωω ,...,, باشند و چنانچه احتمال تعلق به كالس  21
iω با ،

بزرگتر از احتمال تعلق به كالس  xمشاهده 
jω  باشد در اين

به كالس  xصورت 
iω احتمال هاي پسين . تعلق دارد

)|( xP iω مي توانند با استفاده از تئوري بيز با استفاده از

)(احتمال هاي پيشين  iP ω  و توابع چگالي شرطي

)|( ixP ω به دليل عدم آگاهي از احتمال هاي . محاسبه شوند

)(پيشين  iP ω  در اين مسئله آنها را مساوي در نظر مي گيريم
را ساده سازي شده معيار   و مي توان معيار حداكثر احتمال

هستيم  xgi)(به دنبال يافتن تابعي مانند . حداقل خطا دانست
مختلف، بتوان هاي  iبه آن براي  xكه با دادن داده آزمايشي 

nωωωمسئله عضويت در يكي از كالس هاي  ,...,, را به  21
  :صورت زير انجام داد

i

jjii

xji

xPxgxPxg

ω
ωω

∈⇒≠∀

=>= )|()()|()(

  )3.1(  

)|(فرض مي كنيم كه تابع چگالي شرطي  ixP ω  نرمال بوده و

لذا . مي باشد iCو ماتريس كوواريانس  iµداراي بردار ميانگين 
  :پس از ساده سازي به رابطه زير مي رسيم

)()(||ln)( 1
ii

T
iii xCxCxg µµ −−−−= −

 )3.2(  

براي هر كالس،  iCمي توان به جاي محاسبه ماتريس كواريانس 
را محاسبه نمود و براي همه كالس ها آن را  Cتنها ماتريس 

رابطه عضويت براي اين حالت به صورت . در نظر گرفتيكسان 
  :زير محاسبه مي شود

)()()( 1
i

T
ii xCxxg µµ −−= −

   )3.3(  
و ) 3.2(در بيان نتايج تجربي، طبقه بند حاصل از رابطه هاي 

  .را درجه دوم و خطي نام گذاري مي كنيم) 3.3(

SVM:  ،است با نظارت  هاي يكي از روشماشين بردار پشتيبان

اين روش از . استفاده مي شود رگرسيونو  بندي طبقهاي كه بر
هاي اخير كارايي  هاي نسبتا جديدي است كه در سال روش جمله

مبناي كاري . خوبي در طبقه بندي از خود نشان داده است
است و در  ها بندي خطي داده ستهد،  SVM كنندة بندي دسته

كنيم خطي را انتخاب كنيم كه  ها سعي مي تقسيم خطي داده
بنابراين اين دسته بند در . حاشيه اطمينان بيشتري داشته باشد

قبل . ه بندي در دو كالس را انجام دهدحالت پايه قادر است طبق
هاي با پيچيدگي  براي اينكه ماشين بتواند داده ،از تقسيم خطي

فضاي با ه ب Φ ي تابعِ ها را به وسيله بندي كند داده باال را دسته

براي اينكه بتوانيم مساله ابعاد خيلي . بريم مي ابعاد خيلي باالتر
 قضيه دوگاني الگرانژها حل كنيم از  روش  باال را با استفاده از اين

مورد نظر به فرم دوگاني آن  سازي مينيممي  براي تبديل مساله
Φ ي  كه در آن به جاي تابع پيچيده كه ما را به فضايي با ابعاد  

كه ضرب برداري  تابع هستهتري به نام  ابع سادهتاز برد،  باال مي
 . ]11[ كنيم است استفاده ميΦ تابع

توان براي طبقـه  مي  SVMبا توجه به تئوري آورده شده، از 
بندي دو كالس استفاده نمود ولي مسئله اي كـه در كـاربرد ايـن    
پژوهش براي طبقه بندلي شكل مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد      

براي حل اين . داراي بيش از دو كالس براي طبقه بندي مي باشد
مسئله مي توان رويكرد يادگيري طبقه بند براي طبقه بندي يك 

ها و يا طبقه بندي بـين هـر دو كـالس را    كالس با ما بقي كالس 
در رويكردي كـه در ايـن پـژوهش از آن اسـتفاده     . در نظر گرفت

مخصـوص آمـوزش داده    SVMشده است، بين هر دو كالس يك 

كـالس،   nبنابراين با وجـود  . شده است
2

)1( −× nn    طبقـه بنـد

مون با ورود نمونه جديـد نتيجـه   در فرايند آز. مورد نياز مي باشد
همه طبقه بند ها در مرحله اول بدست مـي آيـد و در نهايـت بـا     
فرايند راي گيري، كالسي كه داراي بيشترين راي مـي باشـد بـه    

  .عنوان خروجي در نظر گرفته مي شود

 يادگيري كميته دسته بندها - 4

، بيز با معيار حداكثر احتمال و C4.5 ،K-NNچهار دسته بند 
SVM   معرفي شده در بخش قبلي، در اين كميته مورد استفاده

در فاز يادگيري رفتار هر طبقه بند براي داده . قرار مي گيرند
جهت سنجش رفتار طبقه بند . هاي آموزشي سنجش مي شود

اين دو . ها، داده هاي آموزشي به دو بخش تقسيسم مي گردد
. شوند بخش جهت آموزش و آزمون در فاز يادگيري استفاده مي

در انتهاي فاز يادگيري، براي هر طبقه بند بردار صحت و 
اطمينان بدست مي آيد كه مشخص مي كند كه بيانگر صحت و 

  . اطمينان طبقه بندها براي هركدام از كالس ها مي باشند
در فاز آزمون با دادن داده به هر طبقه بند، خروجي طبقه بندها 

كه از فاز آموزش بدست  pبردار . خص مي شودمش rدر بردار 
آمده است بيان كننده ميزان اطمينان هر طبقه بند براي كالسي 

به عنوان مثال . كه براي اين داده مشخص كرده است، مي باشد
]2[7چنانچه  =r ،2[باشد[p2اره بيانگر اطمينان طبقه بند شم 

نتيجه . مي باشد 7از نتيجه خروجي به عنوان كالس شماره 
  :گيري خروجي كميته با قواعد زير حاصل مي گردد
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، از خروجي طبقه بند ها راي گيري مي rبا توجه به بردار  -1
شود و كالسي كه حائز بيشترين راي باشد به عنوان خروجي 

  .مشخص مي شود
داراي راي مساوي  rكالس با توجه به بردار  چنانچه دو -2

باشند، مجموع اطمينان طبقه بندهايشان با توجه به بردار 
p بدست مي آيد تا در نهايت كالسي انتخاب شود كه داراي

  .مجموع بيشترين اطمينان مي باشد
كميته را مشخص  چنانچه از راي گيري نتوان كالس خروجي -3

، كالسي كه طبقه بندش pنمود در اين صورت با توجه به بردار 
بيشترين اطمينان را به آن مي دهد به عنوان خروجي در نظر 

  .گرفته مي شود

 نتايج تجربي -5

پايگاه  Bپايگاه تصوير مورد استفاده در اين پژوهش از بخش 
اين پايگاه مشتمل . ]12[ به دست آمده است MPEG-7تصويري 

كالس تصوير مختلف مي باشد كه هر كالس نيز در  70بر 
جهت انجام آزمايشات و . تصوير مختلف مي باشد 20برگيرنده 

، از زيرمجموعه اي از همين ]13[همچنين مقايسه روش با 
كالس مطابق با شكل زير انتخاب گرديده  7مجموعه داده شامل 

  .است

 
  هفت كالس مورد استفاده در مقايسه. 1 شكل

روش استخراج ويژگي و كاهش ابعاد بردار ويژگي براي تمامي 
به يابي شده در ابتدا تصاوير ل. تصاوير در گام اول انجام مي پذيرد

سپس تبديل . و بردار فاصله از مركز براي آنها ايجاد مي شود
بر روي بردار فاصله از مركز  2فوريه با توضيح ارائه شده در بخش 

ضريب فوريه كه داراي ضرايب فركانسي پايين  60اعمال شده و 
تر و اهميت باالتري مي باشند به عنوان بردار ويژگي انتخاب مي 

رايب فوريه انتخاب شده با آزمايش و به صورت تعداد ض. شوند
، نهايتا تعداد PCAبا استفاده از تبديل . تجربي انتخاب شده است
جهت رسيدن . ويژگي كاهش مي يابد 8ويژگي هاي  هر نمونه به 

، بردارهاي KLبه تعداد ويژگي ها جهت كاهش ويژگي در روش 
ه مجموع ارزش ويژه متناظر با مقادير ويژه اي انتخاب مي شوند ك

  .مجموع ارزش تمامي مقادير ويژه باشد 0.95آنها حداقل معادل 
جهت ارزيابي طبقه بندها و همچنين كميته آنها و مقايسه آنها با 

در نتايج ارائه شده با . استفاده مي شود K-foldيكديگر از روش 
مجموعه يادگيري و آزمون ايجاد مي گردد و جهت  10اين روش 

. ين صحت طبقه بند ها مورد ارزيابي قرار مي گيردمقايسه، ميانگ
جدول زير ميانگين صحت هركدام از طبقه بندها را با كميته 

  .بدست آمده از آنها مقايسه مي كند
  ميانگين صحت  روش طبقه بندي

C 4.5 92.86%  

K-NN  باK=1 96.43%  

SVM  95.71  با هسته خطي%  

Bayes  91.43  خطي%  

  %97.14 ه در اين پژوهشارائه شد روش كميته

 كميته با بندي طبقه هاي روش از هركدام صحت ميانگين مقايسه. 1جدول 
 آنها از آمده بدست

-Kنيز از  ]13[مطابق با نتايج ارائه شده در اين پژوهش در 

Fold=10 جدول . ده شده استبراي بيان ميانگين صحت استفا
زير مقايسه ميانگين صحت را براي اين مجموعه داده نشان مي 

  .دهد
  ميانگين صحت  روش

Hidden Markov Model-Based Weighted Likelihood 
Discriminant for 2-D Shape Classification [13] 

96.43%  

  %97.14 اين پژوهشارائه شده در  روش كميته

  ديگر روش با صحت ميانگين مقايسه. 2جدول 

 نتيجه گيري و پژوهش هاي آتي - 6

، K-NN ،C4.5در اين پژوهش با بهره گيري از چهار طبقه بند 
با رويكرد راي گيري در فاز  SVMبيز با معيار حداكثر احتمال و 

جهت . بند ها پرداختيمآزمون، به يادگيري كميته اي از طبقه 
عملكرد درست طبقه بند ها در هنگام چرخش، تغيير مقياس و 
انتقال تصوير، با استفاده از تئوري فوريه، از تصاوير پايگاه و 
همچنين تصوير پرس و جو، بردار ويژگي اي ايجاد نموده ايم كه 

در اين كميته با داده . در برابر اين نوع تغييرات مقاوم مي باشد
آموزشي رفتار طبقه بند ها براي هر كدام از كالس ها، هاي 

يادگيري شد و ميزان اطمينان هر طبقه بندي براي خروجي 
  . كالس ها مشخص گرديد

در پژوهش هاي بعدي در مرحله اول به دنبال آن هستيم تـا  
بر اساس ميزان اطميناني كه در فاز آزمون براي خروجـي طبقـه   

لذا با تغييـر  . ته را مدل سازي نماييمبند ها وجود دارد، رفتار كمي
اين رويكرد، پيچدگي زمان آموزش نسبت به روش ارائه شـده در  

از مسائل مهم در بازيابي مبتنـي بـر   . اين پژوهش كاهش مي يابد
محتوي، شكاف مفهومي بين نظر كاربر نسبت به مفهوم تصـوير و  

ح شـر . ويژگي هاي سطح پايين استخراج شده از تصوير، مي باشد
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در . نويسي تصوير رويكردي جهت كاهش اين شـكاف مـي باشـد   
اين رويكرد، برخي از تصاوير پايگاه داراي شرح بـه صـورت مـتن    

هدف، شرح گذاري خودكار مابقي تصاوير مي باشد تـا  . مي باشند
بازيابي تصوير عالوه بر محتوي بتواند بر اسـاس مـتن نيـز انجـام     

دنبـال رويكـردي بـراي    در پژوهش آتي در مرحلـه دوم بـه   . شود
شرح گذاري خودكار تصوير با بهره گيري از روش هاي يـادگيري  

ناحيه بندي خودكار تصوير، استخراج ويژگي هاي . ماشين هستيم
كلمـه  (هر ناحيه و در نظر گرفتن يك طبقه بند براي هر مفهـوم  

  .به عنوان اجزاي سيستم پيشنهادي مي باشند) كليدي
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