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یرا   . جستجو برر اسرای یر    باشدیم، یکی از موضوعات کاربردی در بینایی ماشین تصویری یهادادهگاهیپابر تصویر در مبتنی  یجستجو ده:کی چ
برا محتویرات    درخواسرت تصرویری   چنرد  بر تکیه با بازیابی اما بوده مرسوم بسیار گذشته هبا محتویات یکسان در چند ده 1تصویریدرخواست  چند

 درخواسرت است. در این مقاله برای بازیابی تصویر مبتنری برر چنرد    گرفته نانجام چندان موردتوجه نبوده و تحقیقات چندانی در این زمینه متفاوت 
، چندین عملگر جدید جسرتجو مررفری شرده اسرت.     روشاین  یهپیشنهاد شده و برپا مبتنی بر ترکیب محتوای تصاویر متفاوت ی  چارچوب جدید

سرح    یهایژگیو مبنای بر بازیابی ی  شده صادر تصویری یهادرخواست از ی  هر برای اول هدر مرحلروش پیشنهادی شامل چهار مرحله است: 
این بردار متناظر با نواحی و . دیآیم دستبهخودکار  صورتبهتصویر  یهامؤلفهو از نتایج این بازیابی ی  بردار باینری متناظر با  شودیمپایین انجام 

 ه. در مرحلر شودیمحاصل  جدید عملگر منحقی ترکیب و ی  بردار ی  بردارهای هر درخواست تصویری با سپس .اشیاء برجسته درون تصویر است
 روش یر   هارائر  شیوهبرجسته این  یهایژگیواز  .گرددیمانجام  جدید ن برداریعملیات بازیابی و نمایش نتایج بر اسای هم بیترتبه چهارم و سوم
 ریر گزمانکاهش محاسبات پیچیده و انجام بازیابی بر اسای چند درخواست تصویری با محتویات متفاوت بوده که  منظوربه تصاویر ترکیب برای کارا
و در قالرب عملگرهرای منحقری پیشرنهاد و      هرا مجموعره تئروری   بتنی برر این عملگرها م .دینمایمرا فراهم عملگرهای جستجو آسان  یسازادهیپ و
 مقدار کرارایی  پیشین یهاروشدر مقایسه با  .کندیمپیشنهادی را اثبات روش یی اتجربی کار یهاشیآزمااز  آمدهدستبهنتایج  .اندشده یسازادهیپ

 است.داشته افزایش  24%
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Abstract: Image-based search is one of the most applied issues in computer vision. In the past decades, content based image retrieval 

(CBIR) systems using one query or multiple queries with the same semantic information were well investigated. In contrast, the 

CBIR systems based on multiple queries with different semantics have rarely considered in the literature. This article presents a novel 

framework in order to combine the content of multiple queries for image retrieval. The proposed framework introduces several new 

search operators. The proposed approach comprises four stages: in the first stage, for each issued query, a retrieval process based on 

low-level features is applied and according to the results, a binary component vector is automatically computed for each issued 

query. This vector corresponds to regions and salient objects inside the query image. The vectors are then combined by logical 

operators to generate one binary component vector. In the third and fourth stages, retrieving and showing results are performed based 

on the binary component vector, respectively. The remarkable advantages of the proposed method are to efficiently combine different 

images for retrieval purposes; also it decreases complicated and time-consuming computations as well as simplifying the 

implementation of several search operators. The operators correspond to the set theory and known logical operators. The 

experimental results distinctly exhibit the effectiveness of the proposed method. In comparison to the previous methods, it improves 

27% of the performance achievement. 
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 مقدمه -1

تصویربرداری، فراگیر بودن  یهایآورفن توجهقابلبا توجه به رشد 
با تصویربرداری در زندگی انسان و همچنین فراهم  ابزارهای مرتبط

باال، جستجوی تصاویر را به ی  با ظرفیت و سرعت  یهاحافظهبودن 
اولیه برای  یهاحلراهاولیه و حیاتی تبدیل کرده است. یکی از  مسئله

بوده است. در این  2(TBIR) متن هجستجوی تصویر، بازیابی بر پای
روش هر تصویر دارای کلمات کلیدی متنی است که آن تصویر را 

این  یریکارگبه. سپس برای جستجو، کاربران با کندیمتوصیف 
. یکی از مرایب این روش، دهندیمکلمات، عملیات بازیابی را انجام 

تصاویر است و ممکن است توصیف  یسینوهیحاشبودن  برزمان
اربر برای تصویر وجود نداشته باشد و یا اینکه کاربران صحیحی توسط ک

متفاوتی را برای ی  تصویر ارائه دهند. اما از  یهافیتوصمتردد 
به سادگی عملگر جستجو در آن اشاره کرد.  توانیم شیوهامتیازات این 

 3(CBIR، بازیابی مبتنی بر محتویات تصویر )شیوهبرای رفع مرایب این 
سح  پایین  یهایژگیوپیشنهاد داده شد که برای توصیف تصویر از 

مترددی برای  یهاروش. کندیممانند شکل، بافت و رنگ استفاده 
بازیابی تصویر مبتنی بر محتویات و بهبود کارایی آن پیشنهاد شده 

ترکیب ویژگی رنگ و بافت  هبرای نمونه ی  روش بازیابی برپایاست. 
دیگری ی  روش بازیابی تحقیق در ]. 6[ ه استتصویر پیشنهاد شد

مررفی  YCbCrفضای  محابق با ویژگی شکل و هیستوگرام رنگ در
 فراگیرنسبتًا ی  محالره مروری  ]3[ همچنین در. ]2[ گردیده است
 زیادی هانجام شده است. البته هنوز فاصل CBIR یهاسامانهدر زمینه 

سح  پایین آن وجود دارد.  یهایژگیو و تصویر مرنایی توصیف میان
 ییهاروشکردن این فاصله و افزایش کارایی نیز  محققان برای حداقل

. برای مثال، برد از انجام بازیابی، کاربر نتایج اندکردهرا پیشنهاد 
و بر اسای نظر کاربر تردادی از تصاویر با  دهدیمرا امتیاز  آمدهدستبه

جستجو امانه امتیاز باال انتخاب شده و برای انجام دوباره بازیابی به س
 دنبالبهرا  یترشیب. بنابراین نتایج بازیابی مجدد دقت شوندیماعمال 

شناخته  4«بازخورد مرتبط»با نام  روشاین . ]7-1[ خواهد داشت
چند تصویر  یریکارگبهدر این زمینه یکی دیگر از پیشنهادها  .شودیم

یقین افزایش کارایی را در نتایج بازیابی  طوربهبرای جستجو است که 
 یهاجنبهدر این شرایط هر کدام از تصاویر  .]1-1[ داشت دخواه

را در نظر گرفته و با اعمال تمام  موردجستجومتفاوتی از شیء یا تصویر 
. در این روش خواهد آمد دستبه یترشیبتایج با دقت ن هادرخواست
 دارای مفاهیم مرنایی مشابه و یکسانی هستند.  هادرخواستمرمواًل 
که در این مقاله به آن پرداخته شده است بازیابی  یمتفاوت ئلهمس

با محتویات متفاوت  5«درخواست تصویریچند »بر اسای ترکیبی از 
 یهادرخواستنتایج برگشتی ترکیبی از تمام  کهیاگونهبهاست 

نزدی  و مرتبط باشند. این  هادرخواست هبوده و به هم موردجستجو
له ئمس ]3[ موردمحالره قرار گرفته شده است. در ندرتبهله ئمس

در  با محتویات متفاوت برای اولین باردرخواست چند  یهبرپاجستجو 
اولین کار  عنوانبهآن را  توانیمپیشنهاد شده است و  2161سال 

 هر هدر این روش مقدار فاصلجدی در این نوع جستجو مررفی کرد. 
جداگانه محاسبه شده و  طوربه دادهگاهیپابا تمام تصاویر  درخواست
. دیآیم دستبه درخواستمرادل با هر  داده زیادی همجموعدرنهایت 
 در تصویر زیادی همجموع ،یسازنهیبه یهاوهیش یریکارگبهحال با 
 دارند قرار مجموعه این هو تصاویری که در میان شودیم نتیجه خروجی
 هو محتویات تصاویر خروجی به هم باشندیمله ئمس نهایی هنتیج

حجم محاسبات  این روش، هک. با توجه به ایناستمرتبط  هادرخواست

. اول به آن وارد کرد توانیمرا تا حدودی کاهش داده است دو ایراد را 
فقط به  شوندیماینکه، تصاویری که در ابتدا در خروجی نمایش داده 

تا حدودی  دیگر یهادرخواستمرتبط است و با  درخواستی  
 هآید تا در میان دستبه. باید ترداد زیادی تصویر باشدیمغیرمرتبط 

موردنظر کاربر مشاهده شود. دوم اینکه با افزایش  یهایخروج هاآن

تغییر یافته و  تربزرگ، محاسبات به فضاهای با ابراد هادرخواستترداد 

 دنبالبه، رونیازا. ابدییمافزایش  یریگچشم طوربهحجم محاسبات 
کم کردن پیچیدگی بازیابی را با  ئلهروش نوینی هستیم که مس

 داشتن کارایی مناسب پاسخ دهد. نیچنهممحاسبات و 
آن هست طراحی ی  سامانه  دنبالبهدیگری که این پژوهش  هنکت

ی  سامانه هوشمندی را فرض نمایید که هوشمند با قابلیت زیر است: 
قادر به پیدا کردن خودکار تصاویر در ی  آلبومی از تصاویر باشد 

باشد و « گربه»تصاویری را فراهم نماید که شامل شیء  کهیاگونهبه
ی باشد که دارای میز و تصاویر دنبالبهرا شامل نشود یا « سگ»شیء 

هست  روشیطراحی  دنبالبه این مقاله یطورکلبه. ]61[ صندلی باشد
با محتوای  درخواستبیش از ی   هکه قادر به بازیابی تصاویر برپای

 مقالهکه در این روشی باشد و هدف جستجوی ترکیبی است.  متفاوت
پیشنهاد داده شده عالوه بر بازیابی موردنظر، قادر به انجام عملگرهای 

گفت اولین  توانیماطالعات کنونی  یهجستجوی متفاوتی است که برپا
انجام شده است. با توجه به نوع عملگر  تحقیقیبار است که چنین 

جستجوی پیشنهادی؛ تصویر نهایی بر اسای نوع عملگر، مرتبط با تمام 
نوع عملگر مجزا پیشنهاد شده  3خواهد بود. در مجموع  هادرخواست
 مجزا هشامل چهار مرحل برای بازیابی تصویر پیشنهادی روشاست. 
که  است تصویری یهادرخواست همجموعشامل . اولین مرحله است

. در این مرحله نواحی و اشیاء شودیمانجام  هاآنبازیابی بر اسای 
ترکیب  هادرخواست مهه دوم همرحلتصویر محاسبه شده، سپس در 

آید. روش ترکیب کردن این  دستبه درخواستشده تا ی  
بر نوع جستجو مبتنی عملگرهای منحقی و  صورتبه هادرخواست

 ی  فقط اسای بر بازیابی سوم، هشده است. در مرحل یسازادهیپ
 عنوانبهو تردادی تصویر نهایی  ردیگیمانجام  شدهجهینتدرخواست 

 یسازادهیپبرای تحقیق . در این شوندیمنمایش داده بازیابی نتیجه 
عملگرهای مختلف، هر تصویر را بر اسای ی  بردار باینری مبتنی بر 

بردار ». این بردار میکنیمتصویر نمایش داده و توصیف  یهامؤلفه
 باید بردار این ه. برای محاسبنامگذاری شده است 6«لفه باینریؤم

استخراج  یهاوهیشتصویر را تریین نموده که بدین منظور از  یهامؤلفه



 . . . ریتصاو یابیمنظور بازبه یمدل                                                                    6331پاییز ، 3 شماره ،74 جلدمهندسی برق دانشگاه تبریز،  مجله /131

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017                                                                                                              Serial no. 81 

خودکار این کار انجام  طوربهو  شودیمویژگی سح  پایین استفاده 
موردنظر اجرا شده، سپس  یهادرخواستبرای تمام  عمل. این گرددیم

بردار باینری عملگرهای جستجو را در این مرحله اعمال کرده و ی  
. شودیمساده با عملگرهای منحقی تولید  درخواستمتناظر با ی  
بازیابی تصویر اعمال شده و نتایج سامانه به  هامؤلفهحال این بردار 

 شدهارائه. با روش شودیمنمایش داده  دلخواه تردادبهموردنظر 
هستند و نتایج  یسازادهیپقابل  یآسانبهعملگرهای جستجوی ترکیبی 

 .دهدیمرا نشان  روشکارایی  هاشیآزما
شده است: در بخش دوم،  یدهسازمان صورتنیبددر ادامه، مقاله 

مرور درخواست مبتنی بر بیش از ی   CBIRمرتبط با  یهاوهیش

. بخش بردی رویکرد پیشنهادشده به همراه عملگرهای جستجو اندشده
در بخش  بیترتبه آمدهدستبهو نتایج  روشتشری  شده است. ارزیابی 
و کارهای آینده  یریگجهینت. در پایان اندشدهچهارم و پنجم آورده 

 .اندشدهمررفی 

بازیابی مبتنی بر بیش از یک  هایروشمروری بر  -2

 درخواست
درخواسرت  ا چند پیشنهادشده ب یهاروش مرمواًل CBIR یهاسامانهدر 
در  .باشرد یمر دقرت بازیرابی تصرویر     بهبرود  یی وافزایش کرارآ  منظوربه

و شریء یکسرانی در   برابر بوده دارای مفاهیم  هادرخواست هحقیقت هم
 مشرابه  گرفته شده است یا اشریاء متفراوتی از یر  کرالی     کاربه هاآن

بر اسرای   بازیابی مبتنی بر محتویات تصویرسامانه ی   ]4[ هستند. در
مررفری شرده اسرت.    درخواسرت  چند  هاستخراج هیستوگرام رنگ برپای

قرادر بره    ییتنهرا بره است که هر تصرویر   پایه استوار اینبر هدف اصلی 
مرروردنظر نیسررت پررس بهتررر اسررت کرره از  یهررایژگرریونمررایش تمررام 

را اصرلی و مهرم    یهرا یژگر یواز تصاویر استفاده شود کره   ییامجموعه
غیرمرتبط را نیز برجسته نماید. این تصراویر   یهایژگیونمایان نموده و 

. نترایج  شروند یمدر نظر گرفته « منفی»و « مثبت» درخواست عنوانبه
امکان دارد به مجموعه تصراویر مثبرت نزدیر      کهییتاجاخروجی باید 

بوده و از تصاویر منفی دور باشد. برای این کار هیستوگرام هر دو تصویر 
محاسرربه شررده و بررر اسررای یرر  مرراتریس فاصررله، فاصررله میرران دو   

از عملگر تفریق انجام محاسبات  برایهیستوگرام محاسبه خواهد شد و 
رنرگ غیرمررتبط را از تصراویر     یهرا مؤلفه. در حقیقت شودیماستفاده 
و به مجموعره تصراویر مثبرت اعمرال نمروده و برا       مشخص کرده منفی 

ساده محاسبه و بازیابی بر اسای آن انجام درخواست عملگر تفریق ی  
پیشنهاد درخواست بازیابی بر اسای چند سامانه ی   ]66[ . درشودیم

است و چندتایی بودن را به  درخواست، همان ی  درواقعشده است که 
 رنرگ  و بافرت  نره برده است که از دو هسیتوگرام جداگا کاربهاین دلیل 

. کنرد یمر را محاسبه  هاآناستفاده نموده و اشتراک درخواست  هر برای
 دادهگراه یپابرا تصراویر    آمدهدستبهدرخواست سپس میزان تشابه میان 

. دیر آیمر  دسرت به درخواستتصاویر به  نیتر ینزدشده و  یریگاندازه
 درخواسرت  این کار نیز مرتبط با هدف این مقاله نیست. در روش بسط

(QE)7  ]76-62[  از تصراویر   یترشیباصلی با ترداد  درخواستتصویر
له بازیابی ئکه دارای رتبه باالیی هستند جایگزین شده و در حقیقت مس

تبدیل خواهد شرد.  درخواست با ی  تصویر ساده به ی  بازیابی با چند 
ایرن روش نیرز   ، هرحرال بره  امرا  اسرت  بازیابی کارآیی افزایش آن هنتیج

 هادرخواست هزیرا در این روش هم ؛پژوهش نیستاین  مناسب با هدف
 به هم شبیه هستند.

 مجموعه تصاویری  بازیابی ی  شیء خاص در  منظوربه ]61[ در
تمام  دنبالبه. درواقع کندیماستفاده درخواست از قابلیت چند 

تصاویری هست که شامل شیء خاصی باشد و برای این کار از 
 شروع ه. در این روش نقحکندیماستفاده  درخواست یامجموعه
برای جستجوی در ابتدا . است شده داده قرار متن اسای بر جستجو

. برای مثال در موتور کندیماستفاده  یمتن یهاواژهشیء اولیه، از 
و کرده جستجوی گوگل تصویرهای مرتبط با شیء موردنظر را بازیابی 

از تصویرهای مرتبط با شیء موردنظر  ترداد دلخواهی یآسانبهکاربر 
 از نتایج این مرحله شدهانتخاب همجموع. سپس کندیمخود را انتخاب 

مانند مختلفی  یهاروش. شوندیمگرفته  کاربه بازیابی عمل هبرای ادام
Joint-Avg ،MQ-Max  وMQ-Avg  به دو نوع مررفی شده است که
مستقل  صورتبه، نوع اول یسازادهیپ . دراندشده یسازادهیپمتفاوت 
عملگر  هشده، سپس برپای فرضتردادی تصویر درخواست برای هر 

جدید و ساده درخواست خحی مناسبی نتایج با یکدیگر ترکیب و ی  
 درخواست. سپس بازیابی نهایی بر اسای این شودیمایجاد 

مستقل برای  صورتبه. در نوع دوم، بازیابی گرددیمانجام  آمدهدستبه
انجام شده و سپس نتایج با ی  عملگر خحی مناسب درخواست هر 

نهایی بازگردانده  تصاویر عنوانبهترداد دلخواهی از نتایج ترکیب شده و 
 یسازادهیپبرای این دو رویکرد متفاوت  یطورکلبه. شوندیم

 هاآنمراحل  که باشدیمدرخواست بازیابی مبتنی بر چند  یهاسامانه
  ترسیم شده است. 6 در شکل

 
 درخواستر بر اساس چند يابی تصويکرد مختلف بازيدو رو :1شکل 

 
برای  (BoW) 8«کیفی از کلمات»، از نمایش Avg-Jointروش 

 هاآن هو از هم کندیماستفاده  درخواست مجموعه در تصاویر ههم

فراگیر در  یهاروشیکی از  ]BoW ]61. نمایش ردیگیممیانگین 

تصویر  یهایژگیو کردن کوانتیزه همبتنی بر اید بازیابی تصویر است و

. سپس از نامندیمرا کلمات دیداری  هاآناست که  ییهاخوشهبه 

استاندارد بازیابی اطالعات که برای بازیابی متن پیشنهاد  یهاروش

از لغات  لغاتفرهنگی   روشر این د. کندیمشده است، استفاده 
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 اشیداریدکلمه  نیتر ینزدبه  گرفیتوصو هر  آمدهدستبه دیداری

 یهاروشاز  توانیم لغاتفرهنگ. برای تولید شودیمتخصیص داده 

k-means  آن بهره برد. در  با مشابه یهاروشوJoint-Avg  برد از

 دستبهساده  درخواستی   هادرخواست تمام از میانگین همحاسب

در این الگوریتم نتایج  .شودیمو بر اسای آن بازیابی انجام  دیآیم

بسیار نزدی  بوده و به درخواست به ی   مرمواًل آمدهدستبه

له ئبرای مس رونیازادیگر ممکن است مرتبط نباشد. درخواست 

باشد. دو روش  گوپاسخ تواندینم حلراهاین مقاله در این  شدهمحرح

MQ-Avg  وMQ-Max  کارگرفتهبهمشابه هم هستند فقط نوع عملگر 

برای هر  MQ-Maxبرای ترکیب نتایج متفاوت است. در روش 

مستقل محاسبه و  صورتبه شدهیبندرتبه هتردادی نتیج درخواست

. سپس نتایج از طریق امتیازدهی هر تصویر بر شودیمنمایش داده 

ترکیب  درخواستاز هر  آمدهدسته امتیازات ب اسای ماکزیمم

در کنار هم  هاآن ه. در حقیقت تصاویر بر اسای ماکزیمم رتبشوندیم

خروجی قرار خواهند گرفت. در روش بردی، میانگین تمام  عنوانبه

را محاسبه نموده و از این  درخواستاز هر  آمدهدستبهامتیازات 

نیز نتایج به  حلراه. در این دو کندیمرا باهم ترکیب  هاآنطریق 

برای  رونیازا شبیه و نزدی  خواهد شد. ترشیب هادرخواستیکی از 

ثری ؤکامل و م حلراه توانندینمدر این مقاله  شدهفیتررله ئمس

در کارهای  این سه روش، بودنبرجسته با توجه بهالبته  باشند.

مبنای  ]61[ هاروشاین  تصویر،بازیابی اخیر در  هپیشنهاد شد

در این بنابراین  جدید قرار گرفته است. یهاپژوهش هارزیابی و مقایس

 .د شدمقایسه خواه مقاله روش پیشنهادی با این سه روش

برای بازیابی درخواست از چند  ]64[در  شدهارائهپژوهش  در

است. در آن از واکاوی الگوی بدون  ]61[ تصویر استفاده نموده و مشابه

. در ابتدا کیفی کندیماستفاده  ناظر برای شناسایی شیء درون تصویر

 کلیدی هاز کلمات محلی از هر همسایگی کوچ  در اطراف هر نقح

تا اطالعات ساختاری و مکانی محلی را استخراج کند. با  دینمایم ایجاد

را واکاوی درخواست محلی، تصاویر  یهاستوگرامیهاستفاده از این 

تا ی  مجموعه از الگوهای سح  میانی را کشف نماید که  دینمایم

. این الگوریتم روش دهندیمرا بهتر توضی   درخواست تصاویر

نیز  روشاین بی تصویر است و کارایی خوبی دارد. بازیاقدرتمندی برای 

با هدف این مقاله در ی  راستا نیست زیرا بر اسای ی  شیء خاص 

 است.

که در اینجا مرور شدند، مناسب  ییهاحلراهتمام  یطورکلبه

در این مقاله نیستند. در حقیقت تصاویری که  شدهفیترر ئلهمس

فقط  هاآنبخشی از  ، مرمواًلشوندیمدرنهایت در خروجی مشاهده 

نیز به خروجی تصاویر  دیگرمرتبط است و  هادرخواستبه یکی از 

مرتبط خواهند بود. اولین  دیگر یهادرخواستهمین صورت فقط به 

 شدهارائهپژوهش  ،در ارتباط با محالره موردنظر در این مقالهتحقیق 

است که ی  الگوریتم جدیدی برای بازیابی بر اسای  ]3[ در

محتویات تصویر پیشنهاد داده و هدف آن نیز پیدا کردن تصاویری 

صادر شده باشند. همچنین  یهادرخواستاست که مرتبط با تمام 

دارای مرنای متفاوتی هستند. در این روش نشان داده  هادرخواست

پاریتو  یسازنهیبهراسای ب شدهیابیبازشده است که ترکیب تصاویر 

در این روش هستند.  ]61[ بسیار بهتر از ترکیبات خحی جبری

چندتایی کارا  یدهرتبههمراه با  9«پاریتو اول» یسازنهیبه الگوریتم

(EMR)10 ]16[ را درخواست در حقیقت هر گرفته شده است.  کاربه

با  هاآنرا بر اسای غیرتشابهات  دادهگاهیپاصادر نموده و تمام تصاویر 

مستقل  طوربهعمل و این  دینمایم یبندرتبهصادرشده درخواست 

روی  بر EMRانجام خواهد شد. سپس الگوریتم درخواست برای هر 

نقاط  EMR. از گرددیمشده اجرا  یبندرتبه یهادرخواستتمام 

مرتب شده  پاریتو ایجاد خواهد شد و در هر تکرار اجرا نقاط غیرغالب

حال کافی به کاربر برگشت داده شوند.  یهانمونهترداد  کهییجاآنتا 

از اهمیت  درخواست نقاط وسط پاریتو برای بازیابی مبتنی بر چند

نتایج خروجی است. نتایج پایانی  هدهندنشانزیادی برخوردار است و 

کارایی  ]61[ ترکیب خحی جبری یهاروشاین ایده در مقایسه با 

تحمیل  سامانه. اما محاسبات باالیی را به دهدیمبهتری را پیشنهاد 

داده افزایش  2از  ترشیببه  هادرخواستاگر ترداد  ژهیوبه. دینمایم

. این ابدییمافزایش  سامانهشود، حجم محاسبات تحمیل شده به 

پیشین  یهاحلراهروشی هست که در مقایسه با  دنبالبهمقاله 

کارایی خوبی را ارائه نموده و همچنین محاسبات را کاهش دهد. در 

برد از انجام ی  مرحله بازیابی مبتنی بر ، مقالهاین روش پیشنهادی 

سح  پایین، درخواست تصویری با ی  بردار  یهایژگیواستخراج 

تصویر که از اشیاء و نواحی تصویر حاصل  یهامؤلفهباینری مبتنی بر 

نیز بردار  هادرخواست. سپس برای دیگر شودیمایش داده شده، نم

 منحقی باینری مؤلفه محاسبه شده و بازیابی نهایی بر اسای ترکیب

از مزایای این روش سادگی آن و  .شودیماین بردارهای باینری انجام 

ذکر کرد. همچنین طراحی و  توانیممحاسبات ساده منحقی را 

 شدهارائهعملگرهای کاربردی جدید جستجو در چارچوب  یسازادهیپ

 یسازادهیپیقین  طوربهاست. تحقیق جذاب این  یهاتیقابلاز دیگر 

پیچیده و  تواندیمدیگر  یهاچارچوبعملگرهای جستجو در  گونهنیا

 باشد. محاسباتی باالیی داشته هزینه

 روش پیشنهادی  -3

در  باشدیمله بازیابی که هدف اصلی این مقاله ئمسمرتبط با مفهوم 

درخواست به تصویر کشیده شده است. بر اسای این شکل هر  2 شکل
بازیابی  دنبالبهدارای تردادی شیء و ناحیه است. در عملیات جستجو 

باشد. در  هادرخواست ههماز  هامؤلفه هتصاویری هستیم که شامل هم

مرتبط باشد. تفاوتی  هادرخواست هحقیقت تصویر خروجی باید به هم

 اشیاء هدارد این است که هم ]3[با مقاله در این  شدهفیتررله ئکه مس
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گرفته  کاربه تصویر توصیف و نمایش برای تصویر ی  هبرجست نواحی و
 .شودیم

اء و نواحی مترددی از اشی هر تصویر مرمواًلبا توجه به اینکه 
مجزا در نظر گرفته  مؤلفهبرای هر تصویر تردادی  تشکیل شده است،

متناظر با نواحی و اشیاء درون تصویر هستند. برای  هامؤلفهکه  شودیم
« کوه»و « رود»، «انسان» یهامؤلفهدارای  تواندیممثال ی  تصویر 

و « گل»، «زارچمن»، «اسب» یهامؤلفهباشد یا تصویر دیگر دارای 
 باشد. « درخت»
 

 
 درخواست چند يهر برپايابی تصويشنهاد بازيمفهوم پ :2شکل 

 

ی  بردار باینری که  دادهگاهیپا تصاویر هدر ابتدا برای کل مجموع
. شودیمفته لفه است در نظر گرؤهر درایه آن متناظر با ی  م

وجود داشته باشد متناظر با آن  یلفه خاصؤدر تصویر م کهیدرصورت
مقدار  صورتنیرایدرغو « ی »لفه مقدار ؤدر بردار باینری ملفه ؤم
. برای مثال اگر تصاویر موردبررسی در مجموع شودیمذخیره « صفر»

,𝑥1}لفه زیر باشند: ؤم nحداکثر دارای  𝑥2, … , 𝑥𝑛}   برای هر تصویر ی
𝐿 صورتبهتایی با مقادیر صفر و ی   nبردار باینری  = [0, 1]𝑛  ترریف

𝑥𝑖لفه ؤدر صورتی ی  است که م 𝐿𝑖 همقدار هر درای. شودیم در تصویر   
لفه ؤهمزمان بیش از ی  م تواندیموجود داشته باشد و هر تصویر 

 داشته باشد.
 بردار اول همرحلدر الگوریتم پیشنهادی شامل چهار مرحله است: 

. سپس در شودیممحاسبه  درخواستتصویر برای هر  یهامؤلفه باینری
بر اسای نوع عملگر  هادرخواست ههم باینری بردارهای دوم، همرحل

 درخواستالبته در اجرای این روش از دو تا  شوندیمجستجو ترکیب 

 کاربهنیز  درخواست یترشیببرای ترداد  تواندیماما  میاکردهاستفاده 

 هجستجو در مرحل امانهرا به س آمدهدستبهگرفته شود. بردار نهایی 
تشابه، تردادی تصویر  یریگاندازه یهاروشیکی از  هبرپای و داده بردی
بازیابی مبتنی بر  یهاروش. در کندیمارائه نتیجه بازیابی  عنوانبهرا 

 یریگاندازهبرای  مانهامتان یا کانبرا اقلیدسی، هاز فاصل تصویر مرمواًل
، یریگاندازه یهاروش. یکی از مشخصات این شودیمتشابهات استفاده 

در این . حال الگوریتم پیشنهادی باشدیممحاسبات سنگین و حجیم 
دارای این قابلیت است که از عملگرهای منحقی بسیار ساده با  پژوهش،

. در این کندیم استفاده تشابهات همحاسبات کم حجم برای محاسب
 یهاهیدرا( و شمارش ترداد XOR« )یای انحصاری»عملگر  یسازادهیپ

 نتایج نهایی، هلفه استفاده شده است. در مرحلؤمبردار  «ی »با مقدار 
 3 . شکلشودیمبه ترداد موردنیاز کاربر نمایش داده  شدهیابیباز تصویر

 .دهدیممراحل این الگوریتم را نشان 

 
ر مبتنی بر چند يابی تصاويشنهادی بازيتم پيمراحل الگور :3شکل 

 درخواست

سح  پایین تصویر، سری  یهایژگیودر این مقاله بر اسای 

و این  محاسبه شوددرخواست لفه مناسبی برای هر ؤبردار م شودیم

. برای ارزیابی بهتر کار از چهار شودیمخودکار انجام  صورتبه عمل
سح  پایین تصویر استفاده  یهایژگیوبسیار ساده برای استخراج  روش

 هاروش. این شودیمتصویر محاسبه  یهامؤلفهنموده و بردار باینری 
 هتصویر، بافت تصویر بر پای یهالبه شدت، هیستوگرام هشامل محاسب

و هیستوگرام رنگ هستند. در این مرحله برای  ]LBP ]63 عملگر
. در هر چهار شده استاز اطالعات محلی تصویر استفاده  ،یسازادهیپ

بلوک ثابت تقسیم شده و از هر بلوک ویژگی تصویر  61، تصویر به روش
سپس از کنار هم قرار دادن این مقادیر در کنار هم  ،استخراج شده

بر اسای چهار  هایژگیو. این دیآیم دستبهبردار ویژگی نهایی تصویر 
یستوگرام . در الگوریتم اول هشوندیماشاره شده در باال استخراج  روش

. در الگوریتم دوم برای بردار شودیممقادیر برای هر بلوک محاسبه 
. برای شودیمویژگی از اطالعات لبه در هر بلوک محلی تصویر استفاده 

در هر  سوم، الگوریتم در. است شده اعمال سوبل روش لبه همحاسب
گرفته شده است سپس  کاربه LBPبلوک از تصویر عملگر بافت 

محاسبه و در نهایت بردار  LBPاز اعمال  شدهجهینتهیستوگرام مقادیر 
رم، هیستوگرام رنگ ویژگی تصویر تریین شده است. در الگوریتم چها

برای هر بلوک محاسبه و از کنار هم قرار دادن  RGB در هر سه مؤلفه
از هر نوع  توانیمی  بردار ویژگی استخراج شده است. البته  هاآن

یقین هرچه میزان  طوربهمود و الگوریتم استخراج ویژگی استفاده ن
 شدهمحاسبهلفه باینری ؤیی این الگوریتم باالتر باشد بردار مکارآ
روی نوع الگوریتم استخراج  برتحقیق خواهد بود. البته این  ترقیدق

 پژوهشتاکید نکرده و جزء تمرکز اصلی این  و انتخاب ویژگی ویژگی
 نبوده است. 
 ههدف اولیه محاسب یسازادهیپکه اشاره شد، در این  گونههمان
لفه تصاویر است و در این روش از رویکرد اول ؤم باینری بردار خودکار

 هر برای بردار این هبرای محاسب استفاده شده است. 6 طبق شکل
مستقل ی  مرحله بازیابی مبتنی بر  صورتبه تصویری درخواست
و تردادی تصویر  گرددیماستخراج شده انجام  یهایژگیوبردار 
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 اقلیدسی هتصاویر، از فاصل شباهت یریگاندازهبرای . شودیمبازیابی 
فاصله را داشته باشند  نیترکم که دلخواهی ترداد و نموده استفاده

. این شودیمدر نظر گرفته  اول همرحل از بخشی هنتیج عنوانبه
هر کدام دارای بردار باینری هستند که از قبل  شدهیابیبازتصاویر 

، شدهیابیبازغیربرخط مشخص شده است. حال از تصاویر  صورتبه
 هاآنرا بررسی کرده و از ترکیب  هاآنباینری  یهامؤلفهبردارهای 

 دستبهصادرشده تصویری درخواست ی  بردار نهایی برای هر 

وجود ار باینری متناظر ی  برددرخواست . بنابراین برای هر دیآیم

را با ی  عملگر منحقی مناسب  آمدهدستبه. این بردارهای دارد

 یهادرخواستترکیب کرده و فقط ی  بردار که متناظر با تمام 
 به بردار این بردی ه. در مرحلدیآیم دستبهمنتشر شده است، 

با بردارهای بردار را  این هجستجو اعمال شده و حداقل فاصل امانهس

تصاویر  عنوانبهمقادیر  نیترکممحاسبه کرده و  دادهگاهیپا همجموع
این فاصله از عملگر  یریگاندازه. برای شودیمگرفته مشابه در نظر 

 یهامؤلفهفرال بردار نهایی  یهاتیبو شمارش ترداد  XORمنحقی 
 .شودیمباینری استفاده 

 توانیمدر مجموع با این روش سه نوع عملگر جدید جستجو 

است. درخواست مررفی کرد. اولین جستجو مبتنی بر ترکیب هر دو 

هر دو  یهامؤلفهباید مرتبط به تمام  شدهیابیبازدر حقیقت نتیجه 

پیشنهاد شده است. عملگر دیگر  ORتصویر باشد. بدین منظور عملگر 

تصویر  یهامؤلفهتصویر اول و حذف  یهامؤلفهداشتن  هجستجو برپای

از تصویر  ییهامؤلفهود. در حقیقت عملگری باید باشد که دوم خواهد ب

 هاول که در تصویر دیگر وجود ندارد را در نظر بگیرد. عملگر بردی برپای

 6 است که در هر دو تصویر مشترک باشد. جدول ییهامؤلفهداشتن 

 .دهدیمرا نشان  هاآن یسازادهیپ هعملگرها و شیو

 

 شدهارائهشنهادی در روش يعملگرهای جستجوی پ :1جدول 

نام  عملگر جستجو

 عملگر

 اده سازیيپ

𝐴 درخواست تصویری ترکیب کامل هر دو + 𝐵 𝐴  𝑜𝑟  𝐵 

 که فقط در ی  ییهامؤلفهترکیب 

 وجود دارد درخواست تصویری

𝐴 − 𝐵 𝐴  𝑎𝑛𝑑  (𝐴  𝑥𝑜𝑟  𝐵) 

 که در هر دو ییهامؤلفهترکیب فقط 

 مشترک است درخواست تصویری

𝐴 ∙ 𝐵 𝐴  𝑎𝑛𝑑  𝐵 

 
انواع  یسازادهیپبرای  شودیممشاهده  6 که از جدول گونههمان

عملگرهای جستجوی پیشنهادی روابط ساده منحقی استفاده شده 
دگی محاسبات و کاهش هزینه آن است سا روشاست. از مزایای این 

مناسب و بسیار سریری برای آن  افزارسخت توانیم یراحتبه درنتیجه
در این مقاله روش جستجوی منحبق بر ترکیب کامل هر  طراحی کرد.

 شده است. یسازادهیپ درخواستدو 

 ارزیابی  -4

بازیابی تصویر، مریارهای مختلفی وجود دارد که  یهاروشبرای ارزیابی 
استفاده  11(DCG) «شدهدادهرشد تجمری تخفیف » در این مقاله از

. ]21[ هست بازیابی ه، که از مریارهای استاندارد در جامراستشده 

درخواست را با  شدهبازگرداندهمیزان ارتباط تصویر  DCGپارامتر 
از کیفیت  یریگاندازه. در حقیقت این پارامتر ی  کندیم یریگاندازه
است،  چندسححی که دارای ارتباطی ییهاحوزه و در است یبندرتبه

که در  13«فراخوانی»و  12«دقت»کاربرد دارد. بنابراین مفاهیمی مانند 
صری   طوربهبازیابی  نوعکاربرد دارند در این  در سح  باینری بازیابی

 قابل استفاده نیستند.

، امتیاز درخواستبازیابی مبتنی بر ی   یهاسامانهدر 

برای هر تصویر خروجی ی  عدد باینری است که مقدار  شدهمحاسبه
را دارد. مقدار ی  مرتبط بودن تصویر خروجی با « 1»یا « 6»

تصویر  صورتنیرایدرغ دهدیممورد جستجو را نشان  درخواست

که هر تصویر درخواست  چندسامانه غیرمرتبط خواهد بود. اما برای 

 تواندینمامتیازدهی باینری متفاوتی داشته باشد،  یهامؤلفه تواندیم
جدید برای امتیازدهی به  ریارباید از ی  م رونیازامناسب باشد، 

که  MQUR14. این مریار مشابه با پارامتر شودتصاویر خروجی استفاده 
له ئکه بر اسای نیاز ما در این مس باشدیممررفی شده است،  ]3[ در

 یهامؤلفهتغییراتی به آن اعمال شده است. این پارامتر کسری از 

پوشانده  شدهیابیبازتصویر  یهامؤلفه لهیوسبهرا که  درخواستتصویر 

( 2( و )6روابط ). کندیم یریگاندازه فردبهمنحصر  طوربهرا  شوندیم
 .کندیمرا بیان  آن هروش محاسب

 𝛽 = 𝑦1 ∨ 𝑦2 ∨ … ∨ 𝑦𝑛                 (6     )                                

𝑀𝑄𝑈𝑅𝑖(𝑋) =
|𝑙𝑖∧𝛽|

|𝛽|
,    𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … , 𝑘                           (2)  

 
لفه برای ؤبردارهای باینری م بیترتبه 𝑦𝑛، ... و 𝑦1 ،𝑦2مقدار 

,𝑞1}موردجستجو  یهادرخواست 𝑞2, … , 𝑞𝑛}  هستند و مقادیر بردار𝑙𝑖 

تصویر بازیابی شده است. عملگرهای  یهامؤلفهمرادل بردار باینری 
 |𝑙𝑖| ههستند. انداز ANDو  ORمرادل عملگرهای  بیترتبه« ∧»و « ∨»

ترداد  𝑘. مقدار دهدیمرا نشان  𝑙𝑖غیرصفر بردار  یهاهیدراترداد 
 .است پیشنهادی الگوریتم پایانی همرحل یهایابیباز

بازیابی   هاآنتصاویر مرتبط با  بایدبرای هر جفت تصاویری که 
و سپس برد از پایان بازیابی  هاآن یهامؤلفه، بردارهای باینری شوند

که  گونههمان. شوندیممحاسبه  MQUR مقدار نهایی هتصویر در مرحل

درخواست یی الگوریتم بازیابی چند آدر باال ذکر شد؛ برای ارزیابی کار
که یکی از  شودیم( استفاده DCG« )شدهدادهتخفیف  رشد تجمری»از 

 شدهبازگرداندهارتباط تصویر  DCGاستانداردها در بازیابی است. پارامتر 

. این پارامتر بر اسای کندیم یریگاندازهموردنظر درخواست را با 

نتیجه در  هشدیبندنمره مقدار 𝑟𝑒𝑙𝑖. عبارت شودیم محاسبه( 3) هرابح
است. مقدار  MQURام است، که در این الگوریتم همان مقدار  iمکان 



 . . . ریتصاو یابیمنظور بازبه یمدل                                                                    6331پاییز ، 3 شماره ،74 جلدمهندسی برق دانشگاه تبریز،  مجله /133

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017                                                                                                              Serial no. 81 

𝑘  عبارت لگاریتمی ی  دهدیمرا نشان  شدهیابیبازترداد تصاویر .
ثیر حه تأرا در راب شدهیابیباز ههموار است که مکان نتیج هدهندکاهش

 شودیمانجام ( 3) هبر اسای رابحآن  همحاسبدر مجموع  .دهدیم
]21[. 

𝐷𝐶𝐺𝑘 = 𝑟𝑒𝑙1 + ∑
𝑟𝑒𝑙𝑖

𝑙𝑜𝑔2(𝑖)

𝑘
𝑖=2    ,                                                   (3)  

انواع  توانیمدر مجموع بدون در نظر گرفتن نوع عملگر جستجو، 
 2 استفاده شده را در جدولتحقیق عملگرهای منحقی که در این 

 خالصه کرد.

 شنهادیيپ روشدر  شدهاستفادهعملگرهای منطقی  :2جدول 

 اتينوع عمل عملگر منطقی

OR Compute component binary vector 

Related to type of search Combination 

XOR Similarity 

AND, OR MQUR 

 

 تجربینتایج  -5

شامل  دادهگاهیپاپیشنهادی از ی   امانهیی سآبررسی کار منظوربه

 . مرمواًلشده استاستفاده آزمایش تصویر  617تصویر آموزش و  161

 هاآند و در بازیابی از ناستانداردی که وجود دار یهادادهگاهیپا

ساده است و هر تصویر به درخواست مبتنی بر ی   شودیماستفاده 

ی  گروه یا حداکثر به دو گروه مجزا مرتبط هستند. بنابراین برای 

مناسب نیستند. درواقع نیاز به مررفی مقاله در این  شدهمحرحه ئلمس

سی الگوریتم پیشنهادی الزامی است مناسب برای برر دادهگاهیپای  

آن  یهامؤلفهکه تصویر بر اسای  میباشیم یامجموعه دنبالبه و

ی  بردار باینری ذخیره شده باشد و هر  صورتبهترریف شده و 

برای ، رونیازامترددی منتسب شود.  یهاهمؤلفبه  تواندیمتصویر 

بیش  تقریبی طوربهاین مجموعه را ترریف نموده و تحقیق این انجام 

انتخاب  Wangاستاندارد  دادهگاهیپاتصاویر این مجموعه از  %31از 

مختلف  یهامجموعهدستی از  صورتبه نیز تصاویر ه. بقیاندشده

بازیابی تصاویر  دنبالبهاین تحقیق اینکه  لیدلبه. اندشده یآورجمع

مجزا هست،  یاءهایاشبا نواحی و  یهادرخواستمرتبط با 

لفه در ؤی  مجموعه تصویر با چند م صورتبهموردبررسی  دادهگاهیپا

 تواندیم. با این نوع ترریف درواقع هر تصویر گرفته شده استنظر 

که قابلیت و  دهدیمویژگی اجازه  لفه داشته باشد. اینؤبیش از ی  م

 پیشنهادشده در بازیابی تصاویر مرتبط به چند یهاتمیالگورتوانایی 

. حداکثر شودارزیابی  ترقیدقهمزمان، بهتر و  طوربه درخواست

و به هر  شدهگرفتهتا در نظر  67 دادهگاهیپاتصویر از  یهامؤلفهترداد 

شده است. در  دادهباینری مناسب تخصیص  هلفؤتصویر ی  بردار م

 آورده شده است. دادهگاهیپااین  یهامؤلفه 3 جدول
 

مورد  هدادگاهيپا هدر مجموع شدهفيتعرمتفاوت  یهاگروه :3جدول 

 شيآزما

Trees Mountain Building Sky River Beach Human 

Food Horse Flower Lea Elephant Dinosaur Bus 

در نظر « آموزش»گروه  عنوانبه تصویر 161مشتمل بر  مجموعه
تایی است.  67لفه ؤو هر تصویر دارای ی  بردار باینری م شدهگرفته

مورد درخواست  عنوانبه را تصاویری دیگری هسپس در برنام

سح  پایین استخراج  یهایژگیو، بررسی کرده و بر اسای «آزمایش»

مستقل برای  صورتبهی  مرحله بازیابی  ؛درخواستشده از هر دو 

انجام شده و از ترکیب بردارهای مؤلفه تصاویر بازیابی  هادرخواست
و ی   شوندیملفه هر دو تصویر محاسبه و ترکیب ؤبردار م شده،

سپس  .دیآیم دستبهلفه است ؤساده که شامل ی  بردار مدرخواست 

هستند درخواست مشابه با این  دادهگاهیپاتردادی از تصاویری که در 

. شودیمانجام بر اسای تشابه با بردار باینری  یریگاندازهو  شدهبازیابی 
تصویر انجام  یهامؤلفهدر حقیقت بازیابی نهایی بر اسای بردار باینری 

برای ارزیابی رویکرد  شدهفیترر یارهایمر. در نهایت گرددیم
 .شوندیم یریگاندازهپیشنهادی 
پیشین این مقاله اشاره شد برای  یهابخشکه در  گونههمان

. حال شده استروش متفاوت و ساده استفاده  7استخراج ویژگی از 

 هصادرشده در مرحل یهادرخواستبرای  هامؤلفهبرای تریین بردار 

. شوندیمهرکدام بررسی  همتفاوت اجرا و نتیج روشاین چهار  ،اول

. در این حالت شده است پایه نیز در نظر گرفته روشهمچنین ی  

صادرشده در اولین  یهادرخواستمستقیم برای  طوربهخود کاربر 

اسای  بر بازیابی مراحل هو ادام کندیملفه ترریف ؤمرحله، بردار م

استخراج ویژگی با  یهاروش. دیگر شودیمهمین نظر کاربر تکمیل 

زیرا روش پایه بر اسای نظر کاربر  ؛اندشدهاین روش پایه مقایسه 

ی  حالت بهینه در نظر گرفته شود. در  عنوانبهتا حدودی  تواندیم

ارائه شده بر اسای استخراج ویژگی به همراه طول  یهاروش 7 جدول

حداکثر طول بردار ویژگی  خالصه بیان شده است. طوربهبردار ویژگی 

 رنگ کانال 3 دارای که است رنگ هیستوگرام همربوط به محاسب

 یهایژگیویقین طول بردار آن در مقایسه با  طوربهو  باشدیم جداگانه

 دیگر افزایش خواهد یافت.
 

 یسازهيشبن يدر ا شدهکارگرفتهبه یهاتميالگور مشخصه :4جدول 

طول بردار  حاتيتوض تميالگور

 ژگیيو

محلی  یهاکسلیپهیستوگرام مقادیر شدت  1تم يالگور
 تصویر

11 

افقی و عمودی  یهالبههیستوگرام  محلی  2تم يالگور
 تصویر

32 

 LBP 11هیستوگرام محلی بافت تصویر با عملگر  3تم يالگور

 271 هیستوگرام رنگ محلی تصویر 4تم يالگور
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 شدهارائه یهاروشبرای ارزیابی بهتر الگوریتم پیشنهادی، نتایج با 

، Joint-Avg روش سه کار، ه. برای مقایساندشدهمقایسه  ]61[ در

MQ-Max  وMQ-Avg  در این مقاله  شدهفیترر دادهگاهیپارا برروی

. برای اندشدهکرده و نتایج نهایی بررسی و ارزیابی  یسازادهیپ

در نقاط کلیدی با توصیفگر  BoWهر سه روش از نمایش  یسازادهیپ

آن از کتابخانه  یسازادهیپده و برای شاستفاده  SIFTتایی  621بردار 

VL-Feat 0.9.20 ]26[  یهاروشاستفاده شده است. در حقیقت 

را  هاآنکه  باشدیمخحی جبری  یهابیترکمرورشده بر اسای 

 پژوهشدر این  شدهارائهنموده و با نوع ترکیب منحقی  یسازادهیپ

که در ادامه  ییهاشکلو  هاجدولدر ارزیابی . نتایج اندشدهمقایسه 

آزمایش  هدادگاهیپا ه، نمایش داده شده است. در مجموعاندشدهآورده 

که در مجموع ترداد جفت وجود دارد تصویر مختلف  617

برای راحتی مقادیر است.  61131برابر با  شدهیبررس یهادرخواست

DCG  مقادیر  صورتبهو را بر مقادیر حداکثرشان تقسیم نموده

 با ترداد بازیابی 1 جدول یهاداده. اندشدهنمایش داده  شدهنرمال

61 𝑘  شده است. یریگاندازه =
 

 مختلف یهاتميالگوردر  DCG انيم هسيمقا :5جدول 
DCG Technique 

42/1 Basic Method 

13/1 Algorithm 1 

31/1 Algorithm 2 

31/1 Algorithm 3 

31/1 Algorithm 4 

12/1 Joint-Avg [15] 

67/1 MQ-Max [15] 

16/1 MQ-Avg [15] 

 
همراه  تصویری متفاوت یهادرخواستبرای  بازیابی اجرای نمونهدو 

 یهاشکلدر  بیترتبهخروجی تصویر  61با ترداد با نتایج هر مرحله 

که از خروجی مشخص است  گونههماننشان داده شده است.  4-7

منحبق بر هم باشند  یهامؤلفهدارای  درخواستجفت  کهیدرصورت

در  یی خواهند بود.شده در خروجی دارای باالترین کارآتصاویر بازیابی 

 1هر چهار مرحله برای بازیابی دو درخواست تصویری شکل  7 شکل

 یهامؤلفهتمام بردارهای نشان داده شده است. در این مثال اجراشده 

هستند « گل»فرال  هلفؤفقط دارای م چهارم هدر مرحل تصاویر خروجی

و  اندشدهبا رنگ زرد مشخص  اندشدهصحی  محاسبه  که ییهامؤلفهو 

 .ندینمایمدرستی کار را بیان 

 

شنهادی شامل بردارهای يروش پ 4تا  1 هج مرحلينتا :4شکل 

 5 در شکل شدهدادهنشانری يهر درخواست تصو شدهمحاسبه

 

 

شنهادی يتم پيبر مبنای الگور شدهیابيبازر يتصو 11تعداد  :5شکل 

 شدهمشخص درخواستبرای هر دو 

 
هر دو درخواست تصویری دیگر نیز بازیابی شده است که نتایج 

و تصاویر خروجی بازیابی شده در  1روش پیشنهادی در شکل  همرحل
 تردرراحتبرای ارزیابی  1 . در شکلاندشدهبه نمایش گذاشته  4 شکل
به رنگ نارنجی هستند در بردار باینری که  ییهابخش، 2و  6 همرحل

 61. هر دهدیمرا نشان توسط الگوریتم پیشنهادی اشتباه محاسباتی 
بردار هستند که مستقل  لفهؤم دارای ی  بردارتصویر خروجی 

 چهارم هدر مرحلنشان داده شده است.  1 در شکل هاآن شدهمحاسبه
رنگ زرد  صورتبه اندشدهصحی  محاسبه  طوربهکه  ییهامؤلفه

 .اندشدهمشخص 
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شنهادی شامل بردارهای يروش پ 4تا  1 هج مرحلينتا :6شکل 

 7 در شکل شدهدادهنشان ریيهر درخواست تصو شدهمحاسبه

 

 
 شدهارائه درخواست دو هيبرپا شدهیابيبازر يتصو 11خروجی  :7شکل 

 شنهادیيتم پيدر الگور

 تصویر 21و  61، 61 بازیابی برای سه مقدار مختلف DCG همحاسب
نتایج برای هر سه ترداد بازیابی  .داده شده استنشان  1 در شکل
 یکسان است. تقریبًا

 
 ريتصو 21 و 15، 11ابی به ازای يبرای باز DCGر مختلف يمقاد :8شکل 

دیگری که در این تحقیق انجام شده است، متوسط زمان  همقایس

موردبررسی  یهاتمیالگوردر درخواست اجرای برنامه برای هر جفت 

نشان داده شده است. نتایج،  1 که مجموع نتایج در جدول باشدیم

زمان اجرای بهتر برای الگوریتم پیشنهادی در این کار  هدهندنشان

 .اندشدهاینتل اجرا  core i7روی پردازنده  بر هابرنامهاست. تمام 

ابی بر يبرای بازشنهادی يپ یهاتميالگورزمان اجرای متوسط  :6جدول 

 ریيتصو درخواستک جفت ياساس 
 ه(يلی ثانيزمان اجرا )م تميالگور

  1/21 6الگوریتم 

 1/31 2الگوریتم 

 711 3الگوریتم 

 4/31 7الگوریتم 

Joint-Avg [15] 131 

MQ-Max [15] 121 

MQ-Avg [15] 2141 

    
لفه باینری ؤبردار م یریکارگبهیکی از مزایای روش پیشنهادی، 

. با این بردار شده استاستفاده  هاآناست که برای نمایش هر تصویر از 

خواهد شد. عالوه بر این  ترعیسربسیار  دادهگاهیپاسرعت جستجو در 

امتیاز، این نوع ترریف سبب طراحی عملگرهای جستجوی متفاوت و 

که بسیار ساده و راحت  شودیمکاربردی متنوع  یهابرنامهمتناسب با 

این نوع  یسازادهیپترریف و  کهیدرحالهستند  یسازادهیپنیز قابل 

بسیار پیچیده و  تواندیمدیگر  یهاوهیشعملگرهای جستجو در 

 یسینوهیحاش، ایجاد پژوهشباشد. یکی دیگر از امتیازات این  برنهیهز

به  توانیم ترشیبخودکار برای تصویر ورودی است که در آینده  طوربه

 آن پرداخت.

از فضای حافظه  ترنهیبهیکی دیگر از مزایای این رویکرد استفاده 

عنصر که  mلفه با ؤبردار م تصویر، nبا  دادهگاهیپااست. با فرض ی  

ی  ماتریس اسپاری ایجاد  تواندیمترکیبی از مقادیر صفر و ی  است، 

لفه فرال دارد. پس ؤتا م mاز  ترکممرمول  طوربهزیرا هر تصویر  ؛نماید

زیاد باشد و از دیگر نکات مهم این ماتریس فقط  تواندیمترداد صفرها 

ین در مقایسه با ماتریس اسپاری صفر و ی  است. بنابرا یهادادهوجود 

نیاز دارد. البته اگر هر بردار باینری با حداکثر  یترکممرسوم فضای 

شرایط هنوز بهتر خواهد شد. برای مثال در  شوندتردادی بایت ذخیره 

دو بایت برای آن  توانیمتایی است که  67طول بردار  یسازادهیپاین 

خواهد  ترشیبحافظه بسیار  ییجوصرفهدر نظر گرفت. در این شرایط 

ماتریس اسپاری نیست. این مزیت  یسازرهیذخشد و دیگر نیازی به 

فراهم  15تربیه شده یهاسامانهرا در  روشاین  یریکارگبهامکان 

 .کندیم

در این روش به آن اشاره کرد،  توانیمکه  یامسئلهدر مجموع، 
تصویر است که  هلفؤم بردار همحاسب برای اول هاجرای بازیابی مرحل
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تحمیل نماید. از کارهایی که در آینده  امانهبار محاسباتی به س تواندیم
جایگزینی و حذف این  یهاحلراهباید به آن پرداخته شود، استفاده از 

 مرحله از بازیابی است.
پیشنهادی  یهاتمیالگور در DCG یریگاندازهبا بررسی نتایج مریار 

پیشین، باالترین مقدار به روش پایه ترلق دارد  کارهای با آن هو مقایس

زیرا مبتنی بر نظر کاربر است.  باشدیمکه چنین انتظاری نیز منحقی 

مختلف با  یهایابیبازبهترین نتیجه را در ترداد  6در ادامه الگوریتم 

از  آمدهدستبه. در مجموع نتایج دهدیمنشان  یترکمزمان محاسباتی 

 پیشنهادی همرحل 7مختلف استخراج ویژگی منحبق بر  یهاتمیالگور

-Joint روش سه هر به را بهتری اجرای سرعت و کارایی مقاله، این در

Avg ،MQ-Max  وMQ-Avg  از دالیل این نتایج دهندیمنشان .

به کارا بودن روش ترکیب تصاویر بر اسای محتوا اشاره نمود و  توانیم

عملگرهای سریع  یریکارگبههمچنین زمان اجرای بهتر آن ناشی از 

در کاهش زمان اجرا دارند. برای بهبود  ییسزابهثیر أمنحقی است که ت

برجسته در  یهاروشاز دیگر  توانیم DCGدقت نتایج و افزایش مریار 

 بردارهای هی تصاویر استفاده نمود. هر چه میزان محاسباستخراج ویژگ

باشد نتایج نهایی به  ترقیدقتصویر ورودی  یهادرخواستلفه ؤم باینری

 7 و 1 که در باال در شکل گونههمانخواهند بود.  تر ینزدانتظار کاربر 

چون هر دو بردار « گل»تصویری  یهادرخواستبرای  ،مشاهده شد

. است %611 بازیابی هنتیجدقت  اندبودهباینری تخمین شده دقیق 

نشان داده شد، خحای در باال که  1 و 4 شکل دیگردو  در نمونه برای

 هلفه برای هر درخواست نتیجمؤ باینری بردارهای هاشی در محاسبن

برای کاهش این خحا،  رونیازا. است داشته نهایی بازیابی در مستقیمی

 تواندیمبرای استخراج ویژگی  گرفیتوصاز ترکیب چند  بردنبهره

 را ارائه نماید. یترقیدقنتایج 

  گیرینتیجه -6

برای ترکیب محتویات تصاویر در این مقاله ی  چارچوب جدید 
 منحقی عملگرهای هبر پای ساده محاسباتدرخواستی با تکیه بر 

درخواست  چند برای بازیابی تواندیمپیشنهاد شد. این نوع ترکیب 
 یهامؤلفه. در این روش بردار اعمال شود مفاهیم متفاوتبا  یتصویر

خودکار محاسبه  طوربهآزمایش باینری برای تصاویر ورودی مورد 
دو  روش. در این شودیم. سپس بازیابی بر اسای آن انجام شوندیم

 هشدارائه یهاروش. این روش در مقایسه با شودیمنجام مرحله بازیابی ا
 یریکارگبه لیدلبهمبتنی بر چند تصویر،  یهایابیبازقبلی برای 

را پیشنهاد  یترحجمو کم  ترسادهعملگرهای منحقی پردازش بسیار 
و درنتیجه سرعت اجرا بهتر خواهد بود. یکی دیگر از امتیازات  کندیم

تصویر است که نتایج بازیابی بر  یهامؤلفه بردارهای هاین روش اید

خواهد بود. از  ترمناسببسیار درخواست  برای چند هاآناسای 

و  باشدیم تربزرگ دادهگاهیپای رو کارهای آینده، اجرای این ایده بر
 یهاروشتصویر  یهامؤلفههمچنین برای محاسبات بردارهای 

همچنین در آینده برای تسریع  .باشدثر بسیار مؤ تواندیمیادگیری 
 موازی یهاپردازنده اسای بر را اول هبازیابی مرحل توانیمعملیات 
افزایش سرعت را  توانیمانجام داد که و محاسبات ابری  یاچندهسته

  کرد. ینیبشیپ
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