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صاو شیافزا ده:یکچ ست که در  نترنتیاز جمله ا ،یمختلف زندگ یکاربردهاموجود در  ریت شده ا ر د ژهیوبهوجود معنا در وب  ریاخ یهاسالسبب 

صو ش. ردیمورد توجه محققان قرار گ ریمورد ت صو یسینوهیحا صاب  یبه معنا ریت ص یچند کلمه برا ای کیانت صو فیتو ست. ورود ریت  ستمیس یا

استخراج  یکه در آن برا دهدیمارائه  ریتصو یسینوهیحاش یبرا یدیجد تمیمقاله، الگور نیاست. ا ریاز تصو شدهاستخراج یهایژگیو ،یسینوهیحاش

 دنیرس یمنظور کمک گرفته شده است. برا نیا یبرا زین  SIFT فگری( استفاده شده است و از توصBoWواژگان ) فیاز مفهوم ک ر،یتصاو یهایژگیو

بهره گرفته شبببده  K-Means تمیو الگور PCA-SIFT یژگیکاهش ابعاد و روشاز  SIFT یهایژگیوبه باال بودن ابعاد  با توجهمناسبببب و  ییبه کارا

 اریدر دو مع شدهارائه ستمیعملکرد بهتر س یای، گوCorel5k ریو با استفاده از مجموعه تصاو یشنهادیپ ستمیس یبر رو شدهانجام یهاشیآزمااست. 

 گذشته است. یزمان و دقت نسبت به کارها یررسمورد ب

 .K-Means ،PCA-SIFT تمی، الگورPCA فگریواژگان، توص فیک ر،یخودکار تصو یسینوهیحاش :یدیلک یهاواژه
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Abstract: Due to increase using images in different life application especially internet, recently many researchers interested in 

understanding in web and images. Automatic image annotation means attaching words, keywords or comments to an image. The inputs 

for image annotation system are features which are extracted from image. In this paper, a new algorithm for automatic image annotation 

using bag of words (BOW) and SIFT descriptor is presented. Considering the high dimensionality of SIFT features and to achieve 

satisfying efficiency, we apply dimension reduced technique PCA-SIFT and K-Means algorithm. Experimental results based on the 

images of Corel5k dataset show that the proposed method has better performance in precision and time measures. 
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 مقدمه -1

العات اط مؤثری و بازیابی بنددستهبا افزایش تعداد تصاویر در وب، لزوم 

اهمیت بیشتری پیدا کرده است. همین امر سبب شده است که در 

در مورد مالتی مدیا از جمله  ژهیوبهی اخیر وجود معنا در وب هاسال

ی قدیمی از هاروشتصویر مورد توجه محققان قرار بگیرد. اکثر 

ه کارایی ک کردندیمی تصویر شبیه رنگ، بافت و شکل استفاده هایژگیو

جستجوی  دهندیمچندانی نداشت. به این دلیل که کاربران ترجیح 

کلمات کلیدی انجام  بر اساسی متنی و وجوهاپرستصویر را بر اساس 

 منظوربهدهند. از نظر کاربر بیان درخواست بازیابی با استفاده از کلمات 

مونه تصویر ن ارائهاز  ترعیسرو  ترساده مراتببهتوای تصویر توصیف مح

تر تصویر را بیش یسینوهیحاشبرای بازیابی اطالعات است. این امر لزوم 

 کرده است.

تصاویر به فرآیند تولید کلماتی که محتوای تصویر را  یسینوهیحاش

اتی تصاویر، تولید کلم یسینوهیحاش. هدف شودیمتوصیف کنند، اطالق 

[. در واقع در 2، 1] کنندیماست که تصاویر را به شکل مناسبی توصیف 

ی از کلمه یا کلماتی که بیانگر معنا و مفهوم امجموعه یسینوهیحاش

. منظور از معنا و مفهوم واقعی شودیمواقعی تصویر است، با تصاویر همراه 

ویر است. یافتن تصویر مورد از تص هاانسانمفاهیمی نزدیک به برداشت 

ست. ا زیانگچالشنیاز یک کاربر از بین تصاویر بسیار زیاد، یک کار 

ر بمعنایی بین بازیابی تصاویر  فاصله کیتحقیقات نشان داده است که 

[. 3محتوا و معنای تصویر قابل فهم برای انسان، وجود دارد ] اساس

ر ی خودکاسینوهیاشحبهترین راه برای پر کردن این فاصله معنایی، 

نجام توسط انسان یا ماشین ا توانندیمی تصویر سینوهیحاشتصویر است. 

 یسینوهیحاشی بزرگی از تصاویر نیازمند هامجموعه ازآنجاکهشود اما 

و همراه با اشتباه یا  نهیپرهز، برزماناست،  انجام این عمل توسط انسان 

ی تصویر، انجام این عمل سینوهیحاشمنظور از  عمالًابهام است. لذا 

ار ی خودکسینوهیحاشو توسط ماشین است که به آن  خودکار صورتبه

باید  ی خودکارسینوهیحاش. برای تولید سیستم شودیمتصاویر گفته 

فت ، پس از دریاهاآنقوانینی را به ماشین یاد داد تا بتواند با استفاده از 

 د.ی تصویر را تولید کنهاهیحاشتصویر ورودی، 

 بینایی ماشین پرکاربردی هاحوزهیکی از  عنوانبهتشخیص اشیاء 

در  1ی متعددی بر پایه کیف واژگان بصریهاتمیالگور. شودیمشناخته 

[. در بینایی ماشین، 13و  10، 12-10] اندشدهشناسایی اشیاء استفاده 

ی تصویر هایژگیوی بصری یک بردار از تعداد وقوع یک واژه از هاواژه

ی بصری به دلیل سادگی و عملکرد خوبی که بر روی شیء هاواژهاست. 

. همچنین به دلیل موفقیت اندگرفتهو صحنه دارند مورد توجه قرار 

استفاده از کیف واژگان در بازیابی اطالعات، استفاده از آن در پردازش 

تصویر و ویدئو نیز مورد توجه است. در مدل کیف واژگان یک سند 

 .شودیمنشان داده  هاواژههیستوگرامی از  صورتبه

ی خودکار تصاویر با سینوهیحاشدر این مقاله یک روش جدید 

استفاده از کیف واژگان ارائه شده است. رویکرد جدید از سه گام تشخیص 

 .کندیمبرای هر تصویر استفاده  2کدکتابویژگی، توصیف ویژگی و ایجاد 

گر آموزش ابتدا نقاط کلیدی هر تصویر با استفاده از توصیف مرحلهدر 
3SIFT  استخراج شده و در ماتریس بزرگی ذخیره و همچنین مشخص

ز سپس با استفاده ا که هر ویژگی متعلق به کدام کالس است.  گرددیم

ی موجود در این ماتریس هایژگیو K-meansی بندخوشهالگوریتم 

این مرحله، ماتریسی خواهد بود که  . خروجیشوندیمی بندخوشه

، یک تصویر به سیستم آزمون مرحلهمرکز هر خوشه است. در  دربردارنده

 تکتک فاصله. سپس شودیمآن استخراج  SIFTی هایژگیووارد شده و 

. اگر شودیمآموزش محاسبه  مرحلهی هاخوشهبا مراکز  هایژگیواین 

 کمتر باشد، این نقطه کلیدی به شدهنییتعاین فاصله از مقدار آستانه 

ه ب شدهدادهتعداد ویژگی نسبت  تیدرنهاو  شودیمخوشه نسبت داده 

ر . ددیآیم( برای این تصویر به دست هایژگیوهر خوشه )هیستوگرام 

 عنوانبهیی که بیشترین فراوانی ویژگی را دارند هاخوشهآخر  مرحله

 .شوندیمحاشیه )برچسب( های تصویر انتخاب 

 یسینوهیحاشهدف اصلی در این مقاله ارائه یک روش جدید برای 

خودکار تصاویر است. در بخش دوم مروری بر کارهای گذشته خواهیم 

ی هاواژهبه کمک  شدهیطراحداشت، سپس در بخش سوم سیستم 

ی الزم آمده هااستنتاج، نمودارها و شودیمبصری همراه با جزئیات ارائه 

و  رددگیمتایج تجربی الگوریتم پیشنهادی ارائه است، در بخش چهارم ن

 .شودیمتحقیق در بخش پنجم بیان  یریگجهینت تیدرنها

 پیشینه تحقیق -2

وسط تصاویر ت یسینوهیحاشگوناگونی برای  یهاسامانهو  هاروشتاکنون 

با همدیگر متفاوت  هاآنافراد مختلف ارائه شده است که هدف و کاربرد 

ا به ر هاآن توانیم شدهاستفاده یسینوهیحاشنوع سیستم  ازنظراست. 

 سه دسته تقسیم کرد:

 یبندهادسته: در این روش از یبنددستهبر اساس  یهاروش 

و بر  دشویممختلف استفاده  یهادستهمختلف برای تقسیم تصاویر به 

 .شودیمکلمات کلیدی مناسب هر دسته تعیین  هادستهاساس این 

 .انددستهاز این  ییهانمونه[ 1 ،2مقاالت ]

 بر اساس مدل احتماالتی: در مدل احتمالی، اساس  یهاروش

بصری و سطح پایین تصویر )رنگ، بافت، شکل  یهایژگیوکار استخراج 

آموزشی و سپس بررسی توزیع احتمال وابسته بین  یهادادهو ...( از 

 تیهادرناست و معنایی سطح باال  یهایژگیوبصری تصویر و  یهایژگیو

.  شودیمتصویر جدید استفاده  یسینوهیحاشاز نتایج توزیع احتمال برای 

 .انددستهاز این  ییهانمونه[ 0، 0مقاالت ]

 ییهاروشبازیابی تصاویر: دسته سوم  بر اساس یهاروش 

هترین یعنی ابتدا ب .شودیممانند بازیابی تصویر رفتار  هاآنهستند که با 

تصاویر مرتبط با تصویر جدید بر اساس محتوای تصویر بازیابی شده و 

یز استفاده ن آزمونسپس کلمات کلیدی تصاویر بازیابی شده برای تصویر 

 .انددستهاز این  ییهانمونه [3، 0. مقاالت ]شودیم

حاضر، ارائه شده است،  مقالهتوسط نویسندگان  راًیاخکه  یامقالهدر 
تصاویری با موضوع اماکن تاریخی و  یسینوهیحاشروشی خودکار برای 
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برای این منظور، ابتدا این تصاویر . ]17[ مذهبی ایران معرفی شده است
ذخیره کرده و پس از انجام  هاآنرا به همراه متون اطراف 

ن ایجاد از کلمات موجود در متو یانامهلغتالزم،  یهاپردازششیپ
یادگیری ماشین و روش وزن  یهاروش. سپس با استفاده از شودیم

که  شودیمبه هرکدام از کلمات وزنی نسبت داده  TF-IDFدهی
اهمیت هریک از لغات است. برای تحلیل نتایج حاصل از  دهندهنشان

ویر دستی روی تصا یسینوهیحاشکاربر انسانی، ابتدا  0الگوریتم، با کمک 
. نتیجه شودیمکلمه کلیدی نسبت داده  1ه هر تصویر انجام و ب

درصد(، بین تفسیر  17کلمه )بیش از  00/2شباهت حدود  دهندهنشان
از درخت  ]Sh.Wan ،]11شده است.  یسازادهیپانسانی و الگوریتم 

ت. تصاویر استفاده کرده اس یسینوهیحاشتصمیم برای تولید سیستم 
 اندگرفتهمبتنی بر ناحیه بهره  یسینوهیحاشاز یک چارچوب  هاآن
مبتنی بر ناحیه، کلمات کلیدی با مناطق  یسینوهیحاشدر  کهیطوربه

آموزشی مرتبط هستند. در این مقاله از  یهادادهخاصی در مجموعه 
ست استفاده شده ا یسینوهیحاشالگوریتم درخت تصمیم برای سیستم 

و بهتر  ترعیسرتعداد زیادی از تصاویر را  تواندیمکه این سیستم 
در این مقاله از مجموعه تصاویر  شدهارائهکند. الگوریتم  یبندطبقه

Corel5k  نویسندگان مقاله اندکردهخود استفاده  یهاشیآزمابرای .
که هر ناحیه محتوای  اندکرده یبندمیتقستصویر را به تعدادی ناحیه 

اوتی دارد. ابتدا، تصویر به نواحی مختلفی بصری متف یهایژگیومعنا و 
بصری مشابهی دارند. سپس اطالعات بصری  یهایژگیوتقسیم شده که 

. سپس شودیمآموزشی ساخته  داده مجموعههر ناحیه استخراج شده و 
آموزش استفاده  مجموعهبرای یادگیری  ensembleسیستم از الگوریتم 

کلمات  تواندیم. هر کالس یک برچسب دارد و برچسب کالس کندیم
و با  Corel مجموعهتصویر از  201کلیدی باشد. نتایج الگوریتم بر روی 

[ 12در مقاله ] .دهدیمرا نشان  31/00دقت  KNNاستفاده از الگوریتم 
داخته تصاویر پر یسینوهیحاشدر  افتهیساخت تنکبه کاربرد بازنمایی 

خودکار تصاویر و بازنمایی  یسینوهیحاشاین مقاله ابتدا  شده است. در
که در حوزه  ییهاپژوهش نیترمهمبررسی شده است و در ادامه  تنک
ده انجام ش تنکخودکار تصاویر با استفاده از بازنمایی  یسینوهیحاش

مختلف با یکدیگر مقایسه  یهایژگیو نظر ازشده و در انتها  مروراست، 
 یسینوهیحاش[ یک روش جدید برای 13شده است. همچنین در مقاله ]

همسایگی با  یریگیرأخودکار تصاویر به کمک فازی کردن روش 
 ارائه شده است. وجوپرستصاویر به تصویر  نیترکینزداستفاده از 

 یسینوهیحاش[ به استفاده از کیف واژگان در 12در مقاله مروری ]

 2770تصاویر پرداخته شده است و کارهای مرتبط با این حوزه از سال 

-10در آن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در مقاالت  ] 2712تا 

[ به استفاده از الگوریتم مدل کیف کلمات در تشخیص اشیا و مفاهیم 11

  در تصاویر پرداخته شده است.

 بصری یهاژهواالگوریتم پیشنهادی با استفاده از  -3

خودکار برای  یاسامانه یسازادهیپهدف اصلی این تحقیق طراحی و 

از تصاویر است که در مقایسه با انواع مشابه  یامجموعه یسینوهیحاش

از  هایژگیوخود کارایی بهتری را فراهم و ارائه کند. در مرحله انتخاب 

. در بینایی ]10[( استفاده شده است 2BoF) هایژگیومفهوم کیف 

ر در نظ لهیوسبهتصاویر  یبنددستهماشین، مدل کیف واژگان، برای 

 یندبطبقه. در شودیمواژه استفاده  عنوانبهتصویر  یهایژگیوگرفتن 

 . ستا هاواژهاسناد، کیف واژگان، برداری از تعداد وقوع 

برای نمایش یک تصویر با استفاده از مدل کیف واژگان با تصویر 

میتوان مانند یک سند رفتار کرد. یعنی باید واژهها1 نیز در یک تصویر 

 تعریف شوند. برای دستیابی به این منظور، دو گام اصلی زیر نیاز است:
 تواندیم BoFتشخیص ویژگی و توصیف ویژگی: یک تعریف برای  .1

ر بباشد. بازیابی تصاویر  "هایژگیونمایش هیستوگرام مبتنی بر "
نمایش تصویر نیز انجام پذیرد. بعد  فنبا این  تواندیممحتوا  اساس

ه چندین تکه تصویر خالص لهیوسبهاز تشخیص ویژگی هر تصویر 
ر تصوی یهاتکه. روش نمایش ویژگی با چگونگی نمایش شودیم

، این بردارها شودیمبردارهای عددی مرتبط  عنوانبه
باید  ناسبم گرفیتوص. یک شوندیمویژگی نامیده  یگرهافیتوص

قادر به مدیریت شدت رنگ، چرخش، تغییر سایز و تبدیالت باشد. 
است که در  SIFTتوصیف گرها، توصیف گر  نیترمحبوبیکی از 

هر تکه تصویر را به  SIFTاین مقاله نیز از آن استفاده شده است. 
. بعد از این مرحله هر تصویر، کندیمبعدی تبدیل  120یک بردار، 

 از بردارهای با ابعاد یکسان خواهد بود. یامجموعه

تبدیل بردارهای  BoF:  مرحله بعدی برای مدل کدکتابایجاد  .2

یک  عنوانبه تواندیمکد کلمهاست. یک  0کدکلمهبه  آمدهدستبه

نماینده برای چندین تکه تصویر  مشابه در نظر گرفته شود. یکی 

روی تمام بردارها  K-Means یبندخوشه، استفاده از هاروشاز 

یادگیری در نظر گرفته  یهاخوشهمراکز  عنوانبهها کدکلمهاست. 

 کههر تاست. بنابراین  کدکلمهبرابر اندازه  هاخوشه. تعداد شوندیم

ر و تصوی شودیممناسب نگاشت  کدکلمهاز یک تصویر به یک 

 .شودیمنمایش داده  هاکدکلمههیستوگرامی از  لهیوسبه

کیف واژگان و انتساب  یسازادهیپمفهوم و شمای کلی  1شکل
 گرهافیتوصاز  یامجموعه. برای هر تصویر دهدیمکلمات را نشان 

توصیفگرها  K-means یبندخوشهموجود است. با استفاده از الگوریتم 
. برای این کار، تمام توصیفگرها، همه تصاویر را در شودیم یبندخوشه

 گرفیتوصرار داده، که هر سطر ماتریس بیانگر یک یک ماتریس بزرگ ق
نسبت داده و ماتریس فوق به  Kاست. سپس یک عدد دلخواه مثبت به 

گرها استفاده توصیف یبندخوشهبرای  شدهفیتعر Kهمراه مقدار 
 ، بهترینهایخروجصورت گرفته و بررسی  یهاشیآزما بر اساس. شودیم

 یبندخوشه(. بعد از 2به دست آمده است )شکل  K=200نتیجه به ازای 
مرکز هر خوشه  دهندهنشانوجود دارد که هر سطر آن  Cیک ماتریس 

است.  هاخوشهدر فضای ویژگی و تعداد سطرها برابر تعداد مراکز 
است. همچنین  هاخوشهمکان مراکز  دارندهنگه C، ماتریس گریدعبارتبه

برچسبی به ازای  دربردارندهوجود دارد که هر عنصر آن IDX یک بردار 
به پایان  یبندخوشهیک توصیف گر خاص است. با انجام این کار، 

 .رسدیم
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 یبندخوشه( b. هاآناز  شدهاستخراج یهایژگیواز تصاویر و  یامجموعه( aبصری و انتساب کلمات  یهاواژه یسازادهیپ: شمای کلی 1شکل 

 جادشدهیا( هیستوگرام dواژه بصری به هر ویژگی از تصویر جدید  نیترکینزد( تصویر ورودی جدید و تعیین c هاخوشهو تعیین مراکز  هایژگیو

هر واژه بصری چند بار در تصویر تکرار شده است. کندیمبرای تصویر ورودی که مشخص 

، که شببودیمبرای هر تصببویر هیسببتوگرامی از نقاط کلیدی ایجاد 

وشببه( را در یک تصببویر خاص نشببان تعداد وقوع هر ویژگی )مرکز خ

ی یک گروه )مرکز گرهافیتوصببببرچسبببب تمام  کهییازآنجا. دهدیم

ی تعداد وقوع هر ویژگی سادگبه توانیم جهیدرنتخوشه( مشخص است 

سب  صرا با توجه به برچ سبه کرد. بعد از قرار دادن  گرهافیتو  همهمحا

)بردارهای سطری( در یک ماتریس، ماتریس بزرگی ایجاد  هاستوگرامیه

ر ه کهیطوربهکه هر سطر آن هیستوگرامی از یک تصویر است  شودیم

تعداد وقوع در تصبویر  دهندهنشبانسبتون مربوط به یک مرکز خاص و 

آموزش و آزمایش  مجموعهاسبببت. در مرحله بعد، برای هر تصبببویر در 

 . شودیمهیستوگرام آن محاسبه و تشکیل 

قاط کل مرحلهدر  تدا ن فاده از  ریهر تصبببو یدیآموزش اب با اسبببت

ص شده و در ماتر SIFT فگریتو ستخراج   نیو همچن رهیذخ یبزرگ سیا

شخص  سپس با  یژگیکه هر و گرددیمم ست.  متعلق به کدام کالس ا

به مورد نظر  یهایژگیو K-means یبندخوشببه تمیاسببتفاده از الگور

 دربردارندهخواهد بود که  یسببیماتر ،مرحله نیا ی. خروجدیآیم دسببت

وارد شده  ستمیبه س ریتصو کی، آزمون مرحلهمرکز هر خوشه است. در 

  نیا تکتک فاصببله. سببپس شببودیمآن اسببتخراج  SIFT یهایژگیوو 

شهبا مراکز  هایژگیو سبه  مرحله یهاخو  نی. اگر اشودیمآموزش محا

به  یدینقطه کل نیا باشببد،کمتر  شببدهنییتعفاصببله از مقدار آسببتانه 

 به هر شدهدادهنسبت  یژگیتعداد و تیدرنهاخوشه نسبت داده شده و 

. در دیآیمبه دسببت  ریتصببو نیا ی( براهایژگیو سببتوگرامیخوشببه )ه

 عنوانبهرا دارند  یژگیو یفراوان نیشببتریکه ب ییهاخوشببهآخر  مرحله

 .شوندیمانتخاب  ریتصو ی)برچسب( ها هیحاش

 و نتایج هاشیآزما -4

شنهادی از مجموعه داده  شده  Corel5kبرای ارزیابی روش پی ستفاده  ا
ست. در این پایگاه داده  صویر وجود دارد که  1777ا ستی  صورتبهت د

سان  سط ان شتو صاویر اندشده یسینوهیحا صویر  177. در میان این ت ت
ست  یهاگروهدر این مجموعه از  آزمون عنوانبه شده ا متفاوت انتخاب 

 .  ستاحاصل میانگین نتایج بر روی تصاویر منتخب  آمدهدستبهو نتایج 
برای ارزیابی روش پیشبببنهادی از دو معیار میانگین دقت تصببباویر 

آزمایش و زمان آموزش استفاده شده است. دقت هر تصویر آزمایش نیز 

 یهاهواژتقسببیم بر کل  شببدهدادهدرسببت تشببخیص  یهاواژهتعداد 

شخیص  ص شدهدادهت سط الگوریتم برای هر ت ویر آزمایش و میانگین تو

برای همه تصببباویر آزمایش  آمدهدسبببتهبا مجموعه دقت دقت برابر ب

 است. آزمونتقسیم بر تعداد تصاویر 
مایش اول از  تدا و در آز عهیزدر اب عه  یارمجمو از تصببباویر مجمو

تصویر همراه  1777استفاده شده است. به صورتی که  Corel5kتصاویر 
تصببویر برای  077آن ا انتخاب شببده اسببت که در آن  یهابرچسببببا 

 تصویر برای آزمایش در نظر گرفته شده است.  277آموزش و 
ستبهدقت  1جدول سه  آمدهد شنهادی را در مقای برای الگوریتم پی

وان و همکاران از هش پژو. در دهدیمبا پژوهش وان و همکاران نشببان 
ست  201 شده ا ستفاده  صویر ا شنهادی از  کهیدرحالت در الگوریتم پی

دقت بهتری را نشان داده  وجودنیبااتصویر استفاده شده است و  1777
ی الگوریتم پیشنهادی را هایخروجدو نمونه از  3است. همچنین شکل 

هادی ، روش پیشببنشببدهانجام. در مقایسببه با کارهای دهدیمنشببان 
ش صاویر از دقت باالیی برخوردار بوده و با توجه به افزایش سینوهیحا ی ت

نگر و بیا تأملقابلی مختلف تصبببویری نتایج هاکالستعداد تصببباویر و 
 بهبود است.
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 کوه، سنگ، ساختمان، چمن، ابر، پنجره ساختمان، سنگ، ماشین، کوه، جاده، ابر

شدهارائهتصاویر با استفاده از مدل  یسینوهیحاشاز  یهامثال: 2شکل  

 

میانگین دقت الگوریتم پیشنهادی : مقایسه 1جدول   

 الگوریتم میانگین دقت)درصد(

 الگوریتم پیشنهادی 8/22          

 WAN [11]الگوریتم    31/00

دقیقه است. طبق  110زمان آموزش برای الگوریتم پیشنهادی برابر 

از این الگوریتم، همچنین با توجه به تعداد و ابعاد  آمدهدسبببتبهنتایج 

صویر، اجرا و یادگیری الگوریتم  یهایژگیوزیاد  ست. برا برزمانهر ت ی ا

برای تصبببویری در  آمدهدسبببتبهو نقاط کلیدی  هایژگیومثال، تعداد 

صمیم گرفتیم از  3177ود حد ست. به همین دلیل ت  0PCAعدد بوده ا

استفاده کنیم و الگوریتم استخراج ویژگی را  هایژگیوبرای کاهش ابعاد 

صیف  PCA-SIFT. ]10[تغییر دادیم  PCA-SIFTبه  سعی در بهبود تو

بردار ویژگی  PCA-SIFTدارد.  SIFTگرهای محلی تصویر با استفاده از 

SIFT  هشدداده، بلکه ابعاد نقاط مورد عالقه تشخیص دهدینمرا کاهش 

اسببتفاده   SIFTفقط از گام تشببخیص PCA-SIFT. دهدیمرا کاهش 

صیف خود را اعمال کندیم سپس گام تو . برای هر نقطه مورد کندیم، 

با تمرکز بر روی نقطه مورد عالقه واقعی، یک تصویر  PCA-SIFTعالقه، 

سبه ؛ گراآوردیمبه دست  21×21 و  کندیمدیان افقی و عمودی را محا

. بنابراین کندیمذخیره  3722=2×33×33را در یک بردار ویژگی  هاآن

تایی بر روی یک فضبببای با ابعاد کمتر نگاشبببت 3722هر بردار ویژگی 

سرعت اجرا را افزایش داده، اما ممکن شودیم . این کاهش ابعاد ویژگی 

 SIFTت استفاده از توصیف گرهای است دقت نتایج را در مقایسه با حال

بعدی باشبببد،  30ابعاد بردار ویژگی  کهیوقت PCA-SIFTکاهش دهد. 

 .دهدیمنتایج بهتری را نشان 

به ازای  2جدول قت الگوریتم  بت  1میزان د یدی نسببب مه کل کل

شی را با دو روش  شدهداده صاویر آزمای شان  PCA-SIFTو  SIFTبه ت ن

صات  یهاشیآزما. دهدیم این قسبمت بر روی یک سبیسبتم با مشبخ

Intel Core 2.3 GHz  2.0 حافظهو GB  بیتی و  32 نسببخه 0و ویندوز

 انجام شده است. R2010a نسخه MATLAB 0.1 افزارنرم

ست در روش  طورهمان ضح ا با حذف تعدادی از  PCA-SIFTکه وا

ما زمان  هایژگیو )نقاط کلیدی( دقت الگوریتم کاهش یافته اسبببت. ا

شمیادگیری کاهش  سیت ریگچ سا ست. همچنین آنالیز ح شته ا ی دا

ی هاخوشبببهبرای تعداد  PCA-SIFTو  SIFTالگوریتم پیشبببنهادی با 

 نشان داده شده است. 3مختلف در شکل 

 در الگوریتم پیشنهادی PCA-SIFTو  SIFTمقایسه عملکرد : 2جدول 
میانگین 

 دقت)درصد(

زمان 

 آموزش)دقیقه(
 الگوریتم

0/02  110 SIFT 

31/00  133 PCA-SIFT 

 روش دو با مختلفی ها kی ازا به آمدهدستبه دقت زانیم: 3شکل

SIFTوPCA-SIFT 

دیگر از همه  یهاروشدر ادامه برای مقایسببه روش پیشببنهادی با  

صاویر  صاویر مجموعه ت صاویر  Corel5kت ست. تعداد ت شده ا ستفاده  ا

عه واقعی  ند مجمو مان مایش و آموزش  ته  2177و  177آز در نظر گرف

عملکرد الگوریتم پیشنهادی را در مقابل تعدادی از  3جدول  شده است.

شدیگر  یهاروش شان  یسینوهیحا که در جدول  طورهمان.  دهدیمن

شته سیار بهتر از گذ شنهادی ب ست دقت روش پی شخص ا ست. م  بوده ا

ستدلیل  ستفاده از  به د سب یهایژگیوآمدن این نتیجه ا ای بر ترمنا

 توصیف محتوای تصویر است.

 یریگجهینت -5

  دارهیحاشی خودکار، بازیابی تصاویر سینوهیحاشی هاسامانههدف نهایی 

ی متنی اسبببت. به همین دلیل ضبببرورت هادرخواسبببت بر اسببباس
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ی تصاویر در بحث بازیابی تصاویر وجود دارد. این مقاله یک سینوهیحاش

ارائه  ی بصریهاواژهی خودکار تصاویر با استفاده از سینوهیحاشالگوریتم 

ر شامل ی خودکاسینوهیحاشتولید سیستم  کهنیاکرده است. با توجه به 

ی یادگیری هاتمیالگوراصبلی اسبتخراج ویژگی و اسبتفاده از  هسبتهدو 

کارایی سببیسببتم در هر دو بخش  نیتأم منظوربهسببت، لذا ماشببین ا

سی و هاروش ست. ویژگی هاحالتی مختلف برر شده ا ی بهینه انتخاب 

اده از استف شدهانجام هایدر مقایسه با پژوهش دشدهیتولاصلی سیستم 

تعداد تصاویر و کالس تصویری بیشتر و بردارهای ویژگی با طول بسیار 

 ی باالی سیستم است.کمتر و در نتیجه کارای

دیگر یهاروشمقایسه الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با : 3جدول   

Models Precision 

CMRM [22] 17/7  

CRM [23] 10/7  

NPDE [24] 10/7  

MIL [25] 27/7  

RFC-PSO [26] 20/7  

Proposed method 23/7  
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