
تبديل شده است.تاکنون روشهاي  نمايهصگذاري و بازيابي تصاوير بر اساس محتوي، امروزه به يک نياز مهم در کاربردهاي مختلف

متعددي براي اين منظور بکار گرفته شدهصاند. رنگ، بافت و شکل سه عنصر اصلي براي استخراج ويژگي و نمايهصگذاري تصاوير 

بشمار ميصروند. يکي از اين روشها همبستهصنگار موجک است.در اين روش با استفاده از محاسبه همبستهصنگار بر روي ضرايب 

اصل از تبديل موجک بر روي تصوير، عمل نمايهصگذاري و بازيابي با نرخي مناسب انجام ميصپذيرد. پژوهشصهاي صورت موجک ح

گرفته مبتني بر اين روش بر روي تصاوير طيف خاکستري و با اتکا به ويژگي بافت بوده است. در اين پژوهش بنا داريم با استفاده از 

نيز وارد فرآيند اصلي همبستهصنگار موجک نماييم و روشي ارائه نماييم که با استفاده  روش چنديصسازي برداري، عنصر رنگ را

توامان از رنگ و بافت، عمل نمايهصگذاري و بازيابي تصاوير را به نحو احسن انجام دهد. بدين منظور ابتدا روشي ارائه شده است که 

اس همبستگي باالي بين باندهاي رنگي يک تصوير، ابتدا عمل حاصل تلفيق همبستهصنگار رنگ و چنديصساز برداري است و بر اس

چنديصسازي به فرم برداري روي تصوير ورودي اعمال ميصگردد و سپس با استفاده از خودهمبستهصنگار، نمايهصاي در حجم بسيار 

تصوير  0111 روش بر روي کم از تصوير ساخته ميصشود و بازيابي بر مبناي همين نمايه شکل ميصگيرد. نتايج بدست آمده از اين

مورد آزمايش حاکي از يک جهش قابل توجه در معيار دقت و فراخوان در هنگام بازيابي است. در اين رابطه، معيار دقت به درصد 

در ادامه روش ديگري ارائه شده  .حاصل شده است 7.44 رسيده است و براي معيار فراخوان نيز، درصد قابل توجه 4747کمصنظير 

ست تا هدف اصلي اين پايانصنامه را محقق سازد. در اين روش ابتدا به سياق روش همبستهصنگار موجک، از يک تصوير رنگي در ا

سه باند بهصطور مجزا تبديل موجک گرفته ميصشود و سپس بر اساس همان ايده همبستگي باالي بين سه باند رنگي که پس از 

ميصشود، سه تصوير حاصل از تبديل موجک بهصطور همزمان چنديصسازي برداري تبديل موجک نيز تا حدود زيادي نيز حفظ 

 ميصگردند و در نهايت خودهمبستهصنگار روي مقادير چنديصسازي شده اعمال ميصگردد. نتايج بدست آمده از اين روش بر روي

يفي در معيارهاي دقت و فراخوان دارد. تصوير مورد آزمايش در قياس با چند روش معروف و مشابه، نشان از ارتقا کمي و ک 0111

دست يافتهصايم. اين نتايج  .774 و براي معيار فراخوان نيز به درصدي در حدود 40بطوريصکه براي معيار دقت به درصدي در حدود 

 .تصوير در قياس با يکديگر است 0111 ميانگين بدست آمده از آزمايش بر روي همه


