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 چكيده

عنوان شکلی از مدارک که  تصاویر به. به کاربر مناسب استموقع اطالعات مرتبط در زمان مناسب  ی به هدف هر نظام بازیابی اطالعات پزشکی، ارایه

 و پژووه  ، آموزش در تصاویر از استفاده مهمترین پزشکی در. توانند حجم قابل توجهی از اطالعات را منتقل کنند از اهمیت خاصی برخوردارند می

 هژای  پیشژرفت  بنابراین. است پزشکی مختلف های حیطه در ریتصویربردا روزافزون اهمیت ی  دهنده نشان گسترده ی استفاده این. است طبی تشخیص

 اهمیژت  شواهد، بر مبتنی پزشکی و گیری تصمیم پشتیبان های سیستم در نمونه برای آنها، از گسترده ی استفاده و پزشکی تصویربرداری فنون در جدید

استفاده قرار گیرند باید به نحو مناسب ذخیژره شژوند تژا در موقژع نیژاز       این تصاویر برای اینکه مورد. دهد می می نشان را پزشکی تصاویر بازیابی باالی

هژای بازیژابی    سیسژتم همچنین کاربرد . توا توصیف گردیدی مبتنی بر مح ی مبتنی بر متن و شیوه در این مقاله دو روش عمده یعنی شیوه. بازیابی گردند

های متفژاوت از مژتن    ویوگیدر نهایت اگر چه تصاویر بعضی از . ود توصیف شدندهای موج سیستمهایی از  کی شرح داده شد و نمونهتصاویر در پزش

های بازیابی تصژاویر اسژتفاده    توانند جهت ارتقای سیستم می ه هوش مصنوعی و بازخورد ربط که ها در بازیابی متن، از جمل دارند، اما به برخی تکنیک

 .شوند، اشاره شد

 های بازیابی اطالعات اطالعات پزشکی؛ تصاویر پزشکی؛ نظامذخیره و بازیابی  :های کلیدی واژه
 

 11/0/10: پذیرش مقاله   02/1/10: اصالح نهایی   1/4/11: دریافت مقاله

 .796-744(: 4)21؛ 2929یت اطالعات سالمت مدیر .کاربرد در پزشکی :بازیابی تصاویر. رضا، بهاالدین بیگی کامبیز اخوتی مریم، اکبرنژاد :ارجاع

 

 مقدمه

 .است  بوده ها انسان میان وسایل ارتباطی تصویر از نخستین
تواند به کمک  دانسته که می از هزاران سال پیش میانسان 

منتقل کند،  به نحو بهتریتصویر، بسیاری از مفاهیم را 
به  هایی برای آنها وجود نداشته و اگر داشته مفاهیمی که واژه

ها تصویرهایی بوده  ترین خط قدیمی .اند رسا نبوده کافی ی اندازه
پیام و بیان مقاصد و اهداف و  ارسال ها برای که انساناست 
های غارها،  یا بیان عواطف و احساسات خود بر دیواره نظرات
 . اند دهنمو حکها  ها و سنگسان ی درختان، یا بر سنگ تنه
( 2)« .تر از هززار کممزه اسزت    یک تصویر با ارزش»المثل  ضرب

تزوان تنهزا    می های پیچیده را  اشاره به این مفهوم است که ایده
تزوان مقزدار زیزادی از     مزی  با یک تصویر واحد انتقال داد، یعنی 

ی روسزی   نویسنده. ها را به سرعت در آن واحد دریافت کرد داده

Ivan Turgenev  یک تصویر در یک نگاه »نیز معتقد است که
ها صفحه از یک کتزاب بزه    دهد آنچه که در ده می من نشان به 
در و همکززاران  Kherfi(. 9)« فصززیل شززرد داده شززده اسززتت

 آنهزا به نظزر  . ندا ردهک خود کاربردهای تصویر را بررسی ی مقاله
تواند در شرد یک رویداد، تصزاویر پزشزکی، توصزیف     ینم متن

 تصاویر در .به خوبی اطالعات را منتقل نماید ،یک مکان و غیره

 کزاربرد  آمزوزش و پزژوهش  پزشکی بزرای تشزخی ،    ی زمینه
 

مدیریت و اطالع رسانی  ی رسانی پزشکی، دانشکده استادیار، کتابداری و اطالع -1

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ی مدیریت و اطژالع   پزشکی، دانشکدهرسانی  کارشناس ارشد، کتابداری و اطالع -0

 (ی مسؤول نویسنده)رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران 
Email:akbarnejad.reza@gmail.com 

ی آینژده پووهژی در    استادیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشژکی، پووهشژکده   -3

 سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 مروریمقاله 
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در صنعت جهانگردی استفاده از تصاویر در مورد  .دندارزیادی 
جغرافیایی و یا  ی آثار تاریخی و دیدنی یک شهر یا منطقه

تواند اطالعات مفیدی را در اختیار  یک مکان می ی نقشه
در  .افرادی که قصد سفر به این مناطق را دارند قرار دهد

متن و نگاری برای شرد کمی رویداد و یا توضیح کمی  روزنامه
تبمیغات روی  .برای جمب خواننده استفاده از تصویر رایج است

در بنرهای تبمیغاتی  ها، تمویزیون و اخیراً مجالت، روزنامه
اینترنت با تصویر همراه است و استفاده از تصویر مناسب برای 

در تحقیقات  .چه بهتر محصول بسیار مهم است نمایش هر
عنوان شاهد مورد  ها و تصاویر به تاریخی و هنری عکس

معماری برای  گیرند و در نهایت در مهندسی می استفاده قرار 
سازی و ثبت مراحل مختمف یک پروژه از نمای بیرونی و  شبیه

 .(9) درونی استفاده از عکس و تصویر رایج است
ی مختمف کاربرد دارند از ها ها و حیطه  بنابراین تصاویر در حوزه

 :جممه
 برای صاحبان هنر و )ها  های هنری و مدیریت موزه گالری
 (داران موزه

  های محصوالت  کاتالوگ 

 های مهندسی و معماری طراحی 

 های از راه دور و  پردازش) های اطالعات جغرافیایی  سیستم
 ...(ها و  مدیریت منابع زمین، اطالعات جغرافیایی، نقشه

 (آموزش، تحقیق، تشخی  و )پزشکی ی  حوزه... 

 های تصاویر شخصی، پایگاه  مجموعه)های تصاویر  آرشیو
و ( Creative Commonsو  Googleمثل )های آنالین  داده
)... 

  اثر ، چهره جستجو در)اجرای قانون و تحقیقات جنایی
 ...(و  جرم ی صحنه، عکس، انگشت

 تجاریهای حقوق انحصاری و عالیم   پایگاه داده 

 (4، 5... )های ارتباطی، آموزش و سرگرمی و  سیستم. 
Kherfi  روزافزون از  ی استفادهو همکاران ضمن اشاره به

ها، تبمیغات، معماری و پزشکی و  تصاویر در مقاالت، روزنامه
(. 9) دانند غیره نیاز به سازماندهی این اطالعات را ضروری می

Enser های مختمف  به توصیف آرشیوهای تصاویر و روش 
 

های  سازی آنها و جستجوی تصاویر، عمدتاً در سیستم نمایه
Tangی دیگری که توسط  مطالعه. (7) مبتنی بر متن پرداخت

 

ای  میالدی انجام شد، مقاله 2222در سال  (6) و همکاران
در سال . های بازیابی پزشکی بود مروری درخصوص سیستم

ای مروری  در مقاله( 6)و همکاران  Mullerمیالدی نیز  9114
های  ها، ویژگی درخصوص بازیابی تصاویر در پزشکی، تکنیک

های ارزیابی و کاربردهای  های مبتنی بر محتوا و روش سیستم
ای به  در مجالت داخمی مقاله. آن را مورد بحث قرار دادند

های بازیابی تصاویر نپرداخته است، از این رو با  توصیف سیستم
ندهی و بازیابی تصاویر، این مقاله به توجه به اهمیت سازما

جستجوی منطقی بر  ا استفاده ازمرور غیر سیستماتیک بروش 
تیم نویسندگان که مرحمه به  ی اساس تجربه و دانش پایه

، به بازیابی تصاویر، مرحمه تا انتخاب مقاالت مناسب طی شد
ی  های مربوط به آن پرداخته، همچنین شیوه ها و سیستم روش
دلیل کارآمدی بیشتر، بطور ویژه شرد  مبتنی بر محتوا به بازیابی

های بازیابی  هایی از نظام داده شده است و در ادامه نمونه
های بازیابی  تصاویر معرفی گردید، سپس به کاربرد سیستم

 .تصاویر در پزشکی اشاره شد
 

 روش بررسی

است که در  نقمی مروریی مطالعات  ی حاضر از دسته مطالعه
انک اطالعاتی داخمی شامل بانک اطالعاتی نشریات چهار ب
اطالعات و  ی ، پژوهشکده(www.magiran.com)کشور 

، پایگاه اطالعات (www.irandoc.ac.ir)مدارک عممی ایران 
، و بانک اطالعاتی (www.sid.ir)عممی جهاد دانشگاهی 

با کممات کمیدی ( www.iranmedex.com) مدکس ایران
های بازیابی تصاویر پزشکی، بازیابی تصاویر مبتنی بر  سیستم

های  متن، بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا و همچنین در پایگاه
از طریق ) Scopus ،MEDLINEالمممی  اطالعاتی بین

(PubMed ،Web of Knowledge  ISI وGoogle 

Scholar  رسی قرار گرفتمورد برمیالدی  9129تا ماه دسامبر .
مورد  67دست آمد که از بین آنها  مرتبط به ی مقاله 292در حدود 

 .مرتبط با این مقاله انتخاب شد
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 و همکاران  مریم اخوتی          

 شرح مقاله

 بازیابی مبتنی بر متن و محتوا: بازیابی تصاویر
آور اینترنززت در خززالل  آوری و گسززترش حیززرت پیشززرفت فززن

ویژه  اطالعات و بهسازی و بازیابی  ذخیره ی های اخیر، مقوله سال
هزای   ی نظزام  ها در توسزعه  ترین حیطه تصاویر را به یکی از فعال

های  آوری ی رشد فن در نتیجه (.2) ای مبدل کرده است چندرسانه
هززا در تعززامالت بشززری، وجززود  ای ارتبززاطی، نقززش چندرسززانه

ی  گسترده ی آرشیوهای بزرگ دیجیتال و رشد بسیار سریع شبکه
انزد تزا    اخیر، محققان بسیاری تزالش کزرده  های  جهانی در سال

یزک سیسزتم   . ابزارهای مناسبی برای بازیابی تصاویر ایجاد کنند
بازیابی تصویر، سیستمی کامپیوتری برای مرور، جستجو و بازیابی 

(. 2)ی بزرگزی از تصزاویر دیجیتزالی اسزت      تصاویر از پایگاه داده
مطزرد شزده   میالدی  61 ی موضوع بازیابی تصویر از اوایل دهه

چهار روش اصمی بزرای جسزتجو و بازیزابی تصزاویر      Liu. است
 :معرفی کرده است

   ،یک روش جستجوی تصاویر براساس صفاتی نظیر نام فایزل
هزای دیگزر نظیزر موضزوع فایزل و       بنزدی  تاریخ ایجاد و دسزته 

مشکل اصمی این روش این اسزت کزه   . باشد فایل می ی سازنده
شود، برای توصیف  اویر تولید میاطالعات اتوماتیکی که برای تص

صزورت   محتوای آنها کافی نیست و اضافه کزردن اطالعزات بزه   
 .برد دستی وقت زیادی می

 ی دوم اسزززتفاده از تشزززخی  اشزززیا    شزززیوه(Object 

recognition )هزای   طور اتوماتیک است که اغمزب در حزوزه   به
 بر این روش نیز زمان. رود کار می خاصی مانند تصاویر پزشکی به
 .های کمی بسیار سخت است است و برای انجام دادن در سیستم

 ی سوم استفاده از متن برای تفسیر تصاویر و به دنبال آن  شیوه
ایزن شزیوه   . های متنی بازیابی اطالعات است استفاده از تکنیک

تفسزیر   -9تفسزیر دسزتی    -2: تواند به دو صورت انجام شود می
 .اتوماتیک

مشزکل  . هر تصویر را تفسیر کننزد  در روش اول متخصصان باید
این روش زمانی است که حجم تصاویر زیاد است، عالوه بزر آن  

طزور   تفسیر تصاویر بزه . تفسیر، تفسیری موضوعی و ناق  است
بنزدی   جزز  (الزف : بندی در دو گروه است اتوماتیک نیز قابل دسته

در واقع (. Hierarchical)سمسمه مراتبی (ب( Partitioned)شده 

شزود،   ی فزوق تقسزیم مزی    اتوماتیزک بزه دو زیزر دسزته     تفسیر
طوریکه در ساختار سمسمه مراتبی، تصویر مجدداً قابل تقسیم به  به
شزود و در نهایزت هزر تصزویر درختزی از       های دیگزر مزی   دسته
هایی را دارد که هنگام جستجو از این درخت اسزتفاده   بندی دسته
شده برای تفسیر  بندی ی اول یعنی جز  در حالیکه شیوه. شود می

اکثزر موتورهزای   . کنزد  تصویر از یک ساختار سزاده اسزتفاده مزی   
ی اول و سوم  از ترکیب شیوه Googleو  Yahooجستجو مانند 
آنها از مواردی مانند نزام فایزل، تزاریخ و انزدازه     . کنند استفاده می
که تصاویر در   HTMLکنند و در عین حال صفحات  استفاده می
 .کنند را آنالیز میآنها قرار دارند 

 (.21)، بازیابی مبتنی بر محتواست  چهارمین شیوه 
ی تصویری در متون به دو گروه مبتنی بر مزتن و   های داده پایگاه

ی  هزای اولیزه در زمینزه    تزالش . شوند مبتنی بر محتوا تقسیم می
کزار بزردن    ی تصزویری سزعی در بزه    هزای داده  مدیریت پایگزاه 

سازی تصاویر،  ه این ترتیب که نمایهب. توصیفگرهای متنی داشتند
های  توسط انسان و با استفاده از کممات کمیدی که بیانگر ویژگی

ایززن شززیوه مبتنززی بززر مفهززوم . شززد یمززتصززاویر باشززد انجززام 
(Concept-based ) یززا توصززیفی((Description-based

هززم  
در ایزن روش محتویزات بزا اسزتفاده از تشزریح      . شزود  نامیده می
هزا   پزرس و جزو در ایزن سیسزتم    . شود متنی بیان میهای  کننده

عبارت دیگر در بازیابی مبتنی بر  به. گیرد براساس متن صورت می
ها مانند عنزوان،   گیری از افزودن ابرداده متن فرایند بازیابی با بهره

شزود   کممات کمیدی و توصیف و انتساب آنها به تصاویر انجام می
دریزافتی از کزاربر    (Query)و مطابق با آن، قالب پرس و جزوی  

 (.22، 29)باشد  صورت کممات می به
ای و  ی تصویری، سمیقه های داده با توجه به افزایش حجم پایگاه

بر و پرهزینه بودن فرایند  ها و همچنین زمان ذهنی بودن برچسب
سازی متنی به روشی نسبتاً ناکارآمد  انتساب متن به تصاویر، نمایه

رای حل این مشکل منجر به پیزدایش  تالش ب. تبدیل شده است
اصزطالد  (. 29)های بازیابی تصویر براساس محتزوا شزد    سیستم
 CBIR (Contentمحتزوا   بزر  یمبتنز  ریتصزو  یابیز بازسیستم 

Based Image Retrieval )     2229بزرای اولزین بزار در سزال 
T. Katoکزه   میالدی مطرد شده است، زمزانی 

آن را در بازیزابی   
کزار بزرد    ک پایگاه براساس رنگ و شکل بزه خودکار تصاویر از ی
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از آن زمان به بعد، ایزن اصزطالد بزرای توصزیف فراینزد      (. 24)
ی بززرگ براسزاس    بازیابی تصاویر مورد دلخواه از یک مجموعزه 
ها، ابزارها و  تکنیک. خصوصیات تصاویر مورد استفاده قرار گرفت

تشزخی   هایی مثل آمار و  هایی که استفاده شد از رشته الگوریتم
در این شیوه از عناصر اصزمی کزه در تصزاویر    . الگو نشأت گرفت
شود،  وقتی صحبت از محتویات تصویر می. شود است استفاده می
توانزد   هزا مزی   هزای تصزویر اسزت، ایزن ویژگزی      منظور ویژگزی 

های سزطح   منظور از ویژگی. های سطح پایین یا باال باشد ویژگی
بافزت اسزت و منظزور از    هایی نظیر رنگ، شکل و  پایین، ویژگی
در مقابل . های معنایی تصویر است های سطح باال، ویژگی ویژگی
هزای بازیزابی تصزویر     های بازیزابی براسزاس مزتن، روش    روش

هزای بینزایی تصزویر همچزون رنزگ       براساس محتوا از ویژگزی 
(Color) بافززت ،((Texture لبززه ،((Edge شززکل ،(Shape) ،

یا نواحی داخل تصویر اسزتفاده   موقعیت و ارتباطات مکانی اشیا و
هزای بازیزابی تصزویر براسزاس محتزوا       بنزابراین روش . کنند می
توانند دورنمایی از بازیابی تصویر براساس تشزریح محتویزات    می

 (.21)تصویر آن برای ما ترسیم کنند 
میالدی که بازیابی تصویر براساس محتوی، یزک   2221از اوایل 
 شزود تزا بزه حزال      مزداد مزی  فعزال بزرای تحقیقزات قم    ی زمینه

های بازیابی تجاری و تحقیقاتی فراوانی ایجزاد و معرفزی    سیستم
هزای سزطح پزایین     ها، ویژگزی  این سیستم ی در همه. شده است
سزازی   طور خودکار استخراج و تصزاویر بزا آنهزا نمایزه     تصاویر به
های بازیزابی تصزاویر در دو مرحمزه     طور کمی سامانه به. شوند می

هزای دیزداری تصزاویر     ی اول ویژگزی  در مرحمزه . دکنن عمل می
صززورت خودکززار اسززتخراج شززده و تصززاویر بززا آنهززا  پایگززاه، بززه
شوند و در مرحمه دوم، پس از دریافت تصویر پرس  سازی می نمایه
 Low)های سطح پایین  کاربر، ویژگی( Query image)و جوی 

level features )هزای دیزداری آن اسزتخراج شزده و     یا ویژگی 
تزرین تصزاویر بزه     های دیداری، برای یافتن نزدیک پایگاه ویژگی

 .(24) شود تصویر پرس و جو جستجو می
سزازی شزده    صورت متنزی نیزز نمایزه    ه تصاویر پایگاه بهک چنان

توانزد بزه کزاهش     های متنی می باشند، جستجوی پایگاه ویژگی
در یزک  . هزای دیزداری کمزک کنزد     فضای جستجوی ویژگزی 

ی دوم بزه یزک    تصزویر بزرای اجزرای مرحمزه     سیستم بازیزابی 
زیرسیسززتم بززرای پززردازش تصززویر پززرس و جززو و اسززتخراج  

سزاختار یزک    2شزکل  . های سطح پایین آن نیزاز اسزت   ویژگی
هزای   ی تعاممی بازیابی تصویر براساس محتوا و زیرسامانه سامانه

 (.25)دهد  آن را نشان می

 
 (15)سامانه تعاملی بازیابی تصویر براساس محتوا : 1شکل 

  استخراج ویوگی

 پایگاه تصویر

 

 های دیداری ویوگی

 

 واسط پرس و جو
 

 پردازش پرس و جو

 

 بازخورد ربط

 

 گیری شباهت اندازه

 نتایج بازیابی

 کاربر
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های بصری مورد استفاده در سیستم بازیاابی   ویژگی

 براساس محتوا
کار رونده در بازیابی تصاویر محتوا محزور   های به در ادامه تکنیک
بنزدی،   رنگ، طزرد )های مورد استفاده  ویژگی نیتر مهمبراساس 

 .گیرد طور مختصر مورد بررسی قرار می به( بافت و شکل

 بازیابی براساس ویژگی رنگ . 1
تززرین نمززایش رنگززی مززورد اسززتفاده در بازیززابی تصززاویر،  مهززم
هزایی کزه از ایزن     ترین تکنیزک  مهم. باشد رنگی می ستوگرامیه

هزا   اشتراک هیسزتوگرام : عبارتند ازکنند  نمایش رنگی استفاده می
(Histogram intersection( )27)هززا  هیسززتوگرام ی ، مقایسززه
 Cumulated color)و هیسززتوگرام رنززگ تجمیعززی   ( 26)

histogram)  های دیگری  نمایش(. 26)جهت کاهش اثرات نویز
های رنگی جهت بازیابی تصزاویر مزورد اسزتفاده     نیز برای ویژگی
تزوان بزه گشزتاورهای رنگزی      طور مثال مزی  به. قرار گرفته است

(Color moments( )26 )های رنگی  و مجموعه(Color sets) 
 .اشاره نمود( 22، 91)

 بندی رنگ بازیابی براساس ویژگی طرح .2
های بزا تعزداد    ی تنها از ویژگی رنگی بر روی پایگاه داده استفاده

تی اشزتباه  هزای برگشز   شود تا میزان پاسخ تصاویر باال، باعث می
بزه همزین   . بسیار باال رود و استفاده از این ویژگی را ناکارآمد کند

( Color layout)بنزدی رنگزی    دلیزل اسزتفاده از ویژگزی طزرد    
. مطزرد شزد  ( هزا  مکانی پیکسل ی ترکیب ویژگی رنگ و رابطه)
های رنگی در زیر نزواحی   ی کمی این روش استخراج ویژگی ایده

توان به  که از آن جممه می( 92، 99)باشد  مشخصی از تصویر می
(. 99)استفاده از ویژگی رنگ در درختان چهارتزایی اشزاره نمزود    

تواند  بندی تصویر و استفاده از ویژگی رنگ در هر ناحیه می قطعه
تری را تولید کند، ولی به همان نسبت پیچیدگی کار را  نتایج دقیق
که با این دیزد  های دیگری  از جممه روش(. 22)برد  نیز باالتر می

اسزتفاده از  : توان به موارد زیر اشاره نمزود  اند می به مسأله پرداخته
ی هزم پوشزان از    سه گشتاور رنگی اول در نواحی، در چند ناحیه

هزای   روش تمایز قایل شدن بین پیکسزل (. 99)قبل تعیین شده 
و ( 94)شبیه و غیر شبیه هر ناحیه به میزانگین رنگزی آن ناحیزه    

های دیگزر نیزز    توان با سایر ویژگی ندی مکانی را میب طرد. غیره
 .کار برد به...( نظیر بافت و )

 بازیابی براساس ویژگی بافت .3
شود که توسط نمایش رنگی  ای گفته می بافت به الگوهای بصری

 ی های مختمفی بزرای نمزایش و اسزتفاده    مدل. قابل ارایه نیستند
تنهزایی کزاربرد    بافت به بازیابی براساس. ها ارایه شده است بافت

چندانی ندارد، اما استفاده از شباهت بافت بین نقزاطی کزه دارای   
( هزا و عمزف   نظیر آسمان و دریا و یا برگ)رنگ همسانی هستند 

های مختمفی جهزت شزناخت بافزت     تکنیک. باشد بسیار مفید می
-Co)اسززتفاده از مززاتریس هززم وقززوعی . پیشززنهاد شززده اسززت

occurrence matrix )(95 )ها در ایزن زمینزه    جزو اولین تالش
آن به خیمی قبل از مبحث بازیابی تصزویر   ی بوده است که سابقه

تزوان بزه روش    های این زمینه می ترین روش از مهم. گردد برمی
Tamura شناسززانه و اسززتخراج  مطالعززات روان ی کززه بززر پایززه
 .باشد، اشاره نمود می( 95)های بافتی دارای مفهوم  ویژگی
های موجود بزرای بازیزابی براسزاس بافزت بزر       ترین تکنیک ممه
 Second-order))های درجه دوم  مقادیر آماره ی مقایسه ی پایه

statistics های بانک اطالعاتی کزار   بین مورد پرس و جو و داده
هایی از بافت  گیری ویژگی ها اندازه با استفاده از این آماره. کنند می

، جهززت بافززت (Coarseness)ی تصززویر نظیززر کنتراسززت، زبززر
(Directionality) نظم و باقاعدگی ،(Regularity( )95 )  بافزت

. شزود  ممکزن مزی  ( 97)یا حالت تناوبی و تصادفی بزودن بافزت   
: گیززری بافززت عبارتنززد از هززای دیگززری بززرای انززدازه رهیافززت
و ( 96)، فیمترهای گبور (96)تبدیل موجک  ی های بر پایه نمایش
ها  های مختمفی در جهت کارایی این روش مقاله(. 92)ها  فراکتال
 (.91-94)های پردازش تصویر ارایه شده است  در کاربرد

 بازیابی براساس ویژگی شکل .4
. باشزد  تزرین نزوع بازیزابی مزی     بازیابی براساس شزکل، شزهودی  

ای کزه ویژگزی شزکل را بزرای کاربردهزای       ترین خصیصزه  مهم
این است کزه یزک شزکل    پردازش تصویر مناسب ساخته است، 

تواند در برابر انتقال، دوران و تغییزر مقیزاس همویزت خزود را      می
 (.95)حفظ نماید 
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      کاربرد در پزشکی :بازیابی تصاویر

اشزیای داخزل    ی های مشخصه ها تعدادی از ویژگی در این روش
، برای هر تصزویر  (باشند که مستقل از اندازه و جهت می)تصاویر 

هزای شزکل    ویژگی. شود ذخیره و بازیابی براساس آنها انجام می
شزوند، بزه دو دسزته     براساس اینکه به چه صورت استخراج مزی 

هزای بزر    هزا و ویژگزی   لبه ی های بر پایه ویژگی: شوند تقسیم می
کزار   اشیا که بزه  ی های مشخصه ن ویژگیتری مهم. نواحی ی پایه

های سراسری نظیر نسبت ابعاد  ویژگی: شوند عبارتند از گرفته می
و ثوابززت ( Circularity)، مززدور بززودن ( Aspect ratio)شززی 

 Fourier)، توصززززیفگرهای فوریززززه  (97-96)گشززززتاور 

Descriptors( )41 ،92( )های تبدیل فوریه یافته استفاده از لبه )
هززای متززوالی  هززای لبززه هززای محمززی نظیززر سززگمنت و ویژگززی

(Consecutive Boundary Segments( )42 .)هزای   از روش
توان از روش  اند، می دیگری که برای انطباق اشکال پیشنهاد شده

 Elastic Deformation of)هززا  دگردیسززی کشسززان قالززب

Templates( )49)هیستوگرام جهتی  ی ، مقایسه(Directional 

Histogram )های تصزاویر و نمزایش اسزکمتی     لبه(Skeletal 

Representation )  هزای انطبزاق    اشیای تصویر که بزا تکنیزک
، روش عناصزر محزدود   (49، 44)شزوند   گراف با هم مقایسه مزی 

(Finite Element Method) (49)  توابع گردشزی ،(Turning 

Functions( )45 ) از . نززام بززرد( 47)و توصززیفگرهای موجززک
هزا   آن ی هزا و مقایسزه   که به بررسزی کمزی ایزن روش   مقاالتی 
 .اشاره نمود( 99، 46)توان به  اند می پرداخته

معیارهای ارزیابی سیستم بازیابی تصاویر براسااس   

 محتوا
دو معیار مهمزی هسزتند   ( Recall)و بازیابی  (Precision)دقت 

های بازیابی تصویر براساس محتوا  که در ارزیابی عممکرد سیستم
 :شوند صورت زیر تعریف می دقت و بازیابی به. رود ر میکا به
 

 دقت             
هدتعداد تصاویر مرتبط بازیابی ش

کل تصاویر بازیابی شده
  

 

بازیابی             
تعداد تصاویر مرتبط بازیابی شده

کل تصاویر مرتبط در پایگاه داده
  

 

معیار دقت و عالوه بر معیارهای فوق، معیارهایی هستند که از دو 
تری از عممکزرد بازیزابی    اند و اطالعات دقیق بازیابی نشأت گرفته

مقزدار دقزت    ،P(R=0.5)این معیارها عبارتند از . کنند فراهم می
مقدار دقزت هنگزامی    ،P(P=R)باشد،  0.5هنگامی که بازیافت 

مقدار دقت بزه ازای بازیافزت   ، (  )Pکه با بازیافت برابر باشد و 
 (.46)باشد  تصویر می   

ی پزشززکی، از دقززت   ویززژه در حززوزه  در برخززی مقززاالت بززه  
(specificity ) و حساسیت(sensivity ) در . استفاده شده اسزت

بزرای ارزیزابی   ( accuracy)برخی مطالعات نیزز معیزار صزحت    
 (.47)کار رفته است  سیستم به

 

صحت       
طور به صحیح طبقه بندی شده کل مدارکی که 

کل مدارک طبقه بندی شده
  

 

هزینزه و زمزان از دیگزر معیارهزای     ( (6)به نقل از ( 42))سرعت 
 (.22)های بازیابی تصاویر است  کار رفته در ارزیابی سیستم به

هزای   ویژگزی  ی های بازیابی تصویر موجود، بر پایزه  اکثر سیستم
 ها برای کوتاه اما برخی از پژوهش. هستند( یا سطح پایین)ابتدایی 

کردن فاصمه بین بازیابی سطح پایین و سطح باال در حال انجزام  
گیرند، بیشزتر در   هایی که در این راستا انجام می پژوهش. هستند

اول شناسایی و تحمیل صحنه و دوم شناسزایی  : باشد دو راستا می
شناسایی صحنه در تصاویر بسیار مهزم  . اشیای موجود در صحنه

عاتی راجع به صحنه و هم راجع توان اطال باشد، چون هم می می
هایی کزه بزا    از سیستم. به اشیای موجود در صحنه استخراج کرد

اشاره IRIS(51 ) توان به سیستم  اند می این دید به مسأله پرداخته
های رنگ، بافت، ناحیه و اطالعزات   نمود که با استفاده از ویژگی

رد هزایی متنزی در مزو    مکانی به تفسیر صحنه پرداخته و توصیف
هزای   و سیستم  SIMPLIcityسیستم . نماید تصویر را تولید می

 Analytic)هزای سمسزمه مراتبزی تحمیمزی      پزردازش  ی بر پایزه 

Hierarchical Process (AHP  هزای دیگزری از ایزن     تزالش
 .گروه هستند

یعنزی مزوارد   )اما جستجو از طریق ابزارهای موجود بزر روی وب  
تزرین   همراه است که عمزده  ها و مشکالتی با چالش( اول تا سوم
 :آنها عبارتند از
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 مفهوم شباهت .2

 شکاف معنایی .9

 های وسیع های بزرگ و حوزه پایگاه داده .9

 ترکیب اطالعات متنی و بصری .4

 !(و البته چگونگی راضی ساختن و خوشحال کردن آنها)کاربران  .5
هزایی کزه    ترین سطح تصاویر در ماتریس میزان شباهت در پایین

تصزویر اسزت   ( Pixel)آنها متناظر بزا یزک پیکسزل     ی هر درایه
بخزش شزباهت تصزاویر در ایزن     . توانند با هم مقایسه شزوند  می

های بازیابی تصزاویر مزورد اسزتفاده قزرار      سطح، کمتر در سیستم
در عوض در بازیابی تصویر معمزوالً تصزاویر در سزطح    . گیرد می

ن معنزی  شوند، به ای با هم مقایسه می( Feature Level)ویژگی 
هززای بنیززانی آنهززا  کززه از تصززاویر پایگززاه داده براسززاس ویژگززی

شزود کزه    اسزتخراج مزی  ( Feature Vector)بردارهای ویژگزی  
عنزوان معیزار شزباهت درنظزر      این بردارهای ویژگی بزه  ی فاصمه

 (.52)شود  گرفته می
شکاف معنایی، عبارت است از عدم انطباق بین اطالعاتی که فرد 

های تصویری استخراج کند و تفسیری که همزان   هتواند از داد می
ی محزوری   نقطه. داده برای کاربر در یک وضعیت داده شده دارد

ست که کزاربر بزه دنبزال تشزابه     ا  در بازیابی مبتنی بر محتوا این
وسزیمه   شباهت به ی معنایی است، اما پایگاه داده تنها قادر به ارایه

کزه شزکاف معنزایی     این همان چیزی است. هاست پردازش داده
 (.59)نامیم  می

و شاید هرگزز درسزت   )مشکل شکاف معنایی درست نشده است 
 :آیند هایی وجود دارد که در زیر می اما جایگزین...( نخواهد شد 

  مثال)حل مشکل از طریق شباهت بصری ربط معنایی مجزا :
Aliper ،Google (or Bing) similarity search  و)... 

 طور مستقل جستجوی متنی و تصویری به بهبود هر دو روش 

 دار ترکیب اطالعات متنی و بصری به روش معنی 

 اعتمادسازی به کاربر 
ای را در تمزامی جوانزب    های افزوده های بزرگ چالش پایگاه داده

 :شود کند که به برخی اشاره می بر سیستم تحمیل می
 تصاویر، ابرداده و امضاهای بصری: سازی مورد نیاز ذخیره 

 سازی، جستجو، بازیابی و نمزایش   های محاسباتی نمایه هزینه
 تصاویر

 مسایل مربوط به شبکه و پوشش 
های نیازهای کاربران نیزز مزواردی از قبیزل نگزاه کزامالً       چالش

دهندگان سیستم، و اطالعات فرهنگی و  متفاوت کاربران و توسعه
... بافتی، و پزی بزردن بزه نیزت کزاربران و مسزایل شخصزی و        

بازیابی تصویر را از دید یزک کزاربر و سیسزتم     9شکل . اشدب می
 (.59) دهد خوبی نشان می به

 های بازیابی تصویر چند نمونه از سیستم
هزای   های بازیابی تصویر از یکی یا بیشتر از گزینزه  بیشتر سیستم
 :برند زیر بهره می

  مرور تصادفی(Random browsing) 
  جستجو توسط مثال(Search by example) 
 جستجو توسط طرد(زمینه( )Search by sketch) 
 ( شزامل کممزات کمیزدی یزا سزخنرانی     )  جستجو توسط متن
(Search by text (including key word or speech 

 های تصزویر سفارشزی    ناوبری با مقوله(Navigation with 

customized image categories) 
انزد، امزا    های جسزتجوی قدرتمنزدی ظهزور کزرده     امروزه گزینه

در کاربردهزای   مطالعات منظمی که نشان دهنزد کزاربران واقعزاً   
رسد، تا از  عممی به چه چیزی نیاز دارند، هنوز ضروری به نظر می
هزای بزاال    طریق این مطالعات کشف کزرد کزه از میزان گزینزه    

در . باشزد  هزای کزاربران مزی    خوبی جوابگوی خواسته کدامیک به
هزای   ه روشیز  هزایی کزه نماینزد    اینجا، چنزد نمونزه از سیسزتم   
های متمایز  باشند همراه با ویژگی جستجوی ذکر شده در باال می

 .شوند آنها معرفی می

 QBIC (Query By Image Content) سیستم .2
QBIC (57-54 ،99) جستجو براساس محتوای تصویر، از اولین ،
  .های بازیابی مبتنی بزر محتزوای تصزویر تجزاری اسزت      سیستم
شزمار   های بازیزابی بزه   ترین سیستم یکی از مهم QBICسیستم 
عنزوان مزدل    های بازیزابی از آن بزه   رود، چرا که سایر سیستم می
 .اند توسعه استفاده کرده ی اولیه

QBIC هزای کزاربر    پرس و جوهای براساس تصاویر مثال، طرد
را ... ساخته و طراحی و الگوهای رنگ و بافزت انتخزاب شزده و    

هزایی اسزت    این سیستم یکی از معدود سیستم .کند پشتیبانی می
در . کنزد  سازی چنزد بعزدی اسزتفاده مزی     های نمایه که از ویژگی
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توانزد بزا    سیستم جدید آن، جستجوی کمیدواژه مبتنی بر متن می
ی نمایشزی   نمونزه . جستجوی شباهت محتوا محور ترکیب شزود 

 http://www.qbic.almaden.ibm.comآنالین آن در آدرس 
 .شاهده استقابل م

 

 

 
 

 (53)سیستم . کاربر و ب. تجسم بازیابی تصویر از دید الف: 2شکل 

 

 تجسم بازیابی تصویر از دید یک کاربر. الف

 تجسم بازیابی تصویر از دید یک سیستم. ب
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 Virage سیستم. 2
Virage    یک موتور جستجوی مبتنی بر محتوا است کزه توسزط
، ایزن سیسزتم   QBICماننزد  . بوجود آمده است Virageکمپانی 
نیز از پرس و جوهای بصری براسزاس رنزگ، ترکیزب    ( 56، 56)
بهزره  ( اطالعات مرزبندی شزی )بندی رنگ، بافت و ساختار  الیه
این . برداشته است QBICیک قدم فراتر از  Virageاما . گیرد می

خارج از چهار پزرس   ی های خودسرانه سیستم همچنین از ترکیب
در  Virageدمزوی  . کنزد  و جوی گفته شده در باال حمایزت مزی  

مشاهده  http://www.virage.com/cgi-bin/query-eآدرس 
 .شود می

 imagSeek سیستم. 3
imagSeek   هزا   یک سیستم متن باز مدیریت مجموعزه عکزس
ها نیزز از   جستجو و بازیابی عکس. باشد می  GPLتحت لیسانس

. توانزد انجزام دهزد    جممه کارهایی هستند که ایزن سیسزتم مزی   
ی پرس و جو در این سیستم، پرس و جو با مثال و پرس و  نحوه

 (.52)باشد  جو با طرد می
: توان بزه مزوارد زیزر اشزاره نمزود      های این سیستم می از ویژگی
شزباهت آنهزا بزرای کزاوش      بندی تصاویر براساس میزان خوشه

 ی هزای تصزاویر؛ تهیزه    کاراتر تصاویر؛ امکزان ویزرایش ابزرداده   
از تصاویر یک خوشه، یک پوشه یا کل یزک   HTMLهای  آلبوم

تبدیالتی نظیر تغییر )ای تصاویر  پایگاه داده؛ امکان تبدیالت دسته
های تصاویر، تغییر روشنایی و کنتراست، نرم کردن تصاویر،  عنوان

هزای   ؛ جستجوی متنزی پیشزرفته بزر روی ابزرداده    ...(چرخش و 
تصاویر، پیدا کردن تصاویر تکراری، واسط مناسزب کاربرپسزند و   

 . غیره

 Photobookسیستم . 4
 ی موسسزه  ی شزگاه رسزانه  که توسزط آزمای ( 49)در این سیستم 

های هرکدام  آوری ماساچوست ارایه شده است، ابتدا مشخصه فن
هزا   هزا، بزردار ویژگزی    از تصاویر، استخراج شده و از آن مشخصه

ایزن سیسزتم سزه رهیافزت     . شزود  ساخته شده و تصویر مدل می
متفاوت را برای مواجهه بزا سزه دسزته خزاص از تصزاویر مزورد       

سزازی ظزاهر تصزویر، بزرای بازیزابی       دلم. دهد استفاده قرار می
سازی شکل، برای تصاویر دارای اشزکال دو   تصاویر صورت، مدل

برای سایر تصزاویر  . سازی بافت، برای تصاویر بافتی بعدی و مدل
 .شود نیز از جستجو براساس متن استفاده می

  BlobWorld سیستم. 5
توسعه که در دانشگاه برکمی کالیفرنیا BlobWorld (71 )سیستم 

باشزد   برکمزی مزی   ی کتابخانزه  ی یافته اسزت، قسزمتی از پزروژه   
تر  های ابتدایی نیز از نمونه CalPhotosو  Chabotهای  سیستم)

(. انزد  بازیابی تصاویر هستند که در بطن همین پروژه انجام گرفته
شزکل  )هزای رنزگ، بافزت، شزکل      این سیستم از تطبیق ویژگی

و موقعیت مکزانی، جهزت   ( زمینهدست آمده و پس  های به حباب
 .برد تصاویر با هم بهره می ی مقایسه

صورت خودکار  این سیستم برای انجام عمل بازیابی، تصاویر را به
نماید کزه در آن هزر ناحیزه     بندی می به یک سری نواحی، قطعه

تقریباً متناظر با تمام یا قسمتی از یکی از اشیای موجود در تصویر 
سزازد تزا نتزایج حاصزل از      ربران را قادر مزی سیستم، کا. باشد می
بندی تصویر مورد پرس وجو و همچنین نتزایج برگشزتی را    قطعه

هزای   تزأثیر ویژگزی   ی مشاهده نمایند و به تجزیه و تحمیل نحوه
این سیستم عالوه بزر  . بندی شده بر نتایج برگشتی بپردازند قطعه

اسزتفاده از  پرس و جو بزا   ی تصاویر، اجازه ی وسیمه پرس و جو به
بندی یک تصویر نمونه را نیز بزه کزاربران    نواحی حاصل از قطعه

 .دهد می

 GIFT سیستم. 6
یا ابزار  GIFT (The GNU Image-Finding Tool)سیستم 

مرکززز عمززوم  Vision، محصززول گززروه GNUیززافتن تصززاویر 
( Framework)، یزک چهززارچوب  Genevaکزامپیوتر دانشززگاه  

باشد  صورت خودکار می زیابی تصاویر بهمتن باز برای جستجو و با
که پرس و جو با مثال و بازخورد ارتباطی جهت تعامل با کزاربر را  

های جدید پرس و جو  قابمیت اضافه کردن شیوه. کند پشتیبانی می
هزای جدیزد    همچنزین شزیوه  . پذیر است به این چهارچوب امکان

افه شزود  تواند به چهارچوب اضز  ها نیز می ارزیابی شباهت ی نحوه
(72.) 

این سیستم برای بزازخورد ارتبزاطی، از بزارخورد مثبزت و منفزی      
توان مشخ  نمود که  کند، یعنی برای هر تصویر می استفاده می

آیا این تصویر به تصویر مورد نظر مرتبط هست یزا نیسزت و یزا    
های کمی  در ادامه ویژگی. باشد دارای نظر خنثی در این زمینه می
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به دلیل تعدد این . های بازیابی تصاویر آمده است برخی از سیستم
های بازیزابی تصزاویر،    سیستم ی های مشخصه ها، ویژگی سیستم

بنزدی   جمع 9و  2تر در دو جدول  کاراتر و راحت ی جهت مقایسه
 .اند شده

 
 های جستجوی تصاویر اطالعات کلی سیستم: 1جدول 

 فرمت قابل پشتیبانی سیستم عامل نویسی زبان برنامه نام سیستم

BlobWorld 
HTML, C, Matlab, 

JavaScript 
Unix JPEG 

CHABOT C, TCL/TK Unix Gif, JPEG 

Photobook C, TCL Unix JPEG, PPM, SGI, Tiff 

MUVIS Java, C, DLLs Windows 
JPEG, Tiff, Gif, BMP, 

PCT, PCX, PNG, PGM, 
WMF, EPS, TGA 

Calphotos Python Unix Gif, JPEG 

GIFT C/Perl Unix PNG, Gif, JPG, JPEG, 
EPS, PPM 

LIRE Java Windows, Unix Gif, JPEG 

imgSeek Python Linux,Windows, Mac OS 

JPG, Gif, bmp, xbm, 
PNM(support over 87 file 

format if ImageMagic have 
been installed 

 
 های جستجوی تصاویر ها در سیستم های استخراج ویژگی روش: 2جدول 

 لبه شکل بافت رنگ نام سیستم
 اطالعات

 مکانی 
 متن

 سایر

 ها ویوگی

 بندی رتبه

 ها خروجی

 بازخورد

 ارتباطی

پرس و 

 جو با

BlobWorld Yes Yes Yes No Yes Yes -- Yes Yes EF 

CHABOT Yes No No No No Yes -- No No F 

Photobook Yes Yes Yes No Yes Yes 1 Yes Yes RF 

MUVIS Yes Yes Yes Yes Yes Yes 0 Yes No E 

Calphotos No No No No No Yes -- No No F 

GIFT Yes Yes No No No No -- Yes Yes E 

LIRE Yes No No Yes Yes  -- Yes No E 

imgSeek ** No **
 

No **
 

Yes -- Yes Yes ES 

 

پرس و جو با بازخورد : RFپرس و جو با طرد و : Sهای اشیای تصویر،  پرس و جو با ویژگی: Fپرس و جو با مثال، : E: ی پرس و جو نحوه* 
 .ارتباطی
 .(شود چون از تجزیه موجک چندتفکیکی استفاده می)شوند  صورت ضمنی استفاده می اطالعات رنگ و شکل و مکان به** 
 (های ویژه نظیر استفاده از صورت)ظاهری  توصیف خواص. 2
9 .MUVIS  یکFramework کنند های ویدیویی را هم پشتیبانی می بوده که فایل. 
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 بازیابی تصاویر پزشکی
ی پزشکی است که  ترین کاربردهای تصاویر در حوزه یکی از مهم

ی  با توجزه بزه افززایش روزافززون تصزاویر پزشزکی در  نتیجزه       
و  Muller. بززرداری اهمیززت خاصززی پیززدا کززرده اسززت تصززویر
تعززداد تصززاویر رادیولززوژی کززه روزانززه در بیمارسززتان  همکززاران
Geneva رش کزرده  تصویر گززا  29111شود را بالغ بر  تولید می
بنابراین ذخیره و بازیزابی تصزاویر پزشزکی از اهمیزت     . (6) است

های معتبزر از   طوریکه بسیاری از پایگاه خاصی برخوردار است، به
، امکزان جسزتجوی   (ScienceDirect)جممه سزاینس دایرکزت   

هزای اخیزر،    اگرچزه در سزال  . انزد  تصاویر عممی را میسر سزاخته 
صورت گسزترده در   محتوا بههای بازیابی تصویر براساس  سیستم

ی دیجیتالی، شناسایی چهره و اثزر   کاربردهایی همچون کتابخانه
انگشت، خرید اینترنتی، جستجوی عالمت تجاری، جسزتجوی و  
انتشار اینترنتی، مورد استفاده قرار گرفته است، ولی تعداد کمی از 

 و ASSERT (79) ،IRMA (79)هززا همچززون   ایززن سیسززتم 
NHANES (74 )ربردهززای خززاص پزشززکی طراحززی و   در کا

های پزشکی بازیابی تصویر  بسیاری از سیستم. اند سازی شده پیاده
شزش  ( CT)تزی  .همچون تصاویر با وضود باالی مربوط به سی

، (76)ی سزینه   قفسه CT، تصاویر (77)، تصاویر ماموگرافی (75)
، 72)نخزاع   X، تصاویر اشعه (76)ی سینه  قفسه Xتصاویر اشعه 

اغمب بزرای تصزاویر اعضزای    ( 61)دندان X و تصاویر اشعه ( 74
کزار گرفتزه    های تصویربرداری خاص بزه  خاصی از بدن و سیستم

گیرنزد   شوند و برای کاربردهای دیگر مورد استفاده قزرار نمزی   می
 KMeDهزا ماننزد    در مقابل تعداد کمی از این سیستم(. 64-62)
زشکی گسترش پیدا برای کاربردهای عام پ ،IRMA (79)و  (59)

 .(74)اند  کرده

های بازیابی محتوا محور تصاویر پزشاکی در   سیستم

های بازیابی مبتنای بار ماتن تصااویر      برابر سیستم

 پزشکی
های بازیابی تصاویر بالینی کنزونی مزورد اسزتفاده،     بیشتر سیستم
 DICOMگیزری از  بهزره  های متن دارند، مثزل  تکیه بر کمیدواژه

information header بززرای انجززام بازیززابی .CBIR طززور  بززه
ها مورد تحقیق قرار گرفته اسزت و   گسترده در انواع مختمف حوزه

ی یک روش پرس و جوی بازیزابی براسزاس اطالعزات     به ارایه

تصویری با استفاده از خصوصزیاتی مثزل رنزگ، شزکل و بافزت      
موجود  CBIRهای  ها سیستم ی این تالش با همه. پرداخته است
طور کامل با محیط بهداشت و درمان منطبزق   اند به نستههنوز نتوا

طور وسیع مزورد   های بزرگ به شوند و همچنین برای پایگاه داده
ها توانایی انزدکی بزرای    اند و  مثل دیگر حوزه ارزیابی قرار نگرفته
در اینجا به چند . منظور بهبود نتایج بازیابی دارند انجام بازخورد به
ی  ازیابی تصزاویر مزورد اسزتفاده در حزوزه    های ب نمونه از سیستم
ها آمزده   پردازیم و توضیحات تفصیمی در بخش یافته پزشکی می
 .است

 های بازیابی تصاویر پزشکی هایی از سیستم نمونه
IRMA (Image Retrieval in Medical Applications) 

ی مشترکی از مرکز تشخی  رادیولوژی، مرکز انفورماتیک  پروژه
مت پردازش تصاویر پزشکی و مقر عموم کامپیوتر در پزشکی، قس

 Aachen University of)آوری آچزززن  دانشزززگاه فزززن

Technology )و سزاخت    هدف از این پزروژه، توسزعه  . باشد می
های سطح باال برای بازیابی تصزاویر مبتنزی بزر محتزوا بزا       روش

هزای تصزاویر    کاربرد در کارهای تشخیصزی پزشزکی در پایگزاه   
 .باشد می رادیولوژی

IRMA  باشد که عبارتند از دموی آنالین می 9دارای: 
 IRMA Query demo :ی ارزیابی  این قسمت اجازهCBIR 

 .کند را در چندین پایگاه داده فراهم می
 IRMA Extended Query Refinement demo :  ایزن

تصویر از  21111و دارای حدود  IRMAقسمت بخشی از پایگاه 
CBIR است. 

 Spine Pathology and Image Retrieval Systems 

(SPIRS) : توسطNLM/NIH (USA)    طراحی شزده اسزت و
ها و قفسه سزینه را   تصویر رادیولوژی ستون مهره 26111حدود 
 .در بر دارد

MedGIFT (GNU Image Finding Tool) 
ی  در دانشززکدهمززیالدی  9119از سززال  MedGIFT ی پززروژه

مزیالدی   9116پزشکی دانشگاه جنوا سوئیس آغاز شد و از سال 
های اطالعات تجزاری در دانشزگاه عمزوم     ی سیستم در موسسه

نام این سیسزتم منشزا   . قرار گرفت( HES-SO)کمکی سوئیس 
بزرای  GNU (GIFT )گرفته از استفاده از ابززار یزافتن تصزویر    

کمتزر   GIFTهزا،   لدر طول ایزن سزا  . کاربردهای پزشکی است
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ی بزرگزی   طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است و مجموعه به
ی بازیزابی اطالعزات    منظور پیشبرد زمینه از ابزارها و کاربردها به

 .اند تصویری پزشکی توسعه یافته
های زیادی انجام داده است که به برخی از آنها  این پروژه تالش
 :شود در زیر اشاره می

 Talisma (ستم بازیابی تصاویر ریهسی) 
  سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر مورد(case-based) 
 Onco-Media (  سیستم بازیابی تصویر پزشکی با اسزتفاده از

 (grid computing)ای  محاسبات شبکه
  بهره بردن ازImageCLEF منظور اعتبارسازی و ارزیابی به 

  رابط کاربر استفاده ازmedSearch  
WebMIRS 

سیستم بازیابی اطالعات پزشکی بر روی وب است، کزه از یزک   
ی گرافیکی جاوا برای فراهم کزردن امکزان دسترسزی بزه      برنامه

 National Health and Nutrition) های پزشکی  پایگاه داده

Examination Survey) NHANES II & III و تصززاویر
ا بزا  تواند ی می WebMIRS. کند استفاده می( x-ray)رادیولوژی 

استفاده از یک مرورگر استاندارد وب یا از طریق کامپیوتر کاربران 
 Query)ی مزتن   وسیمه این سیستم به. طور مستقیم اجرا شود به

by text )بندی صورت گرفته، قابل بازیابی است و مرور بر طبقه. 
SPIRS (Spine Pathology & Image Retrieval 

System) 
SPIRS پزشزکی  ی ممزی  توسط کتابخانه (NLM: National 

Library of Medicine) ی ممزی بهداشزت   و موسسه (NIH: 

National Institutes of Health)   و سازمان اطالعات ایزاالت
عکزس رادیولزوژی سزتون     26111ی آمریکا برای حدود  متحده

ترکیزب ایزن اطالعزات بزا چزارچوب      . فقرات طراحی شده است
IRMA بر محتوا براسزاس شزکل    بازیابی تصویر مبتنی ی اجازه
این سیستم مبتنی بزر  . سازد ها را فراهم می ای از استخوان  منطقه

های بزرگ زیست پزشکی را در بر  وب، بازیابی تصاویری از پایگاه
های  ی سیستم ی خوبی از مورد مطالعه نماینده SPIRS. گیرد می

CBMIR تخصصی است. 

National Biomedical Imaging Archive)) NBIA 
NBIA   مخزنززی جسززتجوپذیر از تصززاویری اسززت کززه جوامززع

ها برای دسترسی بزه   تحقیقاتی زیست پزشکی، صنایع و دانشگاه

آرشیو تصاویر و توسزعه دادن و اعتبارسزازی پایگزاه داده فزراهم     
هزای اسزتاندارد    جستجو از این سیستم براساس فراداده. آورند می

DICOM fields بندی ضایعات  باشد که در تشخی  و طبقه می
و تسریع در تصمیمات تشخیصزی تصزویربرداری کمزک کننزده     

ی جستجوی ساده، پیشزرفته و   هستند، همچنین دارای سه گزینه
 . پویا است

ARSS Goldminer 
ARRS (The American Roentgen Ray Society) ،

ی رونزتگن آمریکزا، توسزط شزورای اعتباربخشزی       انجمن اشزعه 
منظزور فزراهم کزردن     بزه  (ACCME) آموزش پزشزکی مزداوم  

. آموزش پزشکی مداوم برای پزشکان معتبر شزناخته شزده اسزت   
ای و  ها، متخصصان پزشکی هسته این فعالیت برای رادیولوژیست

جستجو براساس . پزشکان غیر رادیولوژی درنظر گرفته شده است
باشد و عالوه بزر آن نتزایج جسزتجو     می( Query by text)متن 
 .ارکرد، سن و جنس فیمتر شودتواند براساس ک می

Yottalook Images 
Yottalook  موتور جستجوی پایگاه تصاویر پزشکی است که به

ی مراقبت، با استفاده از ارتباط  ها در نقطه گیری حمایت از تصمیم
 iVirtuosoبنزدی شزده توسزط     های طبقه تخصصی و الگوریتم

عزات عممزی   ترین اطال ترین و مرتبط این سیستم مهم. پردازد می
ها در زمان مراقبت از بیمار نیاز دارنزد را فزراهم    که رادیولوژیست

این سیستم توسط چهار رادیولوژیست توسعه و نگهداری . کند می
 .است( Query by text)شود و بازیابی آن براساس متن  می

ImageCLEF Medical Image Retrieval 
شزر شزده در   تصزویر از مقزاالت منت   66111این پایگاه بزیش از  

 مجالت پزشکی، شامل متن شرد تصزاویر و لینزک بزه فرمزت    

HTML     مزورد از   9. گیزرد  و متن کامزل مقزاالت را در بزر مزی
 :وظایف این سیستم عبارتست از

 براساس یک تصویر مشخ  به کزارکرد  : بندی ی طبقه نحوه
 .دهد آن تصویر ارجاع می

 9بزا   ابزار بازیابی تصویر پزشزکی کالسزیک  : سیستم بازیابی 
و ( هم متن، هزم محتزوا  )افزوده؛ پرس و جوهای متنی، ترکیبی 

 معنایی

بازیابی موردهایی از تصاویر که به بهترین : بازیابی مبتنی بر مورد
 .وجه ممکن با توضیحات ارایه شده، منطبق شود
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 بحث

موقع اطالعات  ی به هدف هر نظام بازیابی اطالعات پزشکی، ارایه
عنوان  تصاویر به. مرتبط در زمان مناسب به کاربر مناسب است

تواند حجم قابل توجهی از اطالعات را  شکمی از مدارک که می
خصوص در حوزه پزشکی از اهمیت خاصی  منتقل کند، به
درمانی در سراسر دنیا  توان گفت روزانه در مراکز می. برخوردارند

طوریکه همانطور که قبالً  شود، به حجم زیادی از تصاویر تولید می
و همکاران حجم تصاویر رادیولوژی تولیده  Mullerاشاره شد، 

. (6) داند مورد در روز می 29111شده در بیمارستان جنوا را بالغ بر 
ی پزشکی عالوه بر تشخی ، در آموزش و  تصاویر در حوزه

های تصویری به متون به  افزودن ویژگی. ش نیز کاربرد دارندپژوه
ها  ی آنها، اطمس ترین نمونه مهم. کند آموزش بهتر کمک می

ی  در حوزه. هستند که در آموزش پزشکی کاربرد وسیعی دارند
سازی، ذخیره و  پژوهش نیز تصاویر و مسایل مربوط به نمایه

ژوهشگران عالقمند های جدیدی را پیش روی پ بازیابی آنها افق
. ی تشخی ، تصاویر کاربرد خاصی دارند در حوزه. قرار داده است
سزایی در آن دارد بخش  هایی که تصویر اهمیت به یکی از بخش
ی پاتولوژی که تصاویر میکروسکوپی  در حوزه. رادیولوژی است
گیری براساس تغییرات رنگ و بافت  شوند و تصمیم تحمیل می
ی  در حوزه. ای دارند ابی تصاویر کاربرد ویژهگیرد، بازی صورت می

بندی  ی پوست دسته ها و در حوزه هماتولوژی نیز شمارش سمول
یکی دیگر از (. 21)مواردی مثل مالنوما کاربرد خاص دارد 

هایی که اخیراً نقش تصویربرداری در آن برای مقاصد  حوزه
گری، تشخی  و درمان اهمیت خاصی پیدا کرده است،  غربال
 (. 46، 65)باشد  پزشکی می شمچ

های  ی پزشکی، سیستم های اخیر در حوزه تغییرات و پیشرفت
گیری بالینی و همچنین پزشکی مبتنی بر  پشتیبان تصمیم

شواهد، ضرورت بازیابی مناسب تصاویر را در کمک به تشخی  
این تصاویر برای اینکه مورد استفاده . کند و درمان چند برابر می

باید به نحو مناسب ذخیره شوند تا در موقع نیاز  قرار گیرند،
بنابراین دیگر بازیابی براساس اطالعات بیمار . بازیابی گردند

یکسان و  Modalityکافی نیست، بمکه الزم است تصاویر با 
به همین دلیل از . مربوط به همان دستگاه بدن هم بازیابی شوند

وصیه شده است، ی مبتنی بر محتوا ت های موجود شیوه بین شیوه

دلیل تشابهات مدارک متنی با تصویری از   البته الزم است به
طور مثال  به. های بازیابی متن هم بیشتر بهره برده شود تکنیک

هایی است که تاکنون در  بازخورد ربط از جممه تکنیک
های بازیابی تصاویر کمتر استفاده شده است، در حالیکه با  سیستم

، بازخورد ربط (ریزش کاذب)یر نامرتبط توجه به بازیابی تصاو
اساس . تواند کمک مؤثری در بازیابی اثربخش داشته باشد می

نظام بازیابی اطالعات، جدا کردن اطالعات مرتبط از نامرتبط 
ناپذیر هر نظام بازیابی اطالعات است  است، لذا ربط جز  جدایی 

بازخوردی اند که براساس  هایی نیز ارایه شده البته سیستم(. 67)
گیرند، سعی در یادگیری و ایجاد ارتباط بین  که از کاربران می

های سطح پایین دارند که از آن نمونه  مفاهیم معنایی و ویژگی
. (66)از دانشگاه ام آی تی اشاره نمود  FourEyesتوان به  می

شود تا در تصاویری که به  میدر این سیستم از کاربران خواسته 
هایی را برای نواحی مشخ   شود، برچسب آنها نشان داده می
سیستم از این توضیحات کاربران استفاده . شده عنوان کنند

ای از سایر تصاویر که  گذاری نواحی نموده و از آنها برای برچسب
باشند، استفاده  شبیه این ناحیه می ی های اولیه دارای ویژگی

قالب بصری »ی دیگری از این دسته، مفهوم  نمونه. کند می
در . باشد می (66) (Semantic Visual Template)« مفهومی

ر کند، سیستم از کارب این روش کاربر تقاضای یک مفهوم می
جایی  رنگ، بافت، شکل و پارامترهای جابه ی خواهد محدوده می

ها  مفهوم موردنظرش را معین نماید و براساس این ویژگی
این فرایند در یک . دهد دست آمده را به وی نشان می تصاویر به
رود تا کاربر  اصالد سیستم پیش می –بازخورد کاربر ی حمقه

مورد جستجو را به  ی واژهسیستم . تصویر مورد نظر خود را بیابد
زند تا برای کاربران آینده مورد  تصویر پیدا شده برچسب می
بعد از گذشت مدت زمانی این پایگاه . استفاده و مفید واقع شود
های  ویژگی ی ای از اطالعات مفهومی بر پایه داده حاوی گنجینه
 .اولیه خواهد بود

شود و  ه میی بازیافت و دقت محاسب مقیاس دیگری که بر پایه
که ( 67)کند، مقیاس موفقیت است  عالوه زمان را نیز لحاظ می به
 .های بازیابی تصاویر هم استفاده کرد توان از آن در ارزیابی نظام می

های هوش مصنوعی از جممه یادگیری طوالنی مدت  تکنیک
(long-term learning )ی براساس رفتار کاربر، بر پایه 
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به ارتقای بازیابی تصاویر و کاربرپسندتر  تواند کاوی نیز می داده
 (.21)ها کمک کند  شدن سیستم

های  لهأفرایندهای استدالل متخصصان را در حل مس ، خبرهنظام 
های هوش  و بیش از دیگر فناوری کند می پیچیده تقمید

پایه است  نظامی دانشنظام خبره،  .مصنوعی، کاربرد داشته است
 ی همناسب برای حوز ی یهپا دانش. 2: که دو جز  اساسی دارد

. 9؛ قواعد کاربردی است ی هنظر که دربردارند موضوعی مورد
 دهد له را ارایه میأیک موتور استنتاجی که راهکارهای حل مس

ی متعددی برای کمک به تشخی   های خبره تاکنون نظام (.62)
 مایسین. اند در پزشکی و همچنین بازیابی اطالعات طراحی شده

(Mycin )و اینترنیست (Internist) :برای تشخی  و  ،مایسین
برای تشخی   و یستهای عفونی و اینترن درمان بیماری

 ایندکسینگو ( Expert) اکسپِرت (.61)های داخمی است  بیماری
(Indexing) های هوشمند است که در  از نظام هایی هنمون
مورد استفاده قرار های بازیابی اطالعات کتابشناختی  نظام
های بازیابی تصاویر عالوه بر  بنابراین سیستم (.62)اند  گرفته
های بازیابی متن  دارند و آنها را از سیستمهای خاصی که  ویژگی

های مورد استفاده  توانند از بسیاری از تکنیک سازد، می متمایز می
.ندهای بازیابی متن هم بهره ببر در ارزیابی و ارتقای سیستم
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Abstract  
The aim of each information retrieval is to present relevant information to the right user at the right time. 

Images as a kind of information can convey a large volume of information. In medicine, the most common 

use of images is in education, research and medical diagnosis. This wide variety of usage refers to the 

uprising importance of imaging through various fields of medicine. Therefore, current advances in 

medical imaging techniques and frequent use for example, in decision making systems and evidence-based 

medicine depicts the high necessity of medical images retrieval. This paper introduced text-based and 

content-based image retrieval systems, the application of the image systems especially in medicine. Some 

existing systems are described. Finally it was suggested although images have some features different 

from texts but some techniques in text retrieval such as artificial intelligence and relevance feedback can 

be used to improve the image retrieval systems. 

Keywords: Medical Information Storage and Retrieval; Medical Illustration; Information Retrieval 

Systems 

 

 

Received: 21 Jun, 2012  Accepted: 1 May, 2013 

 

Citation: Okhovati M, Akbarnejad R, Bahaadinbeigy K. Image Retrieval: Application in Medicine. 

Health Inf Manage 2013; 10(4): 644. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences, School of Health Management and Information Sciences, 

Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran 

2- MA, Medical Library and Information Sciences, School of Health Management and Information Sciences, Kerman University 

of Medical Sciences, Kerman, Iran (Corresponding Author) Email:akbarnejad.reza@gmail.com 

3- Assistant Professor, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of 

Medical Sciences, Kerman, Iran 

Review Article 


