
ABSTRACT 
 

Content-based image retrieval has been an active area of research over 

last decade. The goal is to create systems capable of interactively retrieving 

images that are semantically related to the user's query from a database. In 

this research, a content-based image retrieval system is presented, it 

supports querying by example to retrieve images from the images database 

according to their color and textural low level features. 

The underlying techniques are based on the adoption of histograms of 

YUV, YIQ, YCbCr, HSV and HSI color models as color features. In addition, 

Gray-Level Co-occurrence Matrix (GLCM) and Gray-Level Run Length 

Matrix (GLRLM) are used to extract two sets of textural features. These 

features are used for retrieval tasks in separated and combined manners. 

The various combinations of the extracted features lead to a large 

number of possible feature vectors; each describe some aspects of the 

image contents. The fuzzy concepts have been utilized to reduce the 

number of possible feature combinations; both the triangular and 

trapezoidal membership functions have been used for this purpose. 

After reducing of possible feature vectors, and keeping those vectors 

which show high discrimination power, then, all images listed in the 

database are grouped (according to their feature vectors) by applying K-

means clustering algorithm. The clustering of feature space is helpful to 

minimize search time. Euclidean Distance measure is used to assess the 

similarity (or the distance) between the query image and the images listed 

in database to find top N similar images.  

Given a query image, the system first extracts the selected features to 

establish the query feature vector, and then compares it with the images 

belongs to most closest two database clusters. The most similar images are 

sorted, and then the top 8 images are retrieved as the query results. The 
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performance of retrieval system has been evaluated using two 

measurements (i.e., precision and recall). 

The test results indicted that HSV and HSI color representations are the 

best when using single (around 0.63 for precision, and 0.1 for recall) or 

combined (around 0.65 for precision, and 0.1 for recall) types of features. 

The tests results indicated that color and texture features are not quite 

enough to retrieve complex images (such as natural images).  
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      عتبر جمال ناشط يف البحث خـالل       إن أسترجاع الصور باإلعتماد على احملتويات ي
إن اهلدف هو خلق أنظمة قادرة على إسترجاع الصور من قاعدة البيانـات             . العقد األخري 

مت  ث،يف هذا البح   .خِدمتسبشكل تفاعلي على أن تكون مرتبطة معنوياً بصورة إستفهام املُ         
وذلك  عن طريق مثال     م اإلستفهام دع على احملتويات ي   جاع صورة يعتمد  سترعرض نظام إ  

نخفضة املستوى  املعتماد على صفاا    ع صور من قاعدة بيانات صورية باإل      سترجاإلغرض  
  .)ة ونسيجييةهي لوناليت و(

ـ منـاذج   مسة  خلة على إستعمال املدرج اإلحصائي      نمضتعتمد التقنيات املُ    ةلوني
لوان الرمادية ومـصفوفة طـول     مصفوفة الظهور املتالزم لأل    ضافة اىل باإل. كصفات لونية 

ستخراج جمموعة من صـفات التركيـب       إل اليت إستعملت    لوان الرمادية املُتسلسالت لأل 
  .ندماجيةقت هذه األساليب حباالت منفردة وإِبوقد طُ. النسيجي

ف حمتوى  عدد كبري من الصفات اليت تص     تولد  عاله سبب   إستعمال التقنيات أ  إن  
 م مفهوم الضبابية لتخفيض أعداد الصفات عن طريـق إسـتعمال          خِدست أُ ولذلك. الصور
  .ائف العضوية املثلثية والرباعيةوظ

ووزعت الـصور   .  صفات يف قاعدة البيانات كمتجه   جة  دركل صورة م  مت متثيل   
  وذلـك   K-meansباستخدام خوارزميـة      املدرجة يف قاعدة املعلومات على جماميع       

فضاء الصفة يساعد علـى      إن جتزئة  .) الصفات جهاتو مت أ ( الصفات جهه مت ستعمالبإ
 بـني    التشابه أو البعـد    يددملسافة االقليدية لتح  امعيار   عملوقد است  .تقليل وقت البحث  

  . من الصور الشبيهة)ن(على ستفسار وصور قاعدة البيانات إلجياد أصورة اإل
 متجـه (ستخراج الصفات املختارة     بإ والًم أ يقوم النظا  ،ستعالم عن صورة  عند اإل 

لـصور التابعـة    ل  اليت تعود   مقارنة الصفات مع تلك    وبعدها تتم ) ستفسارصورة اإل صفة  
 ويتم بعدها   برت تُ هاًبكثر ش الصور األ .  قاعدة البيانات  يف) ينو عنقود أ(ألقرب جمموعتني   

نظام اإلسترجاع بإسـتعمال     مت تقييم    .ستفساركنتيجة لعملية اإل  على مثانية صور     أ انتقاء
  ).الدقة واإلستدعاء(مقياسني مها 

 أ 



 هي األفضل   HSV و   HSIالنماذج اللونية    أن   إىل أشارت   االختباراتنتائج  إن  
  ومدمجة ) بالنسبة لإلستدعاء  0.1 بالنسبة للدقة و     0.63حوايل   (عندما تستخدم منفردة  

كـذلك بينـت النتـائج إن       . ) بالنسبة لإلستدعاء  0.1 بالنسبة للدقة و     0.65حوايل  (
الصفات اللونية والتراكيب النسيجية غري كافية إلسترجاع الصور املعقدة مثـل الـصور             

  .الطبيعية
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