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Abstract 

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

decade. The goal is to design and develop   an effective and efficient CBIR 

system. There is a problem in retrieved images by using classical methods 

such as RGB Histogram, Perceptual HASH and Bhattacharyya such 

accuracy and number of relevant images that solve them. 

 In this thesis, modified methods to get more accurate image retrieval system 

and retrieval of the best results are proposed. The basic task of this work is 

to find similar images (using their visual features) according to a query 

image within a large image database and improving techniques that support 

effective searching and browsing tasks to be performed on a large image 

collection by using automatically derived image features. Then uploading 

this effective system on real cloud to examine this system with high 

accuracy. 

The results of experiments indicate that the suggested methods can play a 

role in the precise retrieval of images, specially the FCTH descriptor and its 

related (MFCTH 2*2 & MFCTH 8*8) descriptor that generates more robust 

outcomes during the retrieval of images with multiple texture regions. 

In addition, Performance will be evaluated by using Similarity measures like 

precision and recall. The outcome of the similarity measure is in very good 

agreement with expected results. 

 



 

 

 

 

 الخالصة

 ان استرجاع الصور باالعتماد على محتوياتها يعتبر موضوع مهم وفعال تعتمد عليه الكثير           

 من البحوث الحديثة في الوقت الحاضر , 

الهدف من البحث هو تصميم وتطوير نظام استرجاع  كفوء وفعال , توجد مشكلة في استرجاع    

                                                           الصور بأستخدام الطرق الكالسيكية مثل :              

        (Bhattacharyya ( و )Perceptual Hash و)  (RGB histogram ) 

  من ناحية الدقة وعدد الصور المسترجعة ذات العالقة والتي ستعالج في هذا البحث                

في هذه الرسالة اقترحت عدة طرق مطورة للحصول على نتائج افضل واكثر دقة في           

استرجاع الصور,المهمة الرئيسية في هذا العمل هو ايجاد الصور المتشابه بأستخدام الخصائص 

المرئية للصورة وفقا للصورة المطلوبة وذلك ضمن قاعدة بيانات كبيرة للصور وتطوير التقنيات 

دعم البحث الكفوء عن الصور المطلوبة التي تنفذ على مجموعة كبيرة من الصور وذلك باشتقاقالتيت  

الخصائص للصورة ذاتيا او اوتوماتيك        

فيما بعد تحميل النظام الكفوء عل سحابة حقيقية الختبار هذا النظام مع الدقة العالية ,نتائج التجارب 

ب دورا مهما لالسترجاع الدقيق للصورة  خاصتا في  بينت ان الطرق المقترحة تستطيع ان تلع

)FCTH     ( والتحديث عليها في طريقة MFCTH 2*2 &MFCTH  )8*8( 

                                                                                          ,باالضافة  الى texture التي تولد نتائج اكثر قوة السترجاع الصور من خالل المناطق المتعددة  

 ( :                                                                  لذلك تم تقييم باستخدام معايير التشابه مثل 

)Precision & Recall )        

لنتائج المتوقعةالنتائج المستحصلة كانت مطابقة ومتوافقة مع ا .                                               

 

 

 



 


