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ABSTRACT 
    Content-based image retrieval has been developed in numerous fields. This provides more 
active management and retrieval of images than the keyword-based method. So the content 
based image retrieval becomes one of the liveliest researches in the past few years. In a given 
set of objects, the retrieval of information suggests solutions to search for those in response to a 
particular description. The set of objects which can be considered are documents, images, 
videos, or sounds.  
     Moments can be viewed as powerful image descriptors that capture global characteristics of 
an image. The magnitude of the moment coefficients is said to be invariant under geometrical 
transformations like rotation which makes them suitable for most of the recognition 
applications.  
     This paper presents a method to retrieve a multi-view face from a large face database 
according to face image moments and genetic algorithm. 
The GA is preferred for its power and because it can be used without any specific information 
of the domain.  
     The experimental results concludes that using GA gives a good performance and it decreases 
the average search time to (56.44 milliseconds) compared with (891.6 milliseconds) for 
traditional search. 
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  عمال العزوم والخوارزمية الجينيةإسترجاع الوجوه باست
  الخالصة

استخدمت عمليات استرجاع الصور اعتمادا على محتواھا في العديد من المجاالت اذ انھا وفرت ادارة اكثر     
القائمة على االسترجاع اعتمادا على الكلمات المفتاحية. لذلك اصبحت عملية  فعالية في استرجاع الصور من الطرق

  .استرجاع الصور بناءا على محتوى الصور من اكثر االبحاث حيوية في السنوات القليلة الماضية
 تقترح عمليات استرجاع المعلومات حلوال للبحث في مجموعة من الكائنات التي تعكس وصفا معينا. في كثير     

  .من االحيان ھذه الكائنات ھي وثائق، ولكن في احيان اخرى قد تكون صورا او ملفات صوتية او ملفات فديو
اھمية كميات العزوم تأتي من عدم  تعد العزوم اداة وصف قوية للصور وتعطي وصفا كليا لخصائص الصورة،    

  تطبيقات التمييز. تأثرھا بالتحويالت الھندسية مقل التدوير مما يجعلھا مناسبة الغلب
من قاعدة بيانات كبيرة تحوي صورا لوجوه  -بزوايا دوران متعددة- يقترح ھذا البحث طريقة استرجاع صور وجوه 

  .عزوم الثابتةباالعتماد على ال
الى جانب الطرق االحصائية، نماذج الذكاء االصطناعي تمثل نموذجا جيدا لتحسين األداء في أنظمة األشعة تحت 

والخوارزمية الجينية تمثل واحدة من ھذه النماذج. تم اختيار الخوارزمية الجينية وذلك لقوتھا والنه يمكن الحمراء، 
  .تطبيقھا على المشكلة دون اي معرفة خاصة عن مجال المشكلة

جاع الى خلصت النتائج التجريبية الى ان استعمال الخوارزمية الجينية يعطي أداءا جيدا ويقلل من متوسط وقت االستر    
 ملي ثانية) الوقت الذي يستغرقه البحث التقليدي. 891.6مقارنة بـ ( )ملي ثانية 56.44(

 


