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Abstract: The purpose of this research is to match the content retrieval
with images in the articles of scientific databases. The research method
is a correlation-based procedure and the statistical population of the
present study is the scientific databases such as Science Direct, Scopus,
Medline and Web of Science. Six papers were extracted from each base
along with a separate issue. First, the title, abstract, problem statement
and conclusion of the articles were inserted into the software Etreme
Picture Finder, separately. Then, the images related to title, abstract,
problem statement and conclusions of the articles were extracted from
the relevant software. The images extracted were inserted into the
Visual Similarity Duplicate Image Finder software. The results show that
the highest level of content matching was found with the images in the
WebAsiensis database and the least amount of match in the database of
the SinjServer. There were also the most similarities between the titles,
the problem statement, the abstract and the conclusions with the images
of the articles in the bases.
Failure to observe the standards of visualization in the images used
in scientific articles was a serious challenge. Images that have been
removed from image editors (text, color, edges, margins, etc.) have
not been recovered, and if recovered, they have had a fairly similar
resemblance. The lack of comprehensiveness of the superficial
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capabilities used was the next challenge. Another problem is the non-observance of or
compliance with a standard style sheet in the layout of images in the articles. Some images
have been brought to the articles regardless of the text. This item was found to be smaller in
the Web site, but was seen in many other sites.
Keywords: Image Retrieval, Content Based Image Retrieval, Image Matching Content,
Challenges of Matching Content with the Image ,Scientific Databases
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چكيــده :هــدف از ایــن تحقیــق بررســی میــزان مطابقــت بازیابــی محتــوا بــا
تصویرهــا و چالشهــای آن در مقالههــای پایگاههــای اطالعاتــی علمــی اســت.
روش پیمایشــی توصیفــی بــوده و جامعــة آمــاری آن پایگاههــای اطالعاتــی علمــی
«ســاینس دایرکــت»« ،اســکوپوس»« ،مدالیــن» و «وب آو ســاینس» اســت .ابتــدا
عنــوان ،چکیــده ،بیــان مســئله و نتیجهگیــری مقالههــا بهصــورت جداگانــه وارد
نرمافــزار  Extreme Picture Finderشــد .ســپس ،تصویرهــای مرتبــط بــا عنــوان،
چکیــده ،بیــان مســئله و نتیجهگیــری مقالههــا از نرمافــزار مــورد نظــر اســتخراج
گردیــد .تصویرهــای استخراجشــده وارد نرمافــزار Visual Similarity Duplicate
 Image Finderگردیــد تــا مطابقــت تصویرهــای استخراجشــده از نرمافــزار و
تصویرهــای مقالههــا انجــام شــود .نتایــج نشــان داد کــه بیشــترین میــزان مطابقــت
محتــوا بــا تصویــر در پایــگاه «وبآوســاینس» و کمتریــن میــزان مطابقــت در
پایــگاه «ســاینسدایرکــت» وجــود داشــت .همچنیــن بهترتیــب ،بیشــترین شــباهت
بیــن عنوانهــا ،بیــان مســئله ،چکیــده و نتیجهگیــری بــا تصویرهــای مقالههــا در
پایگاههــا وجــود داشــت.
عــدم رعایــت اســتانداردهای مصورســازی در تصویرهــای بهکاررفتــه در مقالههــای
پایگاههــای علمــی چالشــی جــدی اســت .تصاویــری کــه از اســتاندارهای
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مصورســازی (متــن ،رنــگ ،لبــه ،حاشــیه و  )...بــه دور بودنــد ،بازیابــی نشــدند و در صــورت بازیابــی
از میــزان شــباهت نازلــی برخــوردار بودنــد .عــدم جامعیــت قابلیتهــای نرمافزارهــای مــورد اســتفاده،
چالــش بعــدی بــود .مســئلة دیگــر عــدم رعایــت یــا پیــروی از یــک شــیوهنامة اســتاندارد در چیدمــان
تصویرهــا در مقالههاســت .برخــی تصویرهــا بــدون توجــه بــه متــن در مقالههــا درج شــدهاند .ایــن مــورد
در پایــگاه «وبآوســاینس» کمتــر ،امــا در ســایر پایگاههــای مــورد بررســی بســیار مشــاهده گردیــد.
بــا توجــه بــه ابــداع روشهــای جدیــد بازیابــی تصویــر و محتــوا ،نتیجــة ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه
عــدم شــباهت بیــن تصویرهــای بازیابیشــده بــا محتــوا در مقــاالت پایگاههــای معتبــر علمــی چشــمگیر
و گمراهکننــده اســت.
كليدواژههــا :بازیابــی تصویــر ،بازیابــی محتــوا ،مقالههــای علمــی ،چالشهــای بازیابــی تصویــر ،پایــگاه
اطالعــات علمــی
 .1مقدمه

تصویرهــا ابــزاری قدرتمنــد بــراي انتقــال اطالعــات محســوب میشــوند و بیشــتر در ترکیــب

بــا متنهــا میتواننــد اطالعاتــی را کــه بــا کلمههــا قابــل توصیــف نیســتند ،منتقــل کننــد .یــک

تصویــر میتوانــد هــزاران بــار بــا ارزشتــر از کلمههــا باشــد ،امــا گاه هــزار توصیفگــر نیــز بــراي
توصیــف محتــواي یــک پایــگاه اطالعاتــی تصویــري کافــی نیســت« .خرفــی ،زیــو و برنــاردی» در

مقالــ ة خــود کاربردهــای تصویــر را بررســی کردهانــد .بــه نظــر آنهــا متــن نمیتوانــد در شــرح
یــک رویــداد ،تصویرهــای پزشــکی ،توصیــف یــک مــکان و غیــره بــهخوبــی اطالعــات را منتقــل

نمایــد .اســتفاده از تصویــر مناســب بــرای نمایــش هرچــهبهتــر محصــول بســیار مهــم اسـت (Kherfi,

 .)Ziou and Bernardi 2004ماهیــت چندبعــدي بــودن تصویرهــا باعــث میشــود کــه هــر کاربــر بــا

توجــه بــه نیــاز خــود ،نــگاه ویــژهای بــه یــک تصویــر داشــته باشــد و حتــی بــا هدفــی جــدا از هــدف

خالــق تصویــر ،آن را بـهکار گیــرد .وجــود یــک تصویــر همــراه بــا متــن میتوانــد بــه درك و انتقــال
مفاهیــم موجــود در آن کمــک کنــد؛ در حالـی کــه همــان تصویــر در متنــی دیگــر مفهــوم دیگــري
را میتوانــد تداعــی نمایــد (.)Hassan and Zhang 2001

بــا رشــد روزافــزون اينترنــت و ابزارهــاي تصويربــرداري رقومــی ،انــدازة پایگاههــای دادة

تصويــري بهســرعت در حــال بزرگترشــدن اســت .در چنيــن شــرايطي ،نيــاز شــديدي بــه
ابزارهــا و روشهــای كارا بــراي جســتوجوي تصویرهــای دلخــواه در پایگاههــای دادة بــزرگ

بهوجــود آمــده اســت .در ســامانههای بازيابــي تصويــر بــر اســاس محتــوا ســعي بــر ايــن اســت كــه

تصويرهــا از پايــگاه داده ،كــه بــه تصويــر پرسوجــوي كاربــر بيشــترين شــباهت را دارنــد ،بهعنــوان
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نتيجــة جســتوجو بازیابــی شــوند .بازيابــي تصويــر بــر اســاس محتــوا بهعنــوان يــك جايگزيــن
کاملتــر و دقیقتــر بــراي نظامهــای بازيابــي تصويــر بــر اســاس متــن بــه شــمار مــیرود (Liu et

 .)al. 2007بــراي اندازهگیــری ميــزان شــباهت تصاويــر در اكثــر ســامانههای بازيابــي بــر اســاس

محتــوا ،ویژگیهــای ســطح پاييــن تصويــر از جملــه رنــگ ،بافــت و شــكل بهصــورت خــودكار از

تصويرهــا اســتخراج میشــود و بُــرداري كــه بيانگــر ویژگیهــای تصويــر اســت ،ســاخته میشــود.
اســتخراج ويژگــي ،اساسـیترین قــدم در ايجــاد يــك ســامانة بازيابــي تصویــر بــر اســاس محتواســت

و نقــش بســيار تعیینکننــدهای در دقــت ســامانة بازيابــي دارد .روشهــای مختلفــي بــراي اســتخراج
بُردارهــاي ويژگــي از تصاويــر موجــود اســت؛ از جملــه فيلترهــاي گابــور و هيســتوگرام راســتاي لبــه
بــراي اســتخراج اطالعــات فركانســي و هيســتوگرام رنــگ بــراي اســتخراج اطالعــات مربــوط بــه

رنــگ در تصاويــر رنگــي (.)Aujol et al. 2006

بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر اطالعــات علمــی بهصــورت متنــی چــاپ میشــوند و فهــم و

درک آنهــا گاه بســیار ســخت اســت ،جایگزینــی یــا همراهــی ایــن محتــوا بــا تصویــر میتوانــد

فهــم و درک بهتــری از مقالههــای علمــی را در مخاطبــان ایجــاد کنــد .بــا ایــن کار میتــوان از

ماهیــت نحــوی مقالههــا بــه ماهیــت معنایــی آنهــا پــی بــرد .مســئلة اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت

کــه در بازیابــی مقالههــای علمــی از پایگاههــای اطالعاتــی علمــی اکثــر مقالههــای علمــی فاقــد
تصویــر یــا بهنــدرت همــراه بــا تصویــر هســتند و در بیشــتر مــوارد شــباهت یــا رابطــة منطقــی بیــن
محتــوا و تصویرهــای بازیابیشــده بســیار ضعیــف اســت .ایــن مســئله باعــث گمراهــی و عــدم

اعتمــاد کاربــران نســبت بــه نتایــج بازیابــی محتــوا ب ـه همــراه تصویــر میشــود .اکثــر پژوهشهــای

انجامشــده بــه روشهــا ،فنــون ،و مدلهــای انطبــاق بیشــتر دو مقولــة محتــوا و تصویــر در مقــاالت،
بهخصــوص در مقــاالت علمــی پرداختــه یــا از آنهــا رونمایــی شــده اســت .مســئلة پژوهــش ایــن
اســت کــه بــا توجــه بــه رشــد بــاالی مقــاالت در پایگاههــای اطالعاتــی ،بازیابــی تــوأم محتــوا و

تصویــر بــرای کاربــران ،آگاهــی از میــزان انطبــاق و چالشهــای موجــود ضــرورت دارد تــا بررســی

در ایــن خصــوص انجــام شــود.

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش آگاهــی از میــزان مطابقــت تصویرهــای بازیابیشــده بــا

محتــوای مقالههــا در پایگاههــای اطالعاتــی علمــی «اســکوپوس»« ،ســاینس دایرکــت»« ،مدالیــن»

و «وبآوســاینس» اســت .همچنیــن ،هدفهــای فرعــی ایــن پژوهــش آگاهــی از میــزان مطابقــت
اجــزای مقالههــا (عنــوان ،چکیــده ،بیــان مســئله و نتیجهگیــری) بــا تصویرهــای بازیابیشــده و

شناســایی چالشهــای بازیابــی و تطابــق محتــوا بــا تصویرهــا در پایگاههــای اطالعاتــی علمــیِ مــورد
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بررســی اســت .از ایــن رو ،از نرمافــزار  Extreme Picture Finderبهمنظــور بازیابــی محتــوا بــا
تصویرهــا و از نرمافــزار  Visual Similarity Duplicate Image Finderجهــت مطابقــت محتــوا بــا

تصویرهــای بازیابیشــده اســتفاده میکنیــم.
 .2پیشینة پژوهش

پــس از جســتوجو در پایگاههــای منابــع اطالعاتــی و بررســی پژوهشهــای انجامشــده

مشــخص شــد کــه مطالعــات در زمینــة بازیابــی تصویــر مبتنــی بــر محتــوا ،هــم در ایــران هــم در

خــارج از کشــور انجــامنشــده اســت .لــذا ،تــا جایــی کــه مقــدور بــود ،پژوهشهــای مرتبــط بــا
موضــوع پژوهــش آورده شــده اســت.

در مقالــة )Unar,Wang and Zhang (2018

بــا عنــوان «ترکیــب اطالعــات متنــی و تصویــری

بــا اســتفاده از روش کرنــل جهــت بازیابــی تصویرهــا مبتنــی بــر محتــوا» ،هــر منطقــه از یــک تصویــر
دارای ارزش و مهــم اســت ،زیــرا میتوانــد دربرگیرنــدة یــک مفهــوم ،متــن یــا تصویــر باشــد.

تاکنــون ویژگیهــای بصــری یــا برچس ـبهای اجتماعــی بــرای بازیابــی تصویرهــای مشــابه مــورد

اســتفاده قــرار میگرفتنــد .تولیــد برچس ـبها و کلمــات کلیــدی متــن و تصویــر جاسازیشــده در

تصویرهــا همــراه بــا ویژگیهــای بصــری در ســطح پاییــن اســت .ایــن روش دو بــردار ویژگــی را
بــرای هــر تصویــر و متــن اختصــاص میدهــد و آنهــا را بــا اســتفاده از روش «کرنــل» 1همپوشــانی

میکنــد .ایــن روش از ســه روش جسـتوجوی پرسوجــوی تصویــر ،کلمــات کلیــدی ،و ترکیبــی
از هــر دو پشــتیبانی میکنــد .نتایــج تجربــی بــر روی مجموعــة دادههــای معیــار نشــان میدهــد کــه

ویژگیهــای متنــی میتوانــد بهعنــوان ویژگیهــای بصــری بــرای برنامههــای بازیابــی تصویرهــا
مبتنــی بــر محتــوا مؤثــر باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه در پژوهشهــای قبلــی صرف ـاً از کلمــات

کلیــدی بهعنــوان ویژگیهــای بصــری در بازیابــی تصویرهــا مبتنــی بــر محتــوا اســتفاده میشــد.
بهکارگیــری روش «کرنــل» ایــن قابلیــت را بهوجــود آورد کــه عــاوه بــر کلمــات کلیــدی،

ویژگیهــای متنــی هــم بهعنــوان ویژگیهــای بصــری در بازیابــی تصویرهــا مبتنــی بــر محتــوا

بســیار مؤثــر واقــع شــوند.

در مقالــة «آزودینیــا و هاجــو» ،تحــت عنــوان «روش مبتنــی بــر بازخــورد ارتباطــی ترکیبــی

جدیــد بــرای بازیابــی تصویــر مبتنــی بــر محتــوا» ،بــه اهمیــت اســتفاده از رویکردهــای مؤثــر بــرای
« .1کرنــل»  Kernelیکــی از روشهــای بــرآورد تابــع احتمــال اســت کــه تعمیمــی از برآوردگــر ســاده مســتطیلی کــه دو
پارامتــر تابــع کرنــل و پهنــای بانــد را تعییــن میکنــد.
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بازیابــی تصویرهــای مرتبــط ،تصویــر پرسوجــو اشــاره شــده اســت کــه از بازیابــی تصویــر مبتنــی

بــر محتــوا بــرای حــل ایــن مســئله اســتفاده میشــود .در ایــن مقالــه یــک روش بازخــورد ارتباطــی

جدیــد ارائــه شــده اســت کــه میتوانــد دقــت سیســتمهای بازیابــی مبتنــی بــر محتــوا را بهبــود
بخشــد .روش پیشــنهادی بــر مبنــای بازخــورد ارتباطــی چنــد پرسوجــو و مطابقــت تابــع تشــابه
اســت ( .)Azodinia and Hajdu 2016هــر چنــد ایــن روش تحــول خوبــی در جهــت مطابقــت بیــن

محتــوا و تصویــر در بازیابــی اســت ،امــا بــرآورد میــزان مشــابهت محتــوا و تصویــر در ســطح باالیــی

نیســت.

در پژوهشــی بــا عنــوان «روش هــوش مصنوعــی ترکیبــی بــرای اطــاع از بازیابــی تصویــر مبتنی

بــر محتــوا» کــه توســط «مشــرم ،تــاکاری وگــداده» انجــام شــد ،یــک رویکــرد بــرای بازیابــی تصویــر

مبتنــی بــر محتــوا پیشــنهاد شــده کــه در آن تصویرهــای پایــگاه دادههــا بــه دســتههای بهینهسازیشــده
بــرای فراینــد بازیابــی بیشــتر دســتهبندیشــدهاند .گوناگونــی الگوریتمهــای دستهبندیشــده
اجــرا و نتایــج مقایســه شــدند .در میــان تمــام یافتههــا الگوریتــم ترکیبــی (اِیس ـیپیاساُ) 1بهتــر از

الگوریتمهــای پایــه نظیــر الگوریتــم (پ ـیاساُ) 2و (اِیس ـیا)ُ 3و ( ِکــی -مینــز) 4و غیــره هســتند .در

ایــن مقالــه بــا ترکیــب الگوریتمهــای موجــود ضمــن دســتهبندی تصویرهــای نزدیــک بــه هــم و
محتــوای نزدیــک بــه هــم ،دســتهبندیهای بیشــتری ایجــاد شــد .نتیجــة ایــن ترکیــب خروجیهــای

بهتــر نســبت بــه الگوریتمهــای قبــل از ترکیــب بــود ،کــه بهینهســازی بازیابــی تصویرهــا بــر اســاس

محتــوا حاصــل شــد (.)Meshram, Thakare, and Gudadhe 2016

«خوداســکر و لدهــاک» در پژوهشــی بــا عنــوان «بازیابــی پیشــرفتة تصویــر بــا راهبــرد طبقهبندی

موضوعــی» ،از روش طبقهبنــدی موضوعــی اســتفاده کردنــد .ایــن تحقیــق یــک زمینــة پیشــرفته را

بــر اســاس سیســتم بازیابــی تصویــر ارائــه میدهــد کــه هــر موضــوع بــر اســاس راهبــرد طبقهبنــدی،
بــه یــک تصویــر اختصــاص داده میشــود تــا عملکــرد بازیابــی بــه حــد چشــمگیری بهبــود یابــد .این

مقالــه همچنیــن ،مــرور کلــی از طبقهبنــدی تصویــر را ارائــه داده اســت کــه گروههــای مختلفــی از

طبقهبنــدی ،عوامــل مؤثــر بــر دقــت طبقهبنــدی و کاربردهــای حاضــر طبقهبنــدی بــا تکنیکهــای

پیشــرفته را دربرمیگیــرد .ایــن راهبــرد طبقهبنــدی ارائهشــده از ســه قانــون کارآمــوزی اســتفاده

)ترکیبی از دو الگوریتم اِیسیا ُ با پیاسا ُ( 1. ACPSO= Ant Colony Particle Swarm Optimization

معــروف بــه الگوریتــم کلونــی مورچههــا ،پیــدا کــردن کوتاهتریــن مســیر از بیــن( 2. ACO= Ant Colony Optimization

)مسیر ها

)یك الگوريتم جديد بر پاية قوانين بهينهسازي انبوه ذرات( 3. PSO=Particle Swarm Optimization
)الگوریتمهای خوشهبندی دادهها در دادهکاوی و متنکاوی( 4. K_means
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میکنــد :ســطح پاییــن ،ســطح بــاال و قوانیــن تخصصــی کــه دقــت طبقهبنــدی و اثربخشــی و در
نهایــت ،دس ـتدرازی در کیفــت طبقهبنــدی را اصــاح میکنــد .نتیجــة تجربــی تکامــل اجرایــی

در وضــوح ،دقــت و زمــان بازیابــی را نشــان میدهــد (.)Khodaskar and Ladhake 2015

«جنــی ،مانــدال و ســانار» در مقالــة «بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا بــا اســتفاده از مقایســة

رشــتههای رنــگ» ،رویکــردی جدیــد بــرای بازیابــی تصویــر مبتنــی بــر محتــوا بــر اســاس طبقهبنــدی

پایــگاه داده را بــا اســتفاده از دســتگاه بــردار پشــتیبان و کدگــذاری رشــته رنــگ بــرای انتخــاب

ویژگــی ارائــه کردنــد .بهطــور کلــی ،مشــارکت در حــوزة روبهرشــد پایــگاه داده تصویــری فراینــد

کارآمــدی بــرای بهدســت آوردن تصویرهــا از پایــگاه داده اســت .بــا اســتفاده از طبقهبنــدی پایــگاه
دادههــا میتــوان عملکــرد بازیابــی تصویــر مبتنــی بــر محتــوا نســبت بــه «سـیبیآر» 1نرمــال را بهبــود

بخشــید؛ یعنــی بــدون طبقهبنــدی پایــگاه داده .در نهایــت ،ایــن طبقهبنــدی پایــگاه داده و انتخــاب
ویژگــی کدگــذاری رشــته رنگــی نتایــج بهتــری ارائــه میدهــد (Jenni, Mandala, and Sunar

.)2015

«کااُ» و همــکاران در پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان «بازیابــی تصویــر مبتنــی بــر محتــوا بــا اســتفاده

از هندســة اطالعــات بــا ابعــاد بــزرگ» یــک روش جدیــد بازیابــی تصویــر مبتنــی بــر محتــوا بــر
اســاس نظریــة اطالعــات بــا ابعــاد بــزرگ را ارائــه میکننــد .مزایــای ایــن رویکــرد پیشــنهادی آن

اســت کــه شــکاف معناشــناختی در الگوریتمهــای بازیابــی تصویــر مبتنــی بــر محتــوا را برطــرف
میکنــد .در ایــن مقالــه ابتــدا ،یــک الگوریتــم کیهانــی زاویــه بــردار فضایــی جدیــد چندبعــدی
از هندســه بــا ابعــاد بــزرگ ارائــه شــد .ســپس ،شــرح مفصلــی از روش بازیابــی تصویرهــا ،شــامل

پیشــنهاد یــک روش بلــوک تصویــر همپوشــانی و تعریــف یــک درجــه شــباهت بیــن تصویرهــا در

غیــر زیرمجموعههــای اطالعاتــی ارائــه گردیــد (.)Cao et al. 2014

«پوررضــا» در پایاننامــة خــود یکــی از مهمتریــن چالشهــای بازیابــی تصویرهــا را گســترش

ســریع تصویرهــا توســط انــواع منابــع تولیدکننــدة اطالعــات در اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی
میدانــد کــه موجــب کاهــش کارایــی ایــن سیســتمها شــده اســت .از ایــن رو ،در ایــن پایاننامــه،

یــک سیســتم بازیابــی تصویــر تکراری-جزئــی ارائــه شــده اســت کــه شــامل ســه گام اصلــی اســت:
تشــخیص برجســتگی ،اســتخراج ویژگــی و تعییــن شــباهت .در گام اول ،بــر اســاس اصــل رنــگ
پسزمینــه ،نقشــة برجســتگی تصویــر تعییــن میگــردد .در گام دوم ،نقــاط کلیــدی ناحیــة برجســته
)بازیابی مبتنی بر محتوا( 1. CBR= Content based retrieval
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و ویژگیهــای آنهــا بــا اســتفاده از الگوریتــم  SIFT1محاســبه میشــود ،و بــرای ناحیــة اطــراف
هــر نقطــة کلیــدی ،یــک هیســتوگرام رنــگ بهدســت میآیــد .در گام ســوم ،بــا اســتفاده از

ویژگیهــای  SIFTمحاسبهشــده ،تطابــق هــر جفــت نقطــة کلیــدی از تصویــر منتخــب کاربــر و
تصویــر پایــگاه داده بررســی میشــود .روش پیشــنهادی بــر روی پایــگاه دادههــای  IPDIDو INSTRE

پیادهســازی و ارزیابــی شــده و بــر اســاس معیــار شــباهت  ،MAP2بهترتیــب ،نتایــج  80درصــد و 65
درصــد حاصــل گردیــد .نتایــج پیادهســازی ،حاکــی از عملکــرد مناســب روش پیشــنهادی اســت

(.)1394

«شمســی گوشــکی» و همــکاران در مقالـة «روشــی بــرای بازخــورد ربــط بــر اســاس بهبــود تابع

شــباهت در بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا» ،بــه بررســی روشــی بــرای بازخــورد بــر اســاس تابــع

شــباهت در بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا میپردازنــد .در ایــن روش وزن هــر نــوع ویژگــی
بــا توجــه بــه رتبــة تصویرهــای مرتبــط در بازیابــی بــر اســاس آن نــوع ویژگــی تنظیــم و بــرای

تصحیــح وزن هــر مؤلفــه ویژگــی از میانگیــن و انحــراف معیــار آن مؤلفــه روی تصویرهــای مرتبــط

و نامرتبــط اســتفاده میشــود .روش پیشــنهادی روی یــک پایــگاه تصویــر شــامل دههــزار تصویــر از

 82گــروه معنایــی متفــاوت آزمــوده شــده اســت .نتایــج آزمایــش برتــری روش پیشــنهادی را نســبت
بــهروشهــای موجــود نشــان میدهــد (شمســی و دیگــران .)1393

همچنیــن« ،بیــات» و همــکاران او در مقالــة «بازیابــی مبتنــی بــر محتــوای تصویرهــا بــا اســتخراج

ویژگیهــای بافــت و رنــگ» ،تصویــر بــا اســتفاده از مورفولــوژی و هيســتوگرام رنگــی روشــی بــرای
اســتخراج ویژگیهــای بافــت و رنــگ تصویرهــا بهمنظــور بازیابــی مبتنــی بــر محتــوای تصویــر ارائــه

کردنــد کــه در آن بــا توجــه بــه خصوصيــات دو روش عناصــر ســاختاری و هيســتوگرام رنگــی،
اســتخراج ویژگــی تصویرهــا در دو مرحلــه انجــام میشــود .در مرحلــة اول ،اســتخراج و دســتیابی

بــه ویژگــی بافــت تصویــر و در مرحلــة دوم ،از هيســتوگرام رنگــی بــرای اســتخراج ویژگــی رنــگ
تصویــر اســتفاده میشــود .نتایــج تجربــی نشــان میدهــد کــه سيســتم بازیابــی تصویــر ارائهشــده

در ایــن مقالــه ،بهدليــل اســتفادة همزمــان از ویژگــی بافــت و رنــگ تصویــر از کارایــی باالیــی

برخــوردار اســت (.)1393

«ذوالفقــاری و خســروی» در مقالــة خــود بــا عنــوان «روشــی ســریع در بازیابــی تصویرهــا مبتنــی
)الگوریتم تشخیص الگو در تصاویر نوری( 1. SIFT= Scale Invariant Feature Transform

)معیاری است برای محاسبة میانگین متوســط دقت شباهت( 2. MAP=Mean Average Precision
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بــر محتــوا بــا اســتفاده از ترکیــب ویژگــی لبــه و رنــگ» رویکــرد جدیــدی بــرای بازیابــی تصویرهــا

مبتنــی بــر محتــوا ارائــه کردهانــد ( .)1392جهــت اســتخراج ویژگــی از دو ویژگــی رنــگ  HSV1و
ویژگــی گرادیــان 2لبــه اســتفادهشــده اســت .بــر اســاس آزمایشهــای انجامشــده بــر روی پایــگاه

داده  Wangمشــتمل بــر  1000تصویــر و  10کالس معنایــی ،مشــاهده میشــود کــه دقــت نــرخ

بازیابــی در مقایســة کارهــای پیشــین ارتقــا پیــدا کــرده اســت.

«حیاتــی ،ســریزدی و نظامآبادیپــور» در پژوهشــی بــا عنــوان «جداســازي تصويــر بــه

مؤلفههــای بافــت و ســاختار ،بــراي بازيابــي تصويــر بــر اســاس محتــوا» راهــکار جديــدي بــراي

بهبــود روشهــای اســتخراج ويژگــي در سيســتم بازيابــي تصويــر بــر اســاس محتــوا بــا اســتفاده از
جداســازي تصويــر بــه مؤلفههــای بافــت و ســاختار ارائــه کردنــد ( .)1391جداســازي تصاويــر بــه

بافــت و ســاختار و اســتخراج ويژگــي از هــر بخــش بــراي ویژگیهــای هيســتوگرام لبــه ،هيســتوگرام

رنــگ و گابــور مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ايــن مقالــه روش جديــدي بــراي اســتخراج
ويژگيهــاي ســطح پاييــن و نمايهســازي تصويــر بــر مبنــاي جداســازي تصويــر بــه مؤلفههــاي

بافــت و ســاختار ارائــه شــده اســت .ایــن روش جداســازی جدیــد در مقایســه بــا روشهــای 3VOو
 4ROFاز ســرعت و دقــت بیشــتری برخــوردار اســت .در نتیجــه ،اســتفادة همزمــان از همــة اطالعــات

فركانســي تصاويــر بافــت و ســاختار ،بــردار ويژگــي جديــدي بــا تركيــب بردارهــاي ويژگــي
گابــور بخــش بافــت و ســاختار جهــت بازیابــی پیشــنهاد میشــود كــه باعــث افزايــش دقــت قابــل

مالحظــهای در بازيابــي تصويــر میشــود.

بررســی نتایــج پژوهشهــای انجامشــده نشــان میدهــد کــه در پژوهــش «یونــار ،وانــگ و

ژانــگ» رویکــردی جدیــد بــرای بازیابــی تصویرهــای متنــی مشــابه بــا بهرهبــرداری از ویژگیهــای

بصــری و متنــی از تصویــر حاصــل شــد .روش «کرنــل» ،از ســه روش جس ـتوجوی پرسوجــوی
تصویــر ،کلمــات کلیــدی و ترکیبــی از متــن و تصویــر پشــتیبانی میکنــد .ایــن پژوهــش بــا ارائــة
ایــن رویکــرد ،روشــی جدیــد در بازیابــی تصویــر تــوأم بــا محتــوا را معرفــی کــرد کــه تحــول مهمــی

بــود ،امــا تطبیــق محتــوا و تصویــر در شــباهت عناصــر از اهــداف ایــن پژوهــش نبــوده اســت (Unar,

)روشنایی( ), Valueاشباع( ) Saturationرنگدانه(1. HSV= Hue,

2. Gradient

 .3یــک روش جــدا ســازی تصویــر اســت و از ســرنامهای ابداعکننــدگان آن  VESEو  OSHERاختصــار درســت
شــده اســت.
 .4روشــی جهــت حــذف نویــز تصویــر اســت کــه از ســرنامهای ابداعکننــدگان آن RUDIN, OSHAR, FATEMI
اختصــار درســت شــده اســت.
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 .)Wang, and Zhang 2018اگــر بازیابــی را مرحلــة اول بدانیــم ،تطبیــق نتایــج مرحلــة بعــدی اســت

کــه مــا در ایــن پژوهــش بهدنبــال آن هســتیم« .آزودینیــا و هاجــو» در مقالــة خــود بــا اســتفاده از فــن
بازخــورد ارتباطــی ،تصویرهــای مربوطــه را در پاســخ بــه یــک پرسوجــو بازیابــی میکننــد کــه
میتوانــد دقــت سیســتمهای بازیابــی مبتنــی بــر محتــوا را بهبــود بخشــد .فــن بازخــور ِد بهکاررفتــه

در ایــن پژوهــش میــزان ارتبــاط تصاویــر بــا یکدیگــر را مــورد ســنجش قــرار میدهــد و امــا

قــادر بــه ســنجش ارتبــاط تصویــر بــا محتــوا نیســت .هــر چنــد ایــن پژوهــش در بازیابــی تصویــر

فــن جدیــدی را معرفــی میکنــد ،امــا بــه بازخــورد شــباهت بیــن تصویــر و محتــوا نمیپــردازد
(« .)Azodinia and Hajdu 2016مشــرم ،تــاکاری وگــداده» ثابــت کردنــد کــه الگوریتــم ترکیبــی
(اِیس ـیپیاساُ) بهتــر از الگوریتمهــای پایــه نظیــر الگوریتــم «پ ـیاساُ» و «اِیس ـیاُ» و «کا-مینــز»

در بازیابــی تصویرهــای مبتنــی بــر محتــوا میتوانــد مؤثــر واقــع شــود ،امــا بــه هیــچ معیــار ســنجش

میــزان شــباهت بیــن تصویرهــای بازیابیشــده بــا محتــوا اشــاره ندارنــد (Meshram, Thakare,

 .)and Gudadhe 2016پژوهــش «جنــی ،مانــدال و ســانار» نشــان میدهــد کــه طبقهبنــدی پایــگاه

داده و انتخــاب ویژگــی کدگــذاری رشــتة رنگــی نتایــج بهتــری ارائــه میدهــد .ایــن پژوهــش

بــه ســاختار محتوایــی پایگاههــای داده و ویژگیهــای کدگــذاری میپــردازد و جنبــة محتــوا را
مــورد بحــث قــرار نمیدهــد (« .)Jenni, Mandala and Sunar 2015کااُ» و همــکاران بــا ارائــة یــک

روش جدیــد بازیابــی تصویــر مبتنــی بــر محتــوا بــر اســاس نظریــة اطالعــات ،الگوریتــم کیهانــی

زاویــه بــردار فضایــی جدیــد چنــد بعــدی را از هندســه بــا ابعــاد بــزرگ ارائــه کردنــد .بررســی ایــن
پژوهــش نشــان میدهــد کــه آنهــا بهدنبــال یافتــن یــک الگوریتــم جدیــد در بازیابــی تصویــر

مبتنــی بــر محتــوا هســتند ،ولــی تطبیــق تصویــر بــا محتــوا را دنبــال نمیکننــد (.)Cao et al. 2014

پژوهــش «شمســی گوشــکی» و همــکاران نشــان داد کــه روش بازخــورد ربــط بــر اســاس بهبــود
تابــع شــباهت در بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا نســبت بــه روشهــای موجــود برتــری دارد.

در ایــن پژوهــش بررســی شــباهت بیــن تصویرهــای بازیابیشــده بــا محتــوا بــرای پژوهشــیهای

آینــده پیشــنهاد میشــود .پژوهــش «بیــات» و همــکاران نشــان میدهــد کــه اســتفادة همزمــان از

ویژگیهــای بافــت و رنــگ در نظــام بازیابــی تصویــر ،باعــث افزایــش دقــت در بازیابــی تصاویــر

میشــود ( .)1393ایــن پژوهــش راهکارهــای مناســبی را بــرای بازیابــی تصویــر ارائــه میکنــد

و بیشــترین تأکیــد آن بــر ویژگــی انحصــاری تصویــر اســت تــا محتــوا .پژوهــش «ذوالفقــاری و

خســروی» نشــان داد کــه روش مــورد اســتفادة آنهــا در بازیابــی تصویرهــا ،دقــت بازیابــی را در
مقایســه باکارهــای پیشــین ارتقــا داده اســت .ایــن پژوهــش نیــز بــه بازیابــی تصویــر و دقــت در
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بازیابــی اشــاره دارد (« .)1392حیاتــی ،ســریزدی و نظامآبادیپــور» در پژوهــش خــود بــا ارائــة
یــک الگوریتــم جدیــد ،روشهــای اســتخراج ویژگــی در سیســتم بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا

را بهبــود بخشــیدند ( .)1391پیشــینههای حاضــر از مرتبطتریــن پژوهشهــای موجــود هســتند کــه
از بیــن پژوهشهــای زیــادی انتخــاب شــدهاند .همانطورکــه در تحلیــل پیشــینهها اشــاره شــد ،هــر

پیشــینهای بــه جنبـهای خــاص از بازیابــی تصویــر یــا محتــوا پرداختــه اســت .بیشــترین مــورد بررســی

مربــوط بــه راهکارهــای جدیــد بــرای جس ـتوجوی تصویرهــا و محتــوا بهصــورت جداگانــه یــا

تــوأم اســت .آنچــه ایــن پژوهــش را از پژوهشهــای مذکــور متمایــز میســازد ،مطابقــت و درجــة

تشــابه بیــن تصویرهــای بازیابیشــده بــا محتــوا و تصویرهــای مقالههــا در پایگاههــای علمــی اســت.
در ایــن پژوهــش ،شناســایی نرمافزارهــای بازیابــی تصویرهــا و مطابقــت تصویــر بــا متــن بــر اســاس
ویژگیهــا و رویکردهــای جدیــد اهمیــت دارد.
 .3روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نــوع کاربــردی و بــا روش پیمایشــی توصیفــی انجــام شــده اســت .در ایــن

پژوهــش نرمافزارهــای متعــددی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در نهایــت و بعــد از آزمــون و خطـای

بســیار نرمافزارهــای مناســب ایــن پژوهــش انتخــاب شــدند .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نرمافــزار
 Extreme Picture Finderابتــدا مقالههــای مــورد نظــر بهصــورت تکتــک وارد نرمافــزار شــدند و

ســپس ،فیلترهــای مــورد نیــاز از قبیــل تعــداد دانلودهــای تصویرهــا ،آدرس ،تاریــخ ()2017 – 2012
بـ ه جهــت آخریــن ســالهای انتشــار مقالههــا و بــا توجــه بــه کار زیــاد تحلیــل و مقایســه بــازة زمانــی

پنجســاله انتخــاب شــد و ســایر فیلترهــا مثــل حجــم ،بافــت واندازههــای تصویرهــا اعمــال گردیــد.

ســپس ،عمــل دانلــود از نرمافــزار مربوطــه انجــام و تصویرهــای دانلودشــده توســط نرمافــزار

در یــک پوشــه ذخیــره شــد تــا انطبــاق بــا تصویرهــا و محتــوا انجــام شــود .عمــل جس ـتوجو در

ایــن نرمافــزار بــا اســتفاده از عنــوان ،چکیــده ،بیــان مســئله و نتیجهگیــری مقالههــا از پایگاههــای
اطالعاتــی علمــی «ســاینس دایرکــت»« ،1اســکوپوس»« ،2وبآوســاینس» 3و «مدالیــن» 4بــا توجــه بــه

پوشـشهای موضوعــی گســترده و اعتبــار بــاال انجــام شــد .بــا ایجــاد یــک پوشــة فرعــی بــرای هــر
)1. Science Direct (https://www.sciencedirect.com
)2. Scopus (https://www.scopus.com
)3. Web Of Science (https://clarivate.com/products/web-of-science
)4. Medline (https://www.medline.com

182

بررسی میزان مطابقت بازیابی محتوا با تصویرها و چالشهای آن در مقالههای پایگاههای اطالعاتی علمی   |   سلیمانینژاد

موتــور جس ـتوجو و ایجــاد یــک پوشــة فرعــی بــرای هــر عبــارت جس ـتوجو در یــک پنجــرة

جدیــد یــک عنــوان و یــک فهرســت بــرای عبــارت مــورد جس ـتوجوی جدیــد اختصــاص داده
شــد.

جامعــة آمــاری پژوهــش حاضــر پایگاههــای اطالعاتــی علمــی «ســاینس دایرکــت»،

«اســکوپوس»« ،وبآوســاینس» و «مدالیــن» هســتند .در ایــن پژوهــش تعــدادی مقالــه از هــر یــک
از پایگاههــای اطالعاتــی بیــن ســالهای  2012تــا  2017و بــر اســاس پوشــش موضوعــی انتخــاب

شــد .در پایــگاه اطالعاتــی «ســاینس دایرکــت» مقالههــا بــر اســاس موضــوع شــیمی ،در پایــگاه
اطالعاتــی «وبآوســاینس» مقالههــا بــر اســاس موضــوع معمــاری ،در «اســکوپوس» مقالههــا بــر

اســاس موضــوع رایانــه ،و در «مدالیــن» مقالههــا بــر اســاس موضــوع پزشــکی انتخــاب شــدند و

ســپس ،بهصــورت دســتی شــش مقالــه ،کــه دارای تصویــر بودنــد ،از بیــن ســایر مقالههــا اســتخراج

گردیــد .بــا اســتفاده از نرمافزارهــا  Extreme Picture Finderو Visual Similarity Duplicate Image

 Finderعمــل جســتوجو و تجزیــ ه و تحلیــل انجــام شــد .عمــل انطبــاق محتــوای استخراجشــده

بــا تصویرهــای موجــود در پایگاههــای «ســاینس دایرکــت»« ،اســکوپوس»« ،وبآوســاینس» و
«مدالیــن» بــر روی آنهــا انجــام و نتیجــة انطبــاق اســتخراج گردیــد.
این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر است:

میزان مطابقت محتوا با تصویرها در پایگاههای اطالعاتی علمی چقدر است؟

میــزان مطابقــت تصویرهــا بــا عنوانهــای مقالههــا در پایگاههــای اطالعاتــی علمــی چقــدر
اســت؟

میزان مطابقت تصویرها با چکیدة مقالهها در پایگاههای اطالعاتی علمی چقدر است؟

میــزان مطابقــت تصویرهــا بــا بیــان مســئلة مقالههــا در پایگاههــای اطالعاتــی علمــی چقــدر
اســت؟

میــزان مطابقــت تصویرهــا بــا نتیجهگیــری مقالههــا در پایگاههــای اطالعاتــی علمــی چقــدر
اســت؟

شناســایی چالشهــای بازیابــی و تطابــق محتــوا بــا تصویرهــا در پایگاههــای اطالعاتــی علمــی
چقــدر اســت؟

 .4یافتههای پژوهش

در هــر یــک از جدولهــای توصیــف پایــگاه عنــوان مقالههــا ،تعــداد تصویرهــای موجــود در
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هــر مقالــه ،تعــداد تصویرهــای بازیابیشــده از عنــوان ،چکیــده ،بیــان مســئله و نتیجهگیــری مقالههــا

توســط نرمافــزار ،تعــداد تصویرهــای مرتبــط بــا مقالههــا ،تعــداد تصویرهــای غیرمرتبــط بــا مقالههــا

و درصــد شــباهت بیــن تصویرهــای مقالههــا و تصویرهــای دانلودشــده توســط نرمافــزار آورده
شــده اســت .در ایــن جدولهــا ،تعــداد شــش مقالــه بهصــورت تصادفــی در موضوعــات پزشــکی،
شــیمی ،معمــاری و کامپیوتــر از پایگاههــای «مدالیــن»« ،ســاینس دایرکــت»« ،وبآوســاینس»

و «اســکوپوس» اســتخراج شــد و تعــداد تصویرهــای موجــود در هــر مقالــه بهصــورت بصــری

شــمارش گردیــد .در ادامــه ،بــا اســتفاده از نرمافــزار  Etreme Picture Finderعنوانهــا ،چکیــده،

بیــان مســئله و نتیجهگیــری مقالههــا اســتخراجو در محیــط نرمافــزار وارد شــدند تــا تصویرهــای

مرتبــط بــا عنوانهــا ،چکیــده ،بیــان مســئله و نتیجهگیــری مقالههــای استخراجشــده بازیابــی شــوند.

در نهایــت ،نتایــج خروجــی بــا عنــوان تعــداد تصویرهایــی بازیابیشــده بــا اســتفاده از نرمافــزار
مذکــور اســتخراج گردیــد .بــرای حصــول اطمینــان از ارتبــاط تصویرهــای بازیابیشــده بــا مقالههــا

توســط نرمافــزار عمــل تطبیــق بهصــورت بصــری انجــام شــد و نتایــج در ســتون تصویرهــای مرتبــط

آورده شــد .بــا توجــه بــه نیــاز بــهدقــت و ســرعت و درصــد تشــابه بیشــتر بیــن تصویرهــای موجــود

و تصویرهــای بازیابیشــده در اینجــا از نرمافــزار  Visual Similarity Duplicate Image Finderبــا

درصــد شــباهت  50درصــد اســتفاده شــد کــه نتایــج در ســتون درصــد شــباهت بیــن تصویرهــای
مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار آورده شــده اســت .پــس از واردکــردن

عنوانهــا بــه محیــط نرمافــزار  Etreme Picture Finderبــرای اســتخراج تصویرهــا ،عنــوان مقالههــا

بهصــورت کامــل ،ولــی چکیــده ،بیــان مســئله و نتیجهگیــری مقالههــا بهدلیــل طوالنیبــودن و

حجیمبــودن ،مطالبــی کــه بیشــترین مفهــوم را میرســاند انتخــاب و وارد نرمافــزار شــد.

184

بررسی میزان مطابقت بازیابی محتوا با تصویرها و چالشهای آن در مقالههای پایگاههای اطالعاتی علمی   |   سلیمانینژاد
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24

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ،1از شــش مقالــة مــورد جســتوجو در پایــگاه «مدالیــن»41 ،

تصویــر بــهروش بصــری از مقالههــا اســتخراج شــد .بــا اســتفاده از نرمافــزار Extreme Picture

 ،Finderاز  220تصویــر بازیابیشــده توســط نرمافــزار 149 ،مــورد بــا عنوانهــای مقالههــا مرتبــط

بودنــد .همچنیــن ،جهــت بررســی میــزان شــباهت بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای

بازیابیشــده توســط نرمافــزار از درصــد شــباهت  50درصــدی اســتفاد ه شــده اســت و در کل،
میانگیــن درصــد شــباهت بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط
نرمافــزار  41/08درصــد اســت .از تعــداد  168تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار،

 99مــورد بــا چکیــدة مقالههــا مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت حداقــل  50درصــدی
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بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار  25/33درصــد

شــباهت وجــود دارد .از تعــداد  229تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار 140 ،مــورد

بــا بیــان مســئلة مقالههــا مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت  50درصــد بیــن تصویرهــای

موجــود در مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار  18/33درصدشــباهت وجــود
دارد .از تعــداد  159تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار 63 ،مــورد بــا نتیجهگیــری

مقالههــا مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت  50درصــد بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا

و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار  21/42درصــد شــباهت وجــود دارد .در نتیجــه ،در

پایــگاه اطالعاتــی «مدالیــن» بیشــترین درصــد شــباهت تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار

بــا عنــوان مقالههــا و کمتریــن درصــد شــباهت بــا بیــان مســئله بــوده اســت.
 .2-4توصیف پایگاه «ساینس دایرکت»

جدول  .2توصیف تعداد و درصد شباهت تصویرهای موجود در بخشهای (عنوان ،چکیده ،بیان مسئله و
نتیجهگیری) مقالههای پایگاه «ساینس دایرکت» با تصویرهای بازیابیشده از نرمافزار
ردیف
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عنوان مقالهها

تعداد تصویرهای موجود در مقالهها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

درصد شباهت بین تصویرها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

chemistry

galuskinite and tilleyite

minerals: Spurrite,

of silicate-carbonate

Southern Alps

wet deposition in

the chemistry of

Enhanced Combustion

boronic acid

by dynamic

hydrogels

Native protein

The crystal chemistry

for use in Oxygen

Interaction Models

Turbulence/Chemistry

Validation of

6

18

18

0

20

2

0

16

9

and the compressibility

8

55

31

 1تصویر 67

30

30

0

25

19

0

0

Temporal and

8

20

20

0

30

10

0

10

10

0

20

25

10

spatial patterns in

5

10

7

0

25

16

0

20

7

0

25

11

10

25

میانگین (درصد)

11/16

4

0

0

17/25

جمع

49

1 122 157

. 100 160

86 152

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

7 103 133

0

0

6

عنوان

0

5

چکیده

 4تصویر 55 -51

4

بیان مسئله

 3تصویر51- 50

188

3

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،2از شــش مقالــة مــورد جســتوجو در پایــگاه «ســاینس

دایرکــت» 49 ،تصویــر بــهروش بصــری از مقالههــا اســتخراج شــد .بــا اســتفاده از نرمافــزار

مقالههــا مرتبــط بودنــد .همچنیــن ،جهــت بررســی میــزان شــباهت بیــن تصویرهــای موجــود در

 ،Extreme Picture Finderاز 157تصویــر بازیابیشــده توســط نرمافــزار 122 ،مــورد بــا عنوانهــای
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مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار از شــباهت  50درصــدی اســتفادهشــده

اســت و در کل ،میانگیــن درصــد شــباهت بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای

بازیابیشــده توســط نرمافــزار  11/16اســت .از تعــداد  160تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط

نرمافــزار 100 ،مــورد بــا چکیــدة مقالههــا مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت  50درصــد،

بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار هیــچ شــباهتی
وجــود نــدارد .از تعــداد  152تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار 86 ،مــورد بــا بیــان

مســئلة مقالههــا مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت  50درصــد ،بیــن تصویرهــای موجــود در

مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار هیــچ شــباهتی وجــود نــدارد .از تعــداد 133

تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار 103 ،مــورد بــا نتیجهگیــری مقالههــا مرتبــط

بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت  50درصــد بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای

بازیابیشــده توســط نرمافــزار  17/25درصــد شــباهت وجــود دارد .در نتیجــه ،در پایــگاه اطالعاتــی

«ســاینس دایرکــت» بیشــترین درصــد شــباهت تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار بــا قســمت
نتیجهگیــری مقالههــا ،و کمتریــن درصــد شــباهت بــا چکیــده و بیــان مســئله بــوده اســت.
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و نتیجهگیری) مقالههای پایگاه «وبآوساینس» با تصویرهای بازیابیشده از نرمافزار
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39/08

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،3از شــش مقالــة مــورد جسـتوجو در پایــگاه «وبآوســاینس»،

ه روش بصــری از مقالههــا اســتخراج شــد .بــا اســتفاده از نرمافــزار Extreme Picture
 75تصویــر ب ـ 

 ،Finderمعلــوم شــده کــه از 122تصویــر بازیابیشــده توســط نرمافــزار 84 ،مــورد بــا عنوانهــای

مقالههــا مرتبــط بودنــد .همچنیــن ،جهــت بررســی میــزان شــباهت بیــن تصویرهــای موجــود در
مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار از حداقــل شــباهت  50درصــدی اســتفاده

شــده اســت و در کل ،میانگیــن درصــد شــباهت بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای
بازیابیشــده توســط نرمافــزار  58/25اســت .از تعــداد  234تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط

نرمافــزار 167 ،مــورد بــا چکیــدة مقالههــا مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت حداقــل 50

درصــدی بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار 46/16

درصــد شــباهت وجــود دارد .از تعــداد  188تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار88 ،
مــورد بــا بیــان مســئلة مقالههــا مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت حداقــل  50درصدبیــن
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تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار  49درصــد شــباهت

وجــود دارد.

از تعــداد  194تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار 107 ،مــورد بــا نتیجهگیــری

مقالههــا مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت حداقــل  50درصــدی بیــن تصویرهــای موجــود

در مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار  39/08درصــد شــباهت وجــود دارد .در
نتیجــه ،در پایــگاه اطالعاتــی «وبآوســاینس» بیشــترین درصــد شــباهت تصویرهــای بازیابیشــده

توســط نرمافــزار بــا عنــوان مقالههــا و کمتریــن درصــد شــباهت بــا قســمت نتیجهگیــری بــوده

اســت.

 .4-4توصیف پایگاه «اسکوپوس»
جدول  .4توصیف تعداد و درصد شباهت تصویرهای موجود در بخشهای (عنوان ،چکیده ،بیان مسئله
و نتیجهگیری) مقالههای پایگاه «اسکوپوس» با تصویرهای بازیابیشده از نرمافزار
ردیف

عنوان مقالهها

تعداد تصویرهای موجود در مقالهها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

architectures

different computer

difference solvers for

prediction of finite-

Performance

11

27

9

0

27

9

0

23

0

0

29

17

programming learning

fundamental computer

An application for

4

28

28

0

30

27

 10تصویر بین 81-50

30

29

 1تصویر 51

24

24
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 3تصویر بین 63-52

2

عنوان

بیان مسئله

0

1

چکیده

نتیجهگیری
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ردیف

عنوان مقالهها

تعداد تصویرهای موجود در مقالهها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

تعداد تصویرهای بازیابیشده

تعداد تصویرهای مرتبط

Illuatration ’s

Fashion

Computer

Analysis of

2

25

12

0

25

5

0

18

9

0

24

Prospects Management System

Interaction

of computer

Implementation

Reasearch and

2

28

28

0

25

22

0

21

19

0

25

Date Security

Human Computer

Recognition for

Hand Gesture

7

24

24

 3تصویر بین 58 -53

25

11

 1تصویر 53

19

15

 1تصویر 54

25

22

 2تصویر بین 52-51

25

 2تصویربین 64-51

4
Computer Games

on Education

Graphic Design

25

21

8

0

25

25

13

میانگین (درصد)

58/25

10

جمع

75

84 123

16

18

46/16

49

39/08

18

57 167 234

88 188

تعداد و درصد شباهت بین تصویرها

0

8

36 107 194

6

عنوان

0

5

چکیده

0

4

بیان مسئله

0

3

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،4از شــش مقالــة مــورد جســتوجو در پایــگاه «اســکوپوس»،

ه روش بصــری از مقالههــا اســتخراج شــد .بــا اســتفاده از نرمافــزار Extreme Picture
 30تصویــر ب ـ 

 ،Finderاز 157تصویــر بازیابیشــده توســط نرمافــزار 122 ،مــورد بــا عنوانهــای مقالههــا

مرتبــط بودنــد .همچنیــن ،جهــت بررســی میــزان شــباهت بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و

تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار از حداقــل شــباهت  50درصــدی اســتفاده شــده اســت و
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در کل ،میانگیــن شــباهت بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط
نرمافــزار  18/83درصــد اســت.

از تعــداد  155تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار 93 ،مــورد بــا چکیــدة

مقالههــا مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت حداقــل  50درصــدی بیــن تصویرهــای موجــود
در مقالههــا و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار  19/75درصــد شــباهت وجــود دارد .از

تعــداد  136تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار 85 ،مــورد بــا بیــان مســئلة مقالههــا
مرتبــط بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت حداقــل  50درصــدی بیــن تصویرهــای موجــود در مقالهها
و تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار  26/08درصــد شــباهت وجــود دارد .از تعــداد 152

تصویــر بازیابیشــده از مقالههــا توســط نرمافــزار 107 ،مــورد بــا نتیجهگیــری مقالههــا مرتبــط
بودنــد .بــا بررســی میــزان شــباهت حداقــل  50درصــدی بیــن تصویرهــای موجــود در مقالههــا و

تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار  9/58درصــد شــباهت وجــود دارد .در نتیجــه ،در پایــگاه

اطالعاتــی «اســکوپوس» بیشــترین درصــد شــباهت تصویرهــای بازیابیشــده توســط نرمافــزار بــا

قســمت بیــان مســئلة مقالههــا و کمتریــن درصــد شــباهت بــا قســمت نتیجهگیــری بــوده اســت.

بــرای پاســخگویی بــه پرســش میــزان مطابقــت محتــوا بــا تصویرهــا در پایگاههــای اطالعاتــی

علمــی (عنــوان ،چکیــده ،بیــان مســئله و نتیجهگیــری) مقالههــا بهصــورت جداگانــه وارد

نرمافــزار  Extreme Picture Finderگردیــده و تصویرهــا اســتخراج و مــورد تجزیــهتحلیــل قــرار
گرفتنــد .یافتههــا نشــان میدهــد کــه بیشــترین میــزان مطابقــت محتــوا بــا تصویرهــا بهترتیــب ،در
پایگاههــای «وبآوســاینس»  48/12درصــد« ،مدالیــن  26/51درصــد« ،اســکوپوس»  18/56درصــد

و «ســاینسدایرکت»  14/2درصــد اســت.

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،میانگیــن میــزان مشــابهت عنــوان بــا تصویرهــا در پایــگاه

«مدالیــن» ( 41/08جــدول  ،)1در پایــگاه «ســاینس دایرکــت» ( 11/16جــدول  ،)2در پایــگاه

«وبآوســاینس» ( 58/25جــدول  ،)3و در پایــگاه «اســکوپوس» ( 18/83جــدول  )4اســت .طبــق ایــن

یافتههــا ،تصویرهــا بــا عنوانهــای مقالههــا در پایــگاه «وبآوســاینس» بیشــترین میــزان مطابقــت و
در پایــگاه «ســاینس دایرکــت» کمتریــن میــزان مطابقــت را دارنــد.

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،میانگیــن درصــد میــزان مشــابهت چکیــده بــا تصویرهــا

در پایــگاه «مدالیــن»  25/33درصــد (جــدول  ،)1در پایــگاه «ســاینس دایرکــت» هیــچ تشــابه

وجــود نداشــت (جــدول ،)2در پایــگاه «وبآوســاینس»  46/16درصــد (جــدول  )3و در پایــگاه

«اســکوپوس»  19/75درصــد (جــدول  )4اســت .طبــق ایــن یافتههــا تصویرهــا بــا چکیــدة مقالههــا
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در پایــگاه «وبآوســاینس» بیشــترین میــزان مطابقــت و در پایــگاه «ســاینس دایرکــت» کمتریــن
میــزان مطابقــت را دارنــد.

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،میانگیــن درصــد میــزان مشــابهت بیــان مســئله بــا تصویرهــا

در پایــگاه «مدالیــن»  18/33درصــد اســت (جــدول  ،)1در پایــگاه «ســاینس دایرکــت» هیچ شــباهتی

وجــود نداشــت (جــدول ،)2در پایــگاه «وبآوســاینس»  49درصــد (جــدول  )3و در پایــگاه

«اســکوپوس  26/08درصــد (جــدول  )4اســت .بــر اســاس ایــن یافتههــا ،تصویرهــا بــا بیــان مســئلة

مقالههــا در پایــگاه «وبآوســاینس» بیشــترین میــزان مطابقــت و در پایــگاه «ســاینس دایرکــت»

کمتریــن میــزان مطابقــت را دارد.

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،میانگیــن درصــد میــزان مشــابهت نتیجهگیــری بــا تصویرهــا

در پایــگاه «مدالیــن» ( 21/42جــدول  ،)1در پایــگاه «ســاینس دایرکــت» ( 17/25جــدول  ،)2در

پایــگاه «وبآوســاینس» ( 39/08جــدول  )3و در «پایــگاه اســکوپوس» ( 18/83جــدول  )4اســت.

بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،پایــگاه اطالعاتــی «وبآوســاینس» بیشــترین میــزان شــباهت و

پایــگاه «اســکوپوس» کمتریــن میــزان شــباهت میــان تصویرهــا و نتایــج مقالههــا را داشــتند.

هــدف دیگــر در ایــن پژوهــش شناســایی چالشهــای بازیابــی و تطبیــق محتــوا بــا تصویرهــا

در پایگاههــای مــورد بررســی بــود .بــا بررســی نتایــج خروجــی نرمافزارهــا و بررســی دســتی جهــت

شناســایی چالشهــا ،آنچــه بهدســت آمــد ،مشــکل اصلــی فقــدان اســتانداردهای مصورســازی
در بهکارگیــری تصویرهــا در مقالههــای پایگاههــا بــود .چالــش دیگــر ،نبــو ِد قابلیتهــای

جامــع نرمافزارهــای مــورد اســتفاده اســت؛ هــر چنــد ایــن نرمافزارهــا از میــان  40نرمافــزار بــا

دقــت انتخــاب شــده بودنــد .مشــکل دیگــر فقــدان شــیوهنامة اســتاندارد در چیدمــان تصویرهــا در
مقالههاســت .در ایــن بررســی در بیشــتر مقالههــا بهوضــوح دیــده شــد کــه بیــن متــن و تصویرهــای

بهکاررفتــه ســنخیت محتوایــی پایینــی حاکــم اســت.
 .5نتیجهگیری و بحث

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی مطابقــت محتــوا بــا تصویرهــا در پایگاههــای اطالعاتــی

علمــی (مدالیــن ،ســاینس دایرکــت ،وبآوســاینس و اســکوپوس) اســت .ایــن پژوهــش در صــدد

بــود تــا بتوانــد میــزان مطابقــت محتــوای مقالههــا بــا تصویرهــا را در پایگاههــای اطالعاتــی علمــی

بررســی کنــد و نشــان دهــد کــه میــان محتــوا بــا تصویرهــا در پایگاههــای مذکــور بــه چــه میــزان
ارتبــاط وجــود دارد .در ایــن پژوهــش ،مقالههــا و تصویرهــا دادههــای ورودی ،و دادههــای
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خروجــی تصویرهــای مرتبــط بــا محتــوای مقالههــای اصلــی در پایگاههــای اطالعاتــی هســتند .بــا
انجــام ایــن پژوهــش مشــخص شــد کــه بهترتیــب ،بیشــترین میــزان شــباهت محتــوا بــا تصویرهــا در

پایــگاه «وبآوســاینس» ( 48/12درصــد) ،پایــگاه «مدالیــن» ( 26/51درصــد) ،پایــگاه «اســکوپوس»
( 18/56درصــد) و پایــگاه «ســاینسدایرکت» ( 14/2درصــد) وجــود دارد.

دلیــل احتمالــی باالتریــن درصــد شــباهت محتــوا بــا تصویرهــا در پایــگاه «وب آو ســاینس»،

گســترة پوشــش موضوعــی ایــن پایــگاه اســت کــه از تنــوع موضوعــی مقالههــا در حوزههــای

مختلــف برخوردارســت .ایــن پایــگاه در هــر چهــار بخــش عنــوان ،چکیــده ،بیــان مســئله و
نتیجهگیــری مقالههــا ،از درصــد شــباهت بیشــتری نســبت بــه ســایر پایگاههــا برخــودار اســت.

پایــگاه «مدالیــن» هــم بهدالیــل پوشــش موضوعــی پزشــکی و کثــرت تصویرهــای پزشــکی در
مقالههــا در جایــگاه بعــدی قــرار دارد.

همچنیــن ،میــزان درصدهــای ارائهشــده در قســمت بحــث نشــان میدهــد کــه بهترتیــب،

بیــن عنوانهــا و تصویرهــای مقالههــا در پایگاههــا ( /33درصــد  ،)32بیــان مســئله و تصویرهــای

مقالههــا در پایگاههــا ( 23/35درصــد) ،چکیــده و تصویرهــای مقالههــا در پایگاههــا (22/75

درصــد) و نتیجهگیــری و تصویرهــای مقالههــا در پایگاههــا ( 21/83درصــد) بیشــترین شــباهت

وجــود داشــته اســت .دلیــل احتمالــی تشــابه بیــن عنوانهــا و تصویرهــای مقالههــا را میتــوان وجــود

کلیــدواژه هــای اصلــی در عنــوان بیــان کــرد.

نتایــج پژوهــش حاضــر بــا پژوهــش ) Unar, Wang & Zhang (2018از جهــت بازیابــی بر اســاس

ویژگیهــای بصــری و متنــی از تصویــر و ارائــة یــک روش جدیــد جسـتوجوی تصویــر بــا تأکیــد

بــر کلمــات کلیــدی و ترکیبــی از آنهــا و بــا پژوهــش ) Jenni, Mandala and Sunar (2015کــه بــه
طبقهبنــدی پایــگاه داده و انتخــاب ویژگــی کدگــذاری رشــته رنگــی در بازیابــی تصویــر پرداختــه
اســت ،همچنیــن بــا پژوهــش «بیــات» و همــکاران ( )1393کــه اســتفادة همزمــان از ویژگــی بافــت

و رنــگ تصویــر باعــث کارایــی بــاالی نظــام بازیابــی اطالعــات اســت ،همســو و مرتبــط اســت .امــا
پژوهــش حاضــر بــه مرحلــة پــس از بازیابــی و بازخــورد میــزان شــباهت تصویرهــای بازیابیشــده

بــا محتــوا میپــردازد ،در حالــی کــه رویکــرد پژوهشهــای

;)Unar, Wang and Zhan (2018

) Jenni, Mandala and Sunar (2015و «بیــات و همــکاران» ( )1393بــه فراینــد بازیابــی اســت و بــه

مرحلــة پــس از بازیابــی نمــی پردازنــد .ایــن پژوهــش بــا پژوهــش «آزودینــا و هاجــو» کــه راهــکار
بازخــورد ارتباطــی تصویرهــا جهــت بهبــود دقــت سیســتمهای بازیابــی مبتنــی بــر محتــوا را مــورد

بررســی قــرار میدهــد ( ،)Azodinia and Hajdu 2016و بــا پژوهــش «مشــرم ،تــاکار و گــداده» کــه
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تأثیــر الگوریتــم ترکیبــی (اِیسـیپیاساُ) در بازیابــی تصویرهــای مبتنــی بــر محتــوا را اثبــات کــرد
( )Meshram, Thakare, and Gudadhe 2016و پژوهــش «کااُ» کــه روش جدیــد بازیابــی تصویــر
مبتنــی بــر محتــوا بــر اســاس نظریــة اطالعــات را معرفــی کــرد ( ،)Cao et al. 2014و همچنیــن ،بــا

پژوهــش «شمســی گوشــکی» و همــکاران کــه روش بازخــورد ربــط بــر اســاس بهبــود تابــع شــباهت
در بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا را روش برتــر معرفــی نمــود ( ،)1393ارتبــاط نزدیکــی دارد.

امــا در بررســی ســنجش میــزان شــباهت بیــن تصویــر و محتــوا نتایــج متفاوتــی بهدســت آمــده اســت.

نتایــج پژوهــش حاضــر بــا پژوهــش «ذوالفقــاری و خســروی» کــه بــه ارتقــای بازیابــی تصویــر و

دقــت در بازیابــی اشــاره دارد ( )1392و بــا پژوهــش «حیاتــی ،ســریزدی و نظامآبادیپــور» کــه
بــه جداســازی تصویــر بــه مؤلفههــای بافــت و ســاختار بــرای بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا
پرداختــه ( ،)1391کام ـ ً
ا ارتبــاط دارد.
بــا توجــه بــه شــاخصهای فنــی نرمافزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،از دیــدگاه

فنــی ،استانداردســازی مصورســازی تصویرهــای بهکاررفتــه در مقالههــای پایگاههــای علمــی
میتوانــد مؤثرتریــن روش در بازیابــی محتــوا بــا تصویرهــا بــا میــزان تشــابه بــاال باشــد .از آنچــه

در حیــن بازیابــی محتــوا و تصویرهــا و مطابقــت بیــن آنهــا انجــام شــد ،بهوضــوح مشــخص شــد
تصویرهایــی کــه از اســتاندارهای مصورســازی (متــن ،رنــگ ،لبــه ،حاشــیه و  )...بــهدور بودنــد،
بازیابــی نشــده و در صــورت بازیابــی از میــزان شــباهت نازلــی برخــوردار بودنــد .هــر چنــد در
ایــن فراینــد نقــاط ضعفــی هــم متوجــه نرمافزارهــای مــورد اســتفاده اســت ،امــا عمــدة مشــکل بــه

ســاختار فنــی تصویرهــای بهکاررفتــه مربــوط اســت.

عــاوه بــر مشــکالت فوقالذکــر ،مشــکل دیگــری کــه در انجــام ایــن پژوهــش مشــخص شــد،

چیدمــان تصویرهــا در مقالههاســت .برخــی تصویرهــا بــدون توجــه بــه متــن در انتهــای مقالــه آورده
شــدهاند .ایــن مــورد در پایــگاه «وبآوســاینس» کمتــر دیــده میشــود ،امــا در ســایر پایگاههــای

مــورد بررســی بــه کثــرت دیــده شــد .در بازبینــی دســتی جهــت حصــول اطمینــان از نتایــج نرمافــزار
کــه در برخــی مــوارد بهصــورت تصادفــی انجــام شــد ،مشــکالت درج تصویرهــا در متــن و نبــو ِد

شــیوهنامهای مشــخص در ایــن خصــوص محــرز شــد .ایــن پژوهــش پیشــنهادهای کاربــردی زیــر را
ضــروری میدانــد:

1 .1طراحــی یــک نرمافــزار جامــع جهــت انجــام تطابــق و ایجــاد مشــابهت محتــوا و تصویرهای
مقالههــای پایگاههــا؛

2 .2استانداردسازی تصویرها و درج مقالههای پایگاههای اطالعاتی؛

3 .3توجه به مصورسازی اطالعات و اهمیت آن در درک بهتر محتوا.
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همچنین ،پژوهشهایی برای آینده بهشرح زیر پیشنهاد میشود:

انجــام پژوهشــی مشــابه بــر روی ســایر پایگاههــای اطالعــات علمــی و مقایســة نتایــج حاصــل
بــا نتایــج ایــن پژوهــش؛

انجام پژوهش بر روی پایگاههای اطالعات علمی این پژوهش با مقاالت متفاوت؛

اســتفاده از نرمافزارهــای دیگــر در بازیابــی و بررســی میــزان شــباهت بیــن تصاویــر بازیابیشــده

و محتوا.
این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود که بارزترین آنها عبارتاند از:
عــدم دسترســی بــه نرمافزارهــای جامــع و کام ـ ً
ا اســتاندارد بازیابــی و تطبیــق شــباهت بهدلیــل
مســایل مالــی و محدویــت دسترســی؛

زمانبــر بــودن تطبیــق دســتی بیــن تصویرهــای بازیابیشــده و محتــوا جهــت حصــول اطمینــان
از نتایــج تطبیــق ماشــینی؛

عدم یکدستی تصویرهای بهکاررفته در مقاالت از یک روش استاندارد مشخص؛
عدم مصورسازی استاندارد تصویرها.
فهرست منابع
بیــات ،اکــرم ،حســن ختنلــو ،امیرحســین براتــی ،و محســن شــاکری .۱۳۹3 .بازیابــی مبتنــی بــر محتــوای تصویرهــا بــا

اســتخراج ویژگیهــای بافــت و رنــگ تصویــر بــا اســتفاده از مورفولــوژی و هیســتوگرام رنگــی .دومیــن کنفرانــس

بینالمللــی بازشناســی الگــو و تحلیــل تصویــر .رشــت ،انجمــن ماشــین بینایــی و پــردازش تصویــر ایــران ،دانشــگاه
گیال ن .

پوررضــا ،علیرضــا .1394 .بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا روی دادههــای کالن .پایاننامــه کارشناســی ارشــد،
دانشــگاه ســمنان.

حیاتی،ســعید ،ســعید ســریزدی ،و حســین نظامآبادیپــور .1391 .جداســازي تصويــر بــه مؤلفههــای بافــت و ســاختار
بــراي بازيابــي تصويــر بــر اســاس محتــوا .نشــريه مهندســي بــرق و مهندســي كامپيوتــر ايــران .125-115 :)2( 10

ذوالفقــاری ،احمــد ،و حســین خســروی .1392 .روشــی ســریع دربازیابــی تصویرهــا مبتنــی بــر محتــوا بــا اســتفاده از

ترکیــب ویژگــی لبــه و رنــگ .هشــتمین ســمپوزیوم مهندســی بــرق و توســعه پایــدار .مشــهد .مؤسســه آمــوزش
عالــی خــاوران.

شمســی گوشــکی ،اســما ،حســین نظامآبادیپــور ،ســعید ســریزدی ،و احســاناهلل کبیــر .۱۳۹۳ .روشــی بــرای بازخــورد
ربــط بــر اســاس بهبــود تابــع شــباهت در بازیابــی تصویــر بــر اســاس محتــوا .پــردازش عالئــم و دادههــا :)۲( ۱۱

.۵۵-۴۳
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ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﻛﺘﺮي
ﻣﺪرك
اراي
ﻧﮋاد،
ﻋﺎدل ﺳ
اﻃﻼﻋﺎ و
اﻃﻼﻋﺎﺎت
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻢﻋﻠﻢ
ﻛﺘﺮي
دﻛدﻛ
ﻣﺪرك
اراي
ﻧﮋاددا ،دا
ﻋﺎدل ﺳ
ﺎت و

عادل سلیمانینژاد

ﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻢ اﻃ
ﺑﺨﺶ
اﺳﺘﺎد
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎنن
اﺳﺖ.
داﻧﺶ
ﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻢ اﻃ
ﺑﺨﺶ
ﻳﺎرﻳﺎر
اﺳﺘﺎد
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢﻫﻢ
اﻳﺸﺎنن
اﺳﺖ.
ﺳﻲﺳﻲ
ﺷﻨﺎﺷﻨﺎ
داﻧﺶ

دارای مـدرک دکتـری علـم اطالعات و دانششناسـی اسـت .ایشـان هماکنون
ﺳﺖ.
ﻛﺮﻣﺎن ا
ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﺷﻬﻴﻴﺪ
داﻧﺶ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﺖ.
ﻛﺮﻣﺎن ا
ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﺷﻬﻴﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺷﻨﺎ
داﻧﺶ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻲﺳﻲ

اسـتادیار بخـش علـم اطالعـات و دانششناسـی دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان
است.
اﻃﻼﻋﺎتو
ت،
اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ذﺧﻴﺮه و
ﻛﺎوي،
ﻛﺎوي
ي،
ت ،و
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ذﺧﻴﺮه و
ﻫﺎيﻫﺎي
ﻛﺎويﻧﻈ،ﻈﺎمﻧﻈﻈﺎم
ﻣﺘﻦﻣﺘﻦ
ﻛﺎوي
دادهداده
ي،

اﺳﺖ .اطالعـات ،و علمسـنجی از
بازیابـی
اﻳﺸﺎننو
ذخیـره
هـای
کاوی،
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺟﻤﻠﻪنظاﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
متـاز
کاوی ،ﻲ
ﺳﻨﺠﻲ
اﺳﺖ.
اﻳﺸﺎنن
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖم ﻖ
ﻋﻼﻳﻖ
ن از
ﻲ
ﺳﻨﺠﻲ
دادهﻋﻠﻢﻋﻠﻢ
جمله عالیق پژوهشـی ایشـان اسـت.

درودی
فریبرز
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺶ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
دﻛﺘﺮي
ﺪرك
داراي
درودي،
ﻓﺮﻳﺒﺮز د
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺶ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻢﻢﻋﻠﻢﻢ
دﻛﺘﺮي
ﺪرك
ﻣﺪ ﻣﺪ
داراي
درودي،
ﻓﺮﻳﺒﺮز د

اﻳﺮان هماکنون
ایشـان
اسـت.
شناسـی
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهدانش
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهو
اطالعات
علـم
دکتـری
مـدرک
دارای
اﻃﻼﻋ
ﻓﻨﺎوري
دﻳﺎر
اﺳﺘﺎد
اﻛﻨﻮن
اﺳﺖ.
اﻳﺮان
اﻳﺸﺎﺎن
اﻃﻼﻋ
ﻓﻨﺎوري
ﻋﻠﻮﻮمﻋﻠﻮوﻮم و
اﺳﺘﺎددﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ ﻫﻢ
اﺳﺖ.
ﻋﺎتﻋﺎت
اﻳﺸﺎﺎن
اﺳﺖ.علـوم و فناوری اطالعـات ایران (ایرانداک) اسـت.
پژوهشـگاه
اسـتادیار
اﺳﺖ.
)اﻳﺮاﻧﺪاك
ك(
)اﻳﺮاﻧﺪاك
ك(

سـواد رسـانهای ،مصورسـازی اطالعات و علمسـنجی از جمله عالیق پژوهشـی
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻼﻳﻖ
ﻋﻼ
ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻨﺠﻲ از
ﻋﻠﻢﺳ
ي
ﺳﺎزي
ﻣﺼﻮر
ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻼﻳﻖ
ﻋﻼ
ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻨﺠﻲ از
ﻋﻠﻢﺳ
ي
ﺳﺎزي
ﻣﺼﻮر
ايﻧﻪ،اي،
رﺳﺎﻧ
ﺳﻮاد
اﻃﻼﻋﺎت و
است.
ایشـان
اﻳﺸﺎنﺖ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
اﺳﺖ.ﺖ

زینب مرتضیپور

دارای مــدرک کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی از دانشــگاه

شــهید باهنــر کرمــان اســت.

بازیابی اطالعات ،دادهکاوی و مدیریت دانش از جمله عالیق پژوهشی ایشان
است.
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