
Media and Culture, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 11, No. 2, Autumn and Winter 2021-2022, 141-169
Doi: 10.30465/ismc.2021.33720.2294

Retrieving images based on web content

From identifying indicators to extracting common features

Abbas Ali Rezaee*

Solmaz Noori**

Abstract

If we consider today's world as the digital world, it is not far-fetched to consider the

central cell of this world as information, and we have not gone too far as to consider

the issue of information retrieval as one of the most important and practical issues in

the field of digital information. As we know, part of the information is presented in

the form of images, and therefore it is considered that there is a need to recover

images. Image retrieval is not possible except through familiarity with web content-

based feature extraction metrics. This matter has been studied in the present study

with the library method and using valid Persian and English databases. To this end,

the research question is formulated as follows: What are the criteria for extracting

features for retrieving images based on web content? Is using these features effective

in image recovery or not? Based on the findings of these lines, we find that two

types of features are required to retrieve images; High-level features and low-level
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features. These two types of attributes are used in web content retrieval depending

on the type of need.

Keywords: feature extraction, image retrieval, high level features, low level

features.
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بر محتواي وببازیابی تصاویر مبتنی
هاي مشتركها تا استخراج ویژگیاز شناسایی شاخص

*عباسعلی رضایی

**سولماز نوري

چکیده
ذهن نیست که سلول مرکـزي ایـن   اگر دنیاي امروز را دنیاي دیجیتال در نظر بگیریم، دور از

ایـم کـه یکـی از مسـائل مهـم و      راهـه نرفتـه  دنیا را اطالعات بدانیم و همچنین خیلی به بـی 
طـور  طالعـات قلمـداد کنـیم. همـان    کاربردي حوزه اطالعات دیجیتـالی را مسـئله بازیـابی ا   

ه ضـرورت  شود کـ صورت تصاویر ارائه، و لذا مالحظه میدانیم بخشی از اطالعات بهمیکه
پرداختن به بازیابی تصاویر وجود دارد.

بـا معیارهـاي اسـتخراج ویژگـی     شود مگر از طریـق آشـنایی   بازیابی تصاویر میسر نمی
منـدي از  اي و بهـره ابخانـه بر محتواي وب. ایـن امـر در پـژوهش حاضـر بـا روش کت     مبتنی
ه است. بنابر ایـن هـدف،   هاي اطالعاتی معتبر فارسی و انگلیسی مورد مداقه قرار گرفتپایگاه

گونه بنا نهاده شده است: معیارهاي استخراج ویژگی براي بازیابی تصـاویر  سوال پژوهش این
هـا در بازیـابی تصـاویر تـا چـه حـد       مبتنی بر محتواي وب چیست؟ استفاده از این ویژگـی 

تاثیرگذار است؟
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دو نـوع ویژگـی   یـابیم کـه بـراي بازیـابی تصـاویر،     هاي این سطور درمیبر اساس یافته
هاي سطح پـایین. ایـن دو نـوع شاخصـه بـا      هاي سطح باال و ویژگیموردنیاز است؛ ویژگی

گیرند.توجه به نوع نیاز در بازیابی مبتنی بر محتواي وب مورد استفاده قرار می
هـاي  هـاي سـطح بـاال، ویژگـی    ژگـی اسـتخراج ویژگـی، بازیـابی تصـاویر، وی    ها:دواژهیکل

پایین.سطح

دمه. مق1
ــزان داده  ــاي وب، اگرچــه می ــروز در دنی ــام ــاي دیجیت ــور تصــاعدي در حــال  ه ــه ط الی ب

اسـت، تکنولـوژي اطالعـات پیشـرفت چنـدانی نداشـته اسـت. بـرخالف گذشـته،          افزایش
هـاي  پذیر نیست و با ایـن روش داده صورت دستی امکانهاي تصویر دیگر بهبارگذاري داده

شوند. تکنولـوژي بازیـابی، تکنولـوژیی اسـت کـه      بندي نمیطور دقیق طبقهشده بهبارگذاري
صـورت  ¬منظور بازیابی تصاویر یکسان به کار گرفته می شود. تصاویر پس از بازیـابی، بـه  به

هــاي مشــترك تصــاویر بــه کــار مــی رود.      خودکــار، جهــت اســتخراج ویژگــی   
2019).Hee-Hyung Bu, et al(العـات جهـانی و   هاي اخیر، با توسعه سریع فناوري اطدر سال
هاي کاربردي ازجملـه فنـاوري   ي برنامههاي هوش مصنوعی، بازیابی تصاویر در حوزهبرنامه

هاي آن، هـوش مصـنوعی اسـت. افـزایش قابـل توجـه       اینترنت قرار گرفته،که یکی از شاخه
هـاي بازیـابی   تعداد و تنوع تصاویر موجود در قالب دیجیتـال، عالقـه و رجـوع بـه تکنیـک     

از تصـاویر  - سـترش حجـم تصـاویر   گ) Wang  et al.2019(افـزایش داده اسـت.   تصـویر را  
هـاي دیجیتـال عکـس بـرداري     ربـین هـاي شخصـی کـه بـا دو    وب گرفته تا مجموعهدرون
تـر دسـتیابی  بـه تصـاویر را افـزایش داده اسـت.      هـاي مطلـوب  نیاز به طرح راه- استشده

شاره شده، مشاهده مـی شـود کـه ارزش    ) با توجه به نکات ا1399(ظریف، قاسمیان. فتاحی.
مجموعه تصاویر بسیار حائز اهمیت، و مدیریت موثر مجموعه تصاویر به موضوع پژوهشـی  

).2011Tsai,Lin.(مهمی در بازیابی تصاویر تبدیل شده است
ــک ــروز از تکنی ــیام ــبالً براســاس حاشــیه هــاي مبتن ــه ق ــتن، ک ــر م ر نویســی تصــاویب

خاصـیت  دلیـل  هـا بـه  شود، این تکنیـک بی تصاویر استفاده میبراي بازیاگرفتند،میصورت
) Wang  et al.2019شـود.( توصیف کلی به راحتی به محتواي بصري خـاص آن متصـل مـی   

CBIR)Content-based imageمحتـوا هـاي زیـادي بـراي بازیـابی تصـویر مبتنـی بـر        روش
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retrievalدرهاي موجود دارد.  ویژگی) وجودCBIRن بـر اسـاس بافـت، رنـگ و     تـوا را می
هـاي  هاي بافت با اسـتفاده از آمـار، سـاختارها و طیـف    ویژگی.شکل به سه نوع تقسیم کرد

گیري مقادیر آماري بر اسـاس شـدت تصـویر    از آمار براي اندازه.شوندتصاویر استخراج می
Hee-Hyung.2019(.شـود استفاده می Bu, et al    سـؤالی  ) بنـابراین در نظـام بازیـابی اطالعـات
پردازنـد بـر پایـه    شود: کاربرانی که در موتورهاي کاوش به جستجوي تصاویر مـی مطرح می

گذارند؟ به عبارت دیگر، کـاربران بـر پایـه    کنند یا کنار میچه معیارهایی تصاویر را دنبال می
داننــد؟(ظریف، قاســمیان. ربــط یــا نــامرتبط مــیچــه معیارهــایی تصــویري را مــرتبط، کــم

)، تصـویر پـرس وجـو    CBIRهاي بازیابی تصویر مبتنی بر محتـوا ( در سیستم)1399فتاحی.
اي از شـود. سـپس تصـویر پـرس وجـو بـا مجموعـه       معموال توسط کـاربر ارائـه داده مـی   

ــایین بــا شــباهت بیشــتر مطــابق بــا وی ویژگــی هــاي اســتخراج شــده، ژگــیهــاي ســطح پ
محتـواي تصـاویر سـاده را    ننـد  تواهـاي سـطح پـایین مـی    شوند. اگرچـه ویژگـی  میبازیابی

توانند به صورت صحیح تصاویر پیچیده شامل مفـاهیم سـطح بـاال را    کنند؛ ولی نمیتوصیف
یـابیم کـه   ) با توجه به مطالب مطرح شده درمی1395پور.نیز توصیف کنند.(غضنفري؛ حسن

بازیـابی  در بازیابی تصاویر به تحلیل مفاهیم سطح باال و سطح پایین نیاز اسـت تـا بتـوان در    
تر دسترسی داشته باشیم.تر و مرتبطي کاملاطالعات به نتیجه

شناسی. روش2
پژوهش حاضر از منظـر هـدف، کـاربردي و ازنظـر ماهیـت، توصـیفی اسـت. ازنظـر روش         

اي، و استفاده از منـابع دیجیتـالی اسـت.    هاي کتابخانهآوري اطالعات، برگرفته از روشجمع
ي تحقیـق و  ي ادبیـات موضـوع و بررسـی سـابقه    منظور مطالعـه بهاي، عمدتاً روش کتابخانه

هـاي بازیـابی تصـاویر و    کـار رفتـه اسـت و بـراي شـناخت شـاخص      آشنایی با تجربیات به
شده است.  هاي مشترك تصاویر از منابع دیجیتالی استفاده استخراج ویژگی

اربرد اطالعـات  هاي اجتماعی مرتبط با تصاویر وب، در قالب کبدیهی است که برچسب
سـازي  ساده براي پیادهرو، ایدهشوند. ازاینعنوان توصیف معنایی در نظر گرفته میمعنایی، به

بــر وب در طراحــی سیســتم چنــین سیســتم بازیــابی، اســتفاده از برچســب تصــویر مبتنــی 
اغلب مبهم، مصوت، و پیشگام در عملکرد بازیـابی  ها است. با این حال، این برچسببازیابی

)Huang,2018مطلوب هستند.(نا
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و سـطح پـایین بازیـابی تصـاویر     هاي سـطح بـاال   بنابراین در این مقاله، برخی از ویژگی
شـود؛ ایـن امـر    ز آن استفاده میهاي مشترك اگیرد و در استخراج ویژگیمداقه قرار میمورد

ویم و ثري تصاویر بیشتر آشـنا شـ  هاي حداقلی و حداکشود که با ویژگییک سو سبب میاز
طور صحیح در بازیابی تصاویر به کار ببریم.ها را بهدیگر سو، آناز

. چهارچوب مفاهیم3
وب معنایی1.3

کننـد.  ها نفر، هزاران درخواست اطالعات کاربردي را در اینترنت جسـتجو مـی  روزانه میلیون
جـوي  ومنـدي از فرآینـدي مناسـب در جسـت    با توجه به این حجم دسترسی و لـزوم بهـره  

احساس مـی شـود کـه ازنظـر معنـایی، منظـور درخواسـت        اطالعات، نیاز به نوعی فناوري
ترتیـب، اطالعـات درسـت، بـه سـرعت در اختیـار       اطالعات کاربر را تشخیص دهد تا بدین

هـاي راه دور در کوتـاه تـرین    کاربر قرار گیرد و خدمات ضروري براي اجـراي درخواسـت  
اسـت فراتـر از وب متـداول کـه     وري مـوردنظر چیـزي  زمان محقق شود. با این وصف فنـا 

ایی تسـهیل کنـد. از ایـن فنـاوري     است فهم درخواست هاي کاربران را به لحاظ محتـو قادر
عنوان وب معنایی یاد می شود.به

)، Images)، تصــاویر(Web pagesصــفحات وب(وب معنــایی نــه تنهــا منــابعی از قبیــل 
شـود بلکـه اجزایـی    جاري نیز در بردارد شامل می) را که وبAudio clipsهاي صوتی(کلیپ

، همچنین وب معنایی شامل انواع مختلفـی  گیردها و وقایع را نیز در بر میمانند مردم، تشکل
عنـایی وب مسـتندات نیسـت؛ بلکـه     از روابط بـین انـواع گونـاگونی از منـابع اسـت. وب م     

هـا و وقـایع   ها، مکانانند انساندهندة اجزاي جهان واقعی ماست که روابط معنایی نشانوبی
)1390گیرد.(شریفی و دیگران، را در برمی

استخراج ویژگی2.3
کــاوي کــاوي و مــتن، وببنــدي مــتنمــدل فرکــانس کلمــه، مــدلی اســت کــه بــراي طبقــه

هایی کاربرد دارد که بسامد هر کلمه را بـراي  شود. این مدل براي استخراج ویژگیمیاستفاده
در) Kumar,sarvana.(2020.کنـد بردار ویژگی تهیـه و از آن نگهـداري مـی   تطبیق شباهت در
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هاي استخراج ویژگی، باید سعی کنـیم تـا حـداکثر اطالعـات مهـم بـراي جداسـازي        روش
) بنابراین اسـتخراج ویژگـی نهایتـا مـا را در     1383ها را حفظ کنیم.(کشاورز، قاسمیان. کالس

هـاي بازیـابی اطالعـات در    کند. این امـر یکـی از راه  میبازیابی تصاویر، ویدئو، و ....، یاري
تصاویر است.

هـاي  ي اولیـه از داده موعـه استخراج ویژگی یک روش کـاهش ابعـاد اسـت کـه بـا مج     
شـود. اسـتخراج ویژگـی بـراي     گیري شده که براي انسان قابل تفسیر است، شروع مـی اندازه

شـناس جـزي، زمـانی    شـود. (حـق  ه مـی ها از منابع اسـتفاد ي بزرگی از دادهکاهش مجموعه
)  1396بروجنی. 

:شودطور معمول به دو حالت تقسیم میاستخراج ویژگی به

، )CH)color histogramویژگی مبتنـی بـر کـاربرد، ماننـد هیسـتوگرام رنـگ       توصیف . 1
ــه)LBP)local binary patternالگــوي باینریمکــانی FD)Fourierو توصــیفگرهاي فوری

descriptorsهاي سطح پایین تصویر؛  ویژگی) براي توصیف
رویکردهاي ریاضی براي کاهش ابعاد ویژگی، ماننـد تجزیـه و تحلیـل مولفـه اصـلی     .2
PCA)principal component analysisــه و ــی  )، تجزی ــازندة خط ــل س LDA)linearتحلی

discriminant analysis(و تجزیــه و تحلیــل مولفــه مســتقلICA)independent component

analysis  .(
هاي متداول، ویژگـی هـاي سـطح پـایین تصـویر را توصـیف مـی کنـد.         برخی از روش

هـاي تصـویر   کنندگان با کمک اطالعـاتی از جملـه رنـگ، شـکل و بافـت، ویژگـی      توصیف
ــی را   ــاي ویژگ ــکل از برداره ــیف، ومتش ــا توص ــپس از آنه ــاویر  س ــابی تص ــراي بازی ب

Wang  et.(2019کنند.میاستفاده al(
طـور گسـترده در   ¬، از رنگ، بافت و شـکل سـطح پـایین بـه    CBIRدر در حال حاضر 

شود. رنگ یک ویژگی گسترده است کـه خصوصـیات ظـاهري    استخراج ویژگی استفاده می
تـرین و بـارزترین ویژگـی یـک     ایـن بصـري  کنـد. شی در بخشی از تصویر را معرفـی مـی  

یر، جهـت و وضـوح تصـویر بسـیار     تصـو است که در قبـال تغییـرات نـویز، انـدازه    تصویر
شـود  وقتـی صـحبت از تصـویر مـی    یـک سـو،   از) Wang  et al,2019(اهمیـت اسـت.  حائز
کند این است که بدانیم تصویر مـوردنظر واقعـی اسـت    چیزي که به ذهن ما خطور میاولین

دیگـر،  ایم. ازسـوي یا نه؛ یعنی با توجه به ساختار، شکل و رنگ همانی است که بازیابی کرده
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چـون  هـاي دیگـري هـم   کند که ویژگـی ها، مشخص میلزوم بررسی تصاویر در سایر قالب
مفاهیم سطح باال وجود دارند که در امر بازیابی تصاویر بسیار مهم هستند؛ زیرا تصاویر فقـط  

هاي سطح پایین قابل بیان نیست.از طریق ویژگی
هـاي  سـت کـه بـا اسـتفاده از ویژگـی     مفاهیم سطح باال، مفاهیم ادراکی انسان از تصویر ا

سطح پایین، قابل بیان نیست. براي مثـال، دو تصـویر را در نظـر بگیریـد: اولـی تصـویري از       
جنگل و دیگري فقط زمینه و بافت سبز دارد و مفهوم جنگل در تصـویر دوم وجـود نـدارد.    

یـک  هـر دو تصـویر را مربـوط بـه     هاي سـطح پـایین (ماننـد رنـگ)،     که ویژگیدر صورتی
)1395پور.داند. (غضنفري؛ حسنمیکالس

شـود: در  جهت دستیابی به مفاهیم سطح باالي تصویر، در دو الیه عمل بازیابی انجام مـی 
شـوند؛ در الیـه دوم، بـا    الیه اول، اشیاء توسط مدلی مبتنی بر قطعه جداکننـده شناسـایی مـی   
ــا   ــین اشــیاء در تصــویر، یــک مفهــوم ســطح ب ــه رابطــه ب نــایی، از تصــویر الي معتوجــه ب

)  1395پور.شود. (غضنفري؛ حسنمیاستخراج

. بازیابی تصاویر4
شده در بازیابی تصاویرهاي مطرحدیدگاه1.4

ي هاي متفاوتی نسبت به چگونگی حل این مسئله در بین محققان وجود دارد. گسـتره دیدگاه
هـا  هاي درون آنموجودیتبراساس » زنی تصاویربرچسب«بزرگی از تالش محققان بر روي 

زنی تصاویر به زبان طبیعی نه تنها ما را قـادر  متمرکز شده است چرا که اعتقاد دارند برچسب
کند، بلکه مبحـث بازیـابی براسـاس    ها میجوي تصاویر دیگر برمبناي محتواي آنوبه جست

صـیف  ها قـدرت نسـبی بهتـري در تو   دهد چرا که برچسبرا نیز تا حدي پوشش می» معنا«
عنـوان مثـال حتـی اگـر     هاي سطح پایین. بهها دارند تا ویژگیتصاویر و رخدادهاي درون آن

هاي معنـایی و موجـودیتی درون آن   توان ابتدا برچسبو جوي ما یک تصویر باشد، میپرس
را استخراج کـرده و سـپس تمـامی تصـاویري کـه ازلحـاظ برچسـب مشـابه آن هسـتند را          

)1396(حاجی اسمعیلی،منتظر. استخراج و بازیابی کرد. 
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هاي بازیابی تصاویرروش2.4
بـر محتـوا و روش   هاي بصري و وبـی دو روش مهـم کاوشـی هسـتند. روش مبتنـی     روش

صـاویر مبتنـی بـر محتـوا بـراي      بصري هـر دو در بازیـابی تصـاویر نقـش دارنـد. بازیـابی ت      
بازیابی تصویر مبتنی بر محتـوا  کردن مسائل پیچیده پیشنهاد شده است،  مسئلۀ اصلی برطرف
هاي وبی اسـت. کلمـات کلیـدي مبتنـی بـر مـتن و       جوي تصویر دیجیتالی در پایگاهوجست

جملـه بافـت، رنـگ، شـکل و ...     هـاي بصـري از  ویژگـی صورت دستی ازطریـق  تصاویر به
سه روش سنتی براي بازیابی تصـاویر عبارتنـد از: بازیـابی    )Pandian, 2017(شوند.میتفسیر

تـوان  . جستجوي اطالعات و تصاویر را میانسانی، استفاده از واژگان مهارشده و بازیابی وبی
هـاي فـوق در   هاي بصري که مربوط به سطح پایین است بازیابی، و از روشطریق ویژگیاز

بازیابی تصاویر استفاده کرد.  
د را در روش اول، جستجوگر اصطالحاتی کـه بیـانگر بهتـرین توصـیف از تصـویر باشـ      

اند زیرا از فرایند مفهـومی  ترین روش بازیابی تصویر دانستهگزیند. این روش را مطلوببرمی
هـاي عـاطفی و مفهـومی را    کند. جستجوگران انسانی قادرند نشانهدر پس تصویر استفاده می
افتـد  اي از قلـم مـی  هاي رایانـه بندي و الگوریتمهاي ردهها یا طرحکه در برخی اصطالحنامه

بـودن، انجـام   رو هستند؛ ازجمله ذهنـی نظر بگیرند؛ با این حال، همچنان با مشکالتی روبهرد
) همـان طـور کـه بیـان شـد      1393کار زیاد دستی و مشکالت مربوط به بازیابی.( رحیمـی،  

هاي وبی بازیـابی کـرد   ایم در پایگاهطور که تصور کردهتوان دقیقا همانتصاویر ذهنی را نمی
گیرد؛ ویژگی هـایی کـه مربـوط بـه ادراك و     هاي سطح باال قرار میویژگیچون زیر پوشش

بودن تصاویر موردنظر است.مفهومی
شـوند کـه بـراي    هـا مـی  بنـدي و اصـطالح نامـه   هاي طبقـه واژگان مهارشده شامل طرح

انـد.  گسترش یک دستی و افزایش احتمال تطابق روش بازیابی با زبان کـاوش توسـعه یافتـه   
اده از اصـطالحاتی کـه در سـطح    صـورت مصـنوعی بـا اسـتف    رشده مفاهیم را بـه واژگان مها

کنند؛ حتی اگر در زندگی واقعی کاربران مورد اسـتفاده  شناسی صحیح هستند محدود میزبان
) Facial tissueمهارشده، اصطالح کلـی دسـتمال کاغـذي(   طور مثال، در واژگان قرار نگیرد. به

رود. هر چنـد کلیـنکس نـام تجـاري باشـد و کـاربران       ر میکا) بهKleenexبه جاي کلینکس(
عام دستمال کاغذي جسـتجو کننـد؛ درنتیجـه    زیادي آن اصطالح خاص را به جاي اصطالح

هـاي زیـادي از ایـن    ) به مثال1393شود.( رحیمی، تعداد کمتري از مدارك مرتبط بازیابی می



1400پاییز و زمستان، 2، شمارة 11سال ،رسانه و فرهنگ150

وشـتاري بسـیار شـبیه بـه     ارشـی و ن توان اشاره کرد کـه ممکـن اسـت از نظـر نگ    دست می
ها یکی نباشد؛ این امر کاربر را در بازیابی تصاویر بـا مسـائل   باشند اما منظور و مفهوم آنهم

کـردن آنهـا   گرفـت و در برطـرف  کنـد کـه بایـد آنهـا را در نظـر     و مشکالتی روبـه رو مـی  
کرد.تالش

اي ابتـدایی  هـ شـود ویژگـی  افزاري خاص تـالش مـی  در شکل خودکار، با استفاده از نرم
ــه و منظــور اختصــاص توصــیفگر بــه آن تعیــین و اســتخراج شــود. (محمــودي تصــاویر ب

شـود کـه در   انسان به دقت یادداشـت مـی  ) توضیحات معنایی تصاویر توسط 1381دیگران.
ایـن سـامانه سـعی در حـذف     )Huang.(2018تـر اسـت.   هاي متنی دقیـق مقایسه با برچسب

کنـد. البتـه   دون ذهنیت ذاتی جستجوگر انسانی تعیین مـی سوگیري دارد و توصیف گرها را ب
بـرآورده سـازد،   طـور کامـل  اي در مقیـاس عمـده کـه رضـایت کـاربران را بـه      هنوز سامانه

صورت خودکار مطلوب اسـت امـا کـافی نیسـت. زیـرا      ندارد. اختصاص توصیفگر بهوجود
و یـا کسـب   - و صفتصورت فعلتعیین عناصر به- الگوریتمی براي محاسبه روابط معنایی

فرآیند مفهومی که در پس تصویر نهفته است وجود ندارد. تنها روش کمکی اسـتخراج وبـی   
هاي ابتدایی درون تصـویر اسـت   تواند تهیه شود، تعیین اشکال و بافتکه در حال حاضر می

ربران اینترنـت تمایـل دارنـد تـا     )بدین لحاظ کا1393رسد.( رحیمی، و این کافی به نظر نمی
هاي تصویري رقمـی، یـک   منظور یافتن تصاویر موردنظرشان از میان حجم عظیمی از دادههب

سیستم بازیابی تصویر براساس محتوي و با کیفیت محتوا و مطلـوب را بـه خـدمت بگیرنـد.     
طور عام، کاربرد درخواست خود را در قالـب یـک تصـویر    در یک سیستم بازیابی تصویر به

نماید و سیسـتم وظیفـه دارد تـا کلیـه تصـاویر      و جو مطرح مینمونه موسوم به تصویر پرس
بایـد بتوانـد   CBIRمشابه به آن را از پایگاه داده تصویري شناسایی و بازنمایی نماید. سیسـتم 

وب) عمـل بازیـابی تصـویر از    اي موثر (بادقـت مطلـوب) و کـارا (بـا سـرعت مطلـ      گونهبه
) یـک سیسـتم بازیـابی تصـویر     1381دیگران. داده تصویر را انجام دهد. (محمودي و پایگاه

دهـد.  هـا انجـام مـی   هاي کاراکتري عکسمبتنی بر محتوا، عملیات بازیابی را براساس ویژگی
شـوند. دسـته اول شـامل    طور کلی به دو دسته تقسـیم مـی  ها بههاي کاراکتري عکسویژگی
کل و بافت اسـت و  شان مانند رنگ، شهاي سطح پایین تصاویر، شامل مفاهیم بصريویژگی
باشـد. کلیـد اصـلی بازیـابی تصـویر      ها میهاي معنایی شامل تعبیر و شناسایی عکسویژگی

هـاي  شود. سیسـتم هاي سطح پایین (رنگ، شکل و بافت) انجام میهنوز هم ازطریق ویژگی
و اند. دسته اول شـامل جسـت  بازیابی تصویر را براساس کاربرد به سه دسته کلی تقسیم کرده
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دست آوردن تصـاویر مـوردنظر کـاربر از    براساس تداعی است که هدف از این روش بهجو 
ر نامشــخص اســت. دســته دوم شــامل بــین تصــاویر موجــود در چنــدین مجموعــه تصــوی

دسـت آوردن تصـاویر   باشد که هدف از ایـن روش بـه  جوي یک تصویر خاص میوجست
از تصــاویر مشــابه، . منظــور مشــابه بــا یــک تصــویر مشــخص از مجموعــه تصــاویر اســت

است که بخشی از آن با تصویر موردنظر کاربر یکسان باشـد و یـا بخشـی از یـک     تصویري
و جـوي تصـویرهاي یـک    شی در هر دو تصویر وجود داشته باشد. دسته سوم شامل جست

دست آوردن تصـویري اسـت کـه متعلـق بـه      باشد که هدف از این روش بهدسته خاص می
منـزل یـا تصـاویر رادیولـوژري.     ماننـد تصـاویر دکوراسـیون   دسته یا کالس خاصـی باشـد  

)1396شناس جزي، زمانی بروجنی. (حق
دهـد؛  تري از معناي تصاویر ارائه میتر و مطلوبدرست است که انسان، توضیحات دقیق

تواند در بازیابی تصاویر عینا همان تصویري را جستجو کند که در ذهـن دارد؛  اما همیشه نمی
هـاي وبـی   ن انسان است براي پایگـاه ها، درك و فهم تصویري که در ذهضی زمانزیرا در بع

نـدارد کـه بازیـابی را در سیسـتم     میسر نیست، به عبارت دیگر این آگاهی در انسـان وجـود   
ها هدف واقعـی بازیـابی را درك کننـد و او را بـه سـر منـزل       گونه اي انجام دهد تا پایگاهبه

مقصود برسانند.  
هـا بـراي توصـیف    همراه تصویر از اهمیت خاصی برخوردارنـد، ایـن نوشـته   هاي نوشته

اي ازقبیـل  هـاي رایانـه  سادگی قابل استخراج هستند و برنامـه محتواي تصویر مفید هستند، به
سازند. بازیابی تصویر نیـز ماننـد   محور را توانمند می- سازي تصاویر متنجو و نمایهوجست

شمایی قـدیمی از تعـاملی اسـت کـه در آن کـاربران فراینـدي       طور کلی بازیابی اطالعات به
هنـد. ایـن فراینـد اسـتداللی اسـتنباطی      دمنظور فهم محتواي معنایی ارائـه مـی  استداللی را به

) ، اوضـاع فرهنگـی و حافظـه    Domain knowledgeبرانگیزاننده تجربه شخصی، دانش حوزه(
) بنـابراین، اگـر   1393رحیمـی،  ت. ( جمعی در رمزگشایی دانش مضبوط درون تصـویر اسـ  

شود و می تـوان از ایـن طریـق بـا     تصویري همراه با توضیحات باشد  بازیابی آن تسهیل می
سرعت و دقت بیشتري اهداف ذهنی را دنبال کرد. نوشـته هـاي همـراه تصـاویر در فهـم و      

کنند.  سهولت دسترسی به آن ها کمک شایانی می
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نمایش تصویر3.4
عنـوان  هـا) و یـا بـه   اي از توصیف گرهـا (کلیـدواژه  عنوان سیاههتواند بهیتوصیف تصاویر م

هاي کامل زبان طبیعی بیان شوند. تصاویر ذاتا حاوي سطوح متعدد معنـایی هسـتند،   توصیف
رونـد.  و اغلب براي نشان دادن یک شیء مشخص، و بیان احساس خاصی توأمان به کار می

تحقیقــات خــدماتی شــاملهــاي تصــویري بــراي ) منــابع خــوبی از داده1393( رحیمــی، 
Flicker.com ،InstagramوPinterest وجــود دارد، جــایی کــه تعــداد زیــادي از کــاربران

)Villarroel ordenes’zhang.2019(.کنندتصاویري از غذا، مد، عکس سلفی را ارسال می
ــروز، داده ــددي را   ام ــویري متع ــاي تص ــی و م  مــیه ــاي وب ــوان در دنیاه جــازي ت

)Instagram, Twitterختلف و متعدد اسـتفاده مـی شـوند.    ) مشاهده کرد که براي کاربردهاي م
هـا جهـت توصـیفگرهاي خـود دارنـد؛      این تصاویر تاثیرات زیادي بر کاربران و بازیـابی آن  

عنوان مثال، تصاویري متنـوع از مسـائل اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي، سیاسـی، و ...، را       به
صورت که هر کاربري با توجـه بـه   هاي مجازي بازیابی کرد؛ بدینگونه محیطاینتوان در می

اویر، ادراکــی از آن تصــاویر هــاي همــراه تصــدرك و فهــم و ذهنیــت خــود و نیــز نوشــته
باشد.  داشته

تصویر با توجه به کلمات کلیـدي  روش بازیابی تصویر، مبتنی بر نگرش، و درك بازیابی 
سـازي  ازطریـق بازیـابی تصـویر، امکـان شـفاف     ) (Hussain, Abid,2019شـود.  ارزیـابی مـی  

ارزیـابی عملکـرد   )Villarroel ordenes’zhang.2019(پـذیر اسـت.   اطالعات نهفته نیز امکـان 
) بسیار شبیه عملکـرد  ISEs)The information sceinces experiment systemتاثیرگذاري بازیابی

وجوهــاي از پــرسايی اســت. مجموعــهتاثیرگــذاري بازیــابی موتورهــاي جســتجوي وبــ
شده که ازطریق سیستم جستجو حاصل، و تصـاویر ظاهرشـده از نظـر ربـط و کـارایی      تنظیم

سـازي کـارایی   هـاي مختلـف و برجسـته   بررسی شوند. گـردش اطالعـات وبـی در رسـانه    
رسـی میـان کـاربران عـام و وبـی      افـزار قابـل دست  نـرم موتورهاي جستجوگر وبی، ازطریـق  

هـاي مناسـب بـراي    کـارایی اسـتفاده از ویژگـی   )(Hussain, Abid,2019پـذیرد.  میصورت
تـوان در قالـب   بازیابی موثر تصویر الزامی است. نمایش و اسـتخراج ویژگـی چـاپی را مـی    

)Tsai,lin.(2011بندي کرد. هاي مفهومی و بصري سطح پایین محلی و سراسري طبقهویژگی
شود به عبـارت  یفگرها یا کلمات کلیدي انجام میبازیابی تصاویر ازطریق جستجوي توص

توان تصاویر موردنظر را بازیابی کرد؛ اما ایـن عملکـرد   دیگر با جستجوي کلمات کلیدي می
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هـا هماهنـگ نباشـد البتـه در برخـی      ها همواره با کلیت ویژگـی ممکن است در همه بازیابی
کل و ...) هماهنـگ و  هـاي سـطح پـایین (رنـگ، بافـت، شـ      مواقع نیز فقـط ازنظـر ویژگـی   

است.سانیک
تصـاویر یکـی اسـتخراج خودکـار     طور کـه اشـاره شـد فراینـد رایـج در بازیـابی       همان

طح بـاال را بـراي تصـاویر    صورت دسـتی مفـاهیم سـ   هاي تصاویر است و دیگري بهویژگی
کند. روش نخست بـه کـاربران امکـان تعیـین مکـان تصـاویر را در وب براسـاس        میتعیین

کنـد و روش دوم بازیـابی براسـاس    ها (رنگ، شکل، بافت) فراهم میي فیزیکی آنهاویژگی
هاي حوزه بازیابی تصاویر نیـز بـه تبـع    کند. پژوهشپذیر میمعانی و مفاهیم تصاویر را امکان

شوند. روش اول اساسـا ریشـه در علـوم رایانـه و روش دوم در     این دو، شامل دو بخش می
)1393دارد.( رحیمی، شناسی علم اطالعات و دانش

صـورت خودکـار بـراي کـاربران عـام مناسـب تـر و        از نظر نگارنده، بازیابی تصاویر بـه 
تر است هر چند که بازیابی در قالب معانی و مفـاهیم تصـاویر و براسـاس هـدف و     پسندیده

هـاي  ی تصـاویر منطبـق بـا ویژگـی    انگیزه پژوهشی، نیاز بـه درك و فهـم درسـتی از بازیـاب    
دارد تا بتواند بازیابی خود را طبـق اسـتنادات و درك قبلـی و آشـنایی بـا مفـاهیم       باالسطح

مربوط به تصاویر دریافت کند.
ها ازقبیل رنگ، شکل، بعد، بافـت، روابـط   در بازیابی محتوا، تصاویر براساس محتواي آن

کنـد  ایجاد مـی هایی افزار الگوریتمشوند.این نوع بازیابی، توسط نرمفضایی و غیره بازیابی می
که توانایی تشخیص رنگ، شکل، بافت، و غیره را دارنـد. بـرخالف مـتن، تصـاویر خـود را      

یم، همـه چیـز دربـارة آن تصـویر     دهند. هرگاه بخواهیم تصویري را تعریـف کنـ  توضیح نمی
کـه  ند. بنـابراین، بـراي درك ایـن   از رنگ، شکل و بافـت بایـد بـا واژگـان تشـریح شـو      غیر
تـوان آن را یافـت بـه    ر است، چه کسی آن را ایجاد کرده و چگونـه مـی  چیزي در تصویچه

دهـد کـه بـراي درك تصـاویر،     ) این توضیحات نشان می1393واژگان نیاز داریم.( رحیمی، 
هـاي همـراه تصـاویر نیـز اسـتفاده کـرد تـا        عالوه بر رنگ و شکل و بافـت، بایـد از نوشـته   

هاي مربوط به آن تسهیل شود .جوي تصاویر با توجه به واژگان و نوشتهوجست
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ارزیابی سطوح تصاویر4.4
تـوان بـراي   محتـواي معنـایی متنـوع مـی    هاي تصویر و تفاوت آنها بـا  طور کلی از ویژگیبه

اسـت  اي پیچیـده بازیابی تصویر، پدیـده ) (Tsai,lin,2011بازیابی تصاویر مربوط استفاده کرد. 
جسـتجوي چـه چیـزي هسـتند، امـا نتـایج بـه قابلیـت         دانند درکه در آن کاربران از قبل می

والی کـه بـراي آن سیسـتم ارائـه     هاي بازیابی تصـویر و میـزان تشـخیص آنهـا از سـ     سیستم
هاي بازیابی تصویر رو به توسعه و به روزشدن هستند تـا در  است بستگی دارد. سیستمشده
)Hussain, Abid.(2019ترین زمان، نتایج دقیق را در اختیار کاربران قرار دهند.کم

بازیابی تصویر مطلوب، روشی است که با درك انسان تطـابق داشـته باشـد، پـس بـدین      
. لحاظ باید در مقابل انتقال، تغییر اندازه، تغییر رنـگ و نـورپردازي و چـرخش مقـاوم باشـد     

)1381(محمودي و دیگران. 
هـا  این است کـه انسـان  یک تصویر ممکن است با اهداف متفاوتی به کار رود. عقیده بر 

ــه آنهــا معنــی مــیکننــد و تصــاویر را براســاس ســه ســطح، ارزیــابی مــی  دهنــد. ســطح ب
ــت، ــکل  و   نخس ــگ، ش ــامل رن ــدایی ش ــی ابت ــطح دوم،   ویژگ ــت. س ــویر اس ــت تص باف
ها و رخدادهاي درون تصـویر اسـت. سـطح سـوم کـه      است و شامل مردم، مکانموضوعی

شود و اینجاسـت کـه موضـوع    نباطی از تصویر میترین بخش است شامل تفاسیر استپیچیده
اي عاطفی کـه  گیرد. بیننده ممکن است نمادي سمبلیک یا نشانهذهنی بیننده تصویر شکل می

سـازان ایـن اسـت    سـائل نمایـه  ممکن است از تصویر سـاطع شـود را ببینـد. امـا یکـی از م     
کـه  بینـی ایـن  نـد، و پـیش  نمایه کنسازي کنند، چند سطح را دانند چه سطحی را نمایهنمیکه
)1393واکنش عاطفی ممکن است از سوي کاربران رخ دهد.( رحیمی، چه

ایـن اسـت   CBIRاست. کارایی CBIRهاي سیستماستخراج ویژگی سطح پایین براساس 
هاي تصویر را از کل تصویر و سطوح آن استخراج کند. سـطوح ظـاهري تصـاویر    که ویژگی

(Liu and et al,2007)دیک است. به سیستم درك انسان بسیار نز

شـوند: بازیـابی تصـویر    یم مـی تصویر تک بعدي بـه دو دسـته تقسـ   هاي بازیابی سیستم
-Concept(COIR) ؛ و بازیابی تصویر مبتنـی بـر مفهـوم    CBIRبر محتوا (مبتنی based Image

retrievalهاي ). طراحی سیستمCBIR   گرهـاي بصـري محلـی و    معمـوال براسـاس توصـیف
هاي خـاص بـراي ارزیـابی    وجو و برخی از مشابهتعنوان پرسراسري همراه با تصویر بهس

)Huang.(2018شودنزدیکی بردارهاي ویژگی انجام می
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در عکـس، ازطریـق تصـویرکاوي    سازي مفهـوم واضـح از شـمارش تعـداد اشـیاء     پیاده
تـوان بـا   عکـس) را مـی  عنوان مثال کیفیت زیبـایی  شده (بهشود. ویژگی از پیش تعیینایجاد

بینی و استخراج کرد این آموزش، تـاثیر برخـی از   هاي آموزشی ماشینی پیشاستفاده از روش
دهـد. ممکـن اسـت    ها را روي متغیر موردنظر از نظر کمی مورد بررسی قرار مـی این ویژگی

هـا مطـابق  مانند تکنیکی که در آن نوع خوشهموضوعات پنهان با تصویرکاوي بررسی شوند؛ 
گیـرد. شـود، مـورد شناسـایی قـرار مـی     هر میهایی که در تصاویر محصول ظابا نوع ویژگی

2019).Villarroel ordenes’zhang(
هاي بازیابی تصـویر  تصاویر وبی دو حالت است: حالت بصري و متنی. بسیاري از روش

نـی را  شده است که همبستگی بین تصویر بصـري و مت صورت چند حالته و دوسویه ارائه به
)Huang.(2018کند. بررسی می

هاي مفاهیم سطح باالي تصویر. ویژگی5
کاهش شکاف معنایی1.5

شـود. در  ل بازیـابی انجـام مـی   جهت دستیابی به مفاهیم سطح باالي تصویر، در دو الیه عمـ 
شـوند. در الیـه دوم   اول اشیاء توسط مدلی مبتنـی بـر قطعـه جداکننـده، شناسـایی مـی      الیه

ــباتوجــه بــاالي معنــایی، از تصــویر ه رابطــه بــین اشــیاء در تصــویر، یــک مفهــوم ســطح ب
بـر چـالش شـکاف معنـایی اسـتفاده      شود. از روش یادگیري ماشین براي غلبـه  میاستخراج

)1395پور.(غضنفري؛ حسناست.شده
و جوهاي محتوامحور وجود دارد:سه سطح مختلف براي پرس

ي اصلی تصویر همچون رنـگ، شـکل، بافـت یـا     ها.سطح اول: بازیابی براساس ویژگی1
« ومی ایـن دسـته غالبـا بـه شـکل      و جـوي عمـ  مکان فضایی عناصـر درون تصـویر، پـرس   

است.» هایی شبیه این عکس را پیدا کنعکس
شـود) کـه   .سطح دوم: بازیابی اشیایی از یک نوع خاص ( که توسط کاربر مشخص می2

».تصویر یک زرافه را جستجو کن«عنوان مثال هممکن است با استنتاج منطقی همراه باشد. ب
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هاي انتزاعی سطح باال که همراه بـا اسـتنتاج بعضـا    .سطح سوم: بازیابی بر مبناي ویژگی3
تصویر کودکـانی در حـال بـازي بـا یـک      «عنوان مثالقوي درمورد چگونگی تصویر است. به

و جوهاي سطح باال است.  ازجمله این پرس» گربه در پارك
شـوند و شـکافی   شناخته می» بازیابی معنایی تصویر«م و سوم در کنار هم با نام سطح دو

شـود.  معرفـی مـی  » معنـایی شـکاف «آیـد، بـا نـام    وجـود مـی  که بین آن دو با سطح اول بـه 
هاي سطح پـایین عکـس   دیگر، اختالف عمیق بین قدرت تشریحی ضعیف ویژگیعبارتبه

ـ     و درخواست » شـکاف معنـایی  «عنـوان  ، بـه االي کـاربر هاي بعضـا غنـی و پیچیـده سـطح ب
)1396شود. (حاجی اسمعیلی،منتظر. میشناخته

انـد و بـه راحتـی    ها در سطح باال طراحی شـده استخراج ویژگیهاي بسیاري از الگوریتم
استخراج معناشناسی سطح باال بـر روي  منظوربه(Liu and et al,2007)رس هستند.قابل دست

کنـیم: ا. کـاربرد   دسته را بـه شـرح ذیـل شناسـایی مـی     5ه تمرکز، و هاي استفاده شدتکنیک
هـاي یـادگیري   سـتفاده از روش . ا2شناسی شیء بـراي تعریـف مفـاهیم سـطح بـاال؛      هستی
وجـو؛  سـطح پـایین بـا مفـاهیم پـرس     هاي شده یا بدون کنترل براي ارتباط بین ویژگیکنترل

بـراي  ST. تولیـد 4وسته به هدف کاربران؛ عنوان حلقه بازیابی براي کمک پیبهRFمعرفی .3
. استفاده از اطالعات متنی مبتنی بـر وب و محتـواي   5پشتیبانی از بازیابی تصاویر سطح باال؛ 

اجـراي  شـده بـراي   ها از یک یا چند تکنیـک ارائـه  بصري از تصاویر وبی. بسیاري از سیستم
(Liu and et al,2007)کنند. بازیابی تصویر مبتنی بر معنا در سطح باال استفاده می

هـاي سـطح پـایین تصـویر و     ها جهت کاهش شکاف معنایی بین ویژگـی از دیگر روش
هـا  یژگـی سـطح پـایین و ترکیـب آن    زمان از چند وتوان به استفاده هممفاهیم سطح باال، می

هـا را ایی از ایـن روش هـ نمونـه که به مفاهیم سطح باال نزدیک شوند، اشـاره کـرد.   طوريبه
SVM)Support vectorصـورت فـازي، اسـتفاده از    توان به اسـتفاده از بافـت و رنـگ بـه    می

machine هـاي رنـگ و لبـه    هـاي رنـگ، بافـت و شـکل، ترکیـب ویژگـی      ) در کنار ویژگـی
هـاي  منظور استخراج موثر و ویژگیهاي بافت و ساختار بهصورت موثر و جداسازي مولفهبه

)1395پور.فري؛ حسنبافتی و لبه اشاره کرد. (غضن
براي بازیابی تصاویر وب، از اطالعات متنی مبتنـی بـر وب و محتـواي بصـري تصـاویر      

شـده بـراي انجـام بازیـابی     مطرحها از یک یا چند تکنیک شود. بسیاري از سیستماستفاده می
(Liu and et al,2007)کنند. هاي معنایی سطح باال استفاده میتصویر مبتنی بر ویژگی
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).Liu and et al.2007(برگرفته از شکل 

شناسی اشیاءهستی2.5
عنـوان مثـال،   شـود؛ بـه  راحتی از زبان روزمره اسـتخراج مـی  شناسی در بعضی موارد، بهمعنی

هـایی  توصیف کـرد. در سیسـتم  » منطقه فوقانی، یکنواخت و آبی«عنوان توان بهآسمان را می
هـاي سـطح   کنند، اوال فواصل مختلفـی بـراي ویژگـی   یاي استفاده مکه از چنین معانی ساده

توصـیف سـطح متوسـط تصـاویر اسـت؛      پایین تصویر تعریف شده که هر بازه مربـوط بـه  
ــه ــال، ب ــوان مث ــره «عن ــانی، ســبز تی صــیفگرها واژگــان ســاده را تو». ســبز روشــن، ســبز می

از مفـاهیم  که تعریف کیفـی » شناسیهستی- شیء«دهند، به عنوان مثال، اصطالح میتشکیل
تـوان براسـاس   هـا را مـی  دادهدهـد. تصـاویر پایگـاه   جوي سـطح بـاال را ارائـه مـی    وجست

هـاي مختلـف   برداري از این توصیفگرها در معناي سطح باال (کلمات کلیدي) به دسـته نقشه
رنـگ)،  » (آبی روشـن «اي از عنوان منطقهتوان بهرا می» آسمان«عنوان مثال، بندي کرد؛ بهطبقه

(Liu and et al,2007)(موقعیت مکانی) تعریف کرد. » باال«(بافت)، و » نواختیک«
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یادگیري ماشین3.5
هاي معنایی سطح بـاال، بـه اسـتفاده از ابزارهـاي     آوردن ویژگیدستتر موارد براي بهدر بیش

هاي یادگیري ماشین تحت نظارت یا بدون نظارت نیاز اسـت. هـدف از   رسمی مانند تکنیک
بینی ارزش یک معیـار (مـثال برچسـب دسـته معنـایی) براسـاس       شده، پیشیادگیري نظارت

گیري وجود نـدارد  در یادگیري بدون نظارت، نتیجه.گیري ورودي استاندازهاي از مجموعه
Liu and et).هـاي ورودي اسـت  بندي دادهو هدف، توصیف چگونگی سازماندهی یا خوشه

al,2007)

نظارتیادگیري تحت1.3.5
اسـت  1بندي بیزي، و طبقه(SVM)بردار پشتیبانیازجمله یادگیري هاي تحت نظارت، ماشین

.کننـد هاي تصویر سطح پایین استفاده میکه اغلب براي یادگیري مفاهیم سطح باال از ویژگی

استفاده شـده،  بندي متن و ... براي شناسایی اشیا، طبقهSVMبا وجود مبانی نظري مستحکم، 
(Liu and et al,2007)مورد مناسبی است براي یادگیري در سیستم بازیابی تصویر. و 

بنـدي  شـود، طبقـه  اسـتفاده مـی  طـور گسـترده از آن  هاي یادگیري کـه بـه  یکی از روش
اندازهاي طبیعـی، از  بندي باینري بیزي، مفاهیم سطح باالي چشماست. با استفاده از ردهبیزي

صـورت  طـور خودکـار بـه   داده بـه ن گرفتـه و تصـاویر پایگـاه   هاي تصویر سطح پاییویژگی
تـري  تصـاویر خـارجی بـیش   شوند، همچنـین  بندي میالگوهاي کلی داخلی و خارجی طبقه

(Liu and et al,2007)شود. بندي میبراساس شهر، منظره و ...، طبقه

هاي یـادگیري ماشـین اسـت کـه هـدف آن یـادگرفتن      یادگیري عمیق یکی از زیرشاخه
مراتبی اسـت و یـک رویکـرد    هاي سلسلهها با استفاده از معمارياي سطح باال از دادهچکیده

طور گسترده در حوزة هوش مصنوعی مانند پردازش زبـان طبیعـی   درحال ظهور است که به
)1395.ودیگرانو بینایی ماشین استفاده شده است.( سزاوار

اي یادگیري، ازنظر مفهـومی، سـاده و   هیادگیري درخت تصمیم در مقایسه با سایر روش
هاي ورودي، ناقص و پر سر و صدا است. عالوه بر این، درخـت تصـمیم   با توجه به ویژگی

توانـد در یـک سیسـتم خبـره بـراي      شود که مـی اي از قوانین تبدیل میراحتی به مجموعهبه
یم سـطح بـاال،   تصمیم گیري خودکار ادغام کند. با این حال، براي بازیـابی تصـویر در مفـاه   

هاي ذکرشده بـاال، از  عنوان مثال، اگرچه در روشمشکل اساسی فقدان مدوالر بودن است؛ به
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هـاي سـطح پـایین تصـویر،     هاي ورودي اسمی استفاده می شود، اما معمـوالً ویژگـی  ویژگی
ـ  اگرچـه برخـی از الگـوریتم   مقادیر مـداوم دارنـد.   هـاي مـداوم   راي تشـخیص ویژگـی  هـا ب

داري از فضـاي  تقسیم معنـی شده همیشه هاي طراحیاند، اینکه آیا این الگوریتمشدهطراحی
(Liu and et al,2007)هاي تصویر ارائه می دهند، جاي سوال دارد! ویژگی

یادگیري بدون نظارت2.3.5
ــد فرآ   ــر، پیام ــه در آن وجــود متغی ــادگیري تحــت نظــارت ک ــرخالف ی ــادگیري را ب ــد ی ین

اش ایـن اسـت   اي از نتیجه ندارد و کـارایی بدون نظارت، هیچ بازدهکند؛ یادگیري میهدایت
بنـدي  بنـدي شـده اسـت. خوشـه    یافته یا خوشـه که دریابیم ویژگی ورودي، چگونه سازمان

بنـدي،  ایـن خوشـه  تصویر، روش معمول براي یـادگیري بـدون نظـارت و بازیـابی اسـت.      
هـا بـه   کند که شباهت را در خوشهندي میباي گروهگونههاي تصویر را بهاي از دادهمجموعه

هاي مختلف را به حداقل برساند. هر خوشه بـا یـک برچسـب    حداکثر و شباهت بین خوشه
.شود تصاویر موجود در یک خوشه مشـابه یکـدیگر باشـند   است و تصور میکالس مرتبط 

(Liu and et al,2007)

هاي تشخیص اشیا براي بازیابی تصویرتکنیک3.3.5
نویسـی تصـویر،   اشیاء در تصاویر، در کاربردهاي بصري کامپیوتر ازجملـه حاشـیه  تشخیص

هــاي تشــخیص اشــیاء را الگــوریتمنظــارت، و بازیــابی تصــویر، مســئلۀ مهمــی اســت. اخیــ
نشده، براي بازیابی تصویر مبتنی بر معنا ایجاد شده اسـت؛ بـه عنـوان    نظارت و نظارتتحت

هـاي  منظـور فراگیـري و شـناخت مـدل    نشـده، بـه  ظارتمثال، روش یادگیري معیار نامتغیر ن
اندازهاي رابط بدون برچسب و جدانشده معرفی شـده اسـت. در   کالس اشیاء از منظر چشم

هاي نمایش احتمالی تبدیل شـده کـه بـراي    پذیر بخشهاي انعطافاین روش، اشیاء به دسته
نسـداد از جملـه ایـن    همۀ تصویرهاي اشیاء کاربردي است؛ شکل، منظـر، مقیـاس نسـبی و ا   

بندي تصاویر به رسمیت شناخته شـده اسـت. ماهیـت    دسته ها هستند. مدل بیزي براي طبقه
هـاي  ها ازجملـه کـالس  پذیر این مدل با نتایج عالی در طیف وسیعی از مجموعه دادهانعطاف

یرپـذیر (ماننـد حیوانـات) مطـرح     هـا) و موضـوعات تغی  اتومبیـل هـا،  هندسی (ماننـد چهـره  
(Liu and et al,2007)ست. اشده
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به بازیابی تصویر بر اساس اشـیاء  موجـود در تصـاویر را دارنـد.    تر کاربران تمایل بیش
(Liu and et al,2007)

بازخورد ربط4.5
RF)Relevance feedbackهـاي بازیـابی   طور سـنتی در سیسـتم  ) ابزاري قدرتمند است که به

CBIRصـورت بـه 1990این ابـزار در اواسـط دهـه    د.شواطالعات مبتنی بر متن استفاده می

بـین  » شـکاف معنـایی  «معرفی شد، با این هدف که کاربر را در حلقه بازیابی قـرار دهـد تـا    
کنـد را  و آنچـه کـاربر فکـر مـی    شـود (ویژگـی هـاي سـطح پـایین)      چه نمایش داده میآن

، عملکـرد  RFدهد کـه میدهد. یادگیري مداوم ازطریق تعامل با کاربران نهایی، نشان کاهش
(Liu and et al,2007)دهد. را به صورت چشم گیري افزایش میCBIRهايسیستم

دهد که موضوعیت نقش مهمی در تعیین ربـط  ها درمورد قضاوت ربط نشان میپژوهش
کند؛ اما این واقعیت نیز وجود دارد که متغیرهاي دیگري به غیر از موضـوعیت ماننـد:   ایفا می
هاي پدیدآورنـده و جاذبـه اطالعـات تصـویر در تعیـین      اطالعات، روزآمدي، ویژگیکیفیت 

باشند. بنابراین منطقی است که فکر کنـیم،  ربط تصاویر بازیابی شده توسط کاربران دخیل می
باشـد؛ ولـی   خـوانی موضـوع مـی   سازوکارهاي بازیابی گرچه در درجه نخست مبتنی بر هـم 

ن نیازهاي اطالعاتی کـاربران نباشـند.( ظریـف قاسـمیان؛     ممکن است قادر به برآورده ساخت
)1399فتاحی؛ نوکاریزي.

الگوي معنایی5.5
ST)Semantic template هـاي بصـري سـطح    بـاال و ویژگـی  اي بـین مفـاهیم سـطح    ) نقشـه

اي از تصـاویر الگـو   صـورت مجموعـه  مفهوم به» نمایشگر«عنوان ویژگی بهSTاست.پایین
ها یا تصاویر مدل بـراي سـهولت درخواسـت    ها، آیکوندر برخی از سیستمشود.محاسبه می

(Liu and et al,2007).شوندکاربر ارائه می

، پیونددادن ویژگی تصاویر سطح پـایین بـا مفـاهیم سـطح     SVTمعنايایده الگوي بصري 
رهـا و  اي از نمادهـا یـا نمونـۀ منظ   منظور بازیابی فیلم است. الگوي تصویري، مجموعهباال به

بردارهـاي  اي اختصاصی از مفاهیمی مانند مجـامع و  افـول را دربـردارد.   است که نشانهاشیا
بـراي تولیـد  شـوند. ویژگی این نمونه از منظرها و اشیا، براي فرآیند پرس وجو استخراج می
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SVT  ی و زمـانی آنهـا، وزن اختصـاص    هـاي مکـان  و محـدودیت ، ابتدا کاربر با تعیـین اشـیا
ایـن  کنـد. الگـو را بـراي مفهـومی خـاص تعریـف مـی      - ه هر ویژگی از هر شـی شده بداده

سیستم ازطریق تعامل بـا  گیرد و سرانجامسناریوي جستجوي اولیه در اختیار سیستم قرار می
آن بـا  » بهتـرین «شـود کـه   کاربران به مجموعه کوچکی از پرس وجوهاي نمونه همگـرا مـی  

(Liu and et al,2007).ثر رساندن یادآوري)مفهوم ذهن کاربر مطابقت دارد (به حداک

بازیابی تصویر وبی6.5
عنـوان حـوزة   هاي پیشرفته بازیابی تصاویر سطح باال، بازیابی تصـاویر وبـی را بـه   در تکنیک

تفـاوت تکنیکـی بـا دیگـر     کنـیم، زیـرا بازیـابی تصـاویر    مـی بنـدي  کاربردي خـاص، طبقـه  
(Liu and et al,2007).داردهابرنامه

در بازیابی تصاویر سطح باال، بازیابی تصاویر از نظر مفهومی و معنایی بررسی مـی شـود،   
هـاي بـارزي دارد. کـاربرد بازیـابی     هاي مربوط به تصاویر تفاوتین دلیل با دیگر بازیابیابه 

تصویر وبی ذیل برخی از اطالعات موجـود در وب سـبب سـهولت دسترسـی بـه بازیـابی       
ی شود.تصویر مبتنی بر معنا م

موجـود در وب بـراي   کاربرد بازیابی تصویر وبی این است که برخـی اطالعـات فرعـی    
فایـل  URlتسهیل بازیابی تصویر مبتنی بـر معنـا قابـل دسـترس خواهـد بـود. بـراي مثـال،         

چـون  مراتبی دارد که شامل برخی اطالعات مربوط به تصـویر هـم  تصویري ساختاري سلسله
حـاوي برخـی اطالعـات مفیـد در عنـوان      HTMLوه، سـند  عـال بندي تصویر است. بهدسته

، متن توصیفی پیرامون تصـویر، پیونـدها و ... اسـت. بـا ایـن وجـود،       ALTتصویر، برچسب 
(Liu and et al,2007)تواند زیرنویس تصاویر را تا حدودي توسعه دهد. اطالعات می

هاي مفاهیم سطح پایین تصویرویژگی.6
ویژگی رنگ1.6

شوند شـکل و  کنند، اولین موردي که با آن مواجه میزمانی که تصاویر را بازیابی میکاربران
هـا، رنـگ تصـویر بیشـتر مـورد توجـه و       شمایل و رنگ آن تصویر است، که در این ویژگی

اولین ویژگی است که کاربران آن را ارزیابی می کنند. از نظـر اکثـر کـاربران در زمـان هـاي      
گیرد.  است که مورد توجه قرار میمختلف، رنگ اولین ویژگی
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رنگ یک ویژگی جهانی است که خصوصیات سطح یک شی را در هر منطقه از تصـویر  
نسبت به تغییـرات  ترین و بارزترین ویژگی یک تصویر است که این بصريکند.مشخص می

.)Wang  et al.(2019نویز، اندازه تصویر، جهت و وضوح آن بسیار مقاوم است
شــود.هـا اســتفاده مـی  فضـایی رنــگ رنــگ، روشـی اســت کـه در فاصــلۀ   بسـتگی هـم 

)2019.Hee-Hyung Bu, et al (ـ   همبسته هـاي  راي ثبـت همبسـتگی المـان   نما ابـزار مناسـبی ب
هـا در  ) ویژگی رنگ یکی از پرکاربردترین ویژگـی 1381است. (محمودي و دیگران. تصویر

دارنـد کـه اغلـب بـراي کاربردهـاي      ها در فضایی متنـوع وجـود  بازیابی تصویر است. رنگ
تـري  باالي معنایی بـیش رنگ، مفاهیم سطوح(Liu and et al,2007). شوندمختلف استفاده می

)1395پور.براي چشم و درك انسان است. (غضنفري؛ حسن
هیستوگرام رنگ، روش کارا از لحـاظ محاسـباتی اسـت؛ همچنـین نسـبت بـه تغییـرات        

گونـه اطالعـات   که این بردار ویژگـی هـیچ  ؛ اما از آنجاییجزیی در نقطه دید حساس نیست
گیرد نسـبت بـه   هاي مجاور را در نظر نمیمکانی در بر ندارد و همبستگی مکانی بین پیکسل

توان تصاویري یافت کـه  عبارت دیگر میاشکال و اشیاء موجود در تصویر حساس نیست. به
ما داراي هیسـتوگرام رنـگ یکسـان باشـند.     ازلحاظ محتوایی کامال با یکدیگر متفاوت باشند ا

دلیل کارایی راندمان محاسـباتی در اسـتخراج آن و ایـن    ) رنگ به1381(محمودي و دیگران. 
ــه تصــاویر طیــف خاکســتري    حساســیت حقیقــت کــه سیســتم بصــري انســانی نســبت ب

) Tsai,lin.(2011دارد، بیشترین کاربرد بصري در بازیابی اطالعـات تصـویر را دارد.   تريبیش
ــی ــانی، فاصــل   ویژگ ــار جه ــتفاده از آم ــا اس ــوال ب ــگ معم ــاي رن ــاختار، و...، ه ــگ، س ه رن
هاي استخراج ویژگی رنگ شامل هیستوگرام رنگ با استفاده از آمـار  شود. روشمیاستخراج

CSD)color structureهاي رنگ، فواصل رنگ، توصـیفگر سـاختار رنـگ    جهانی، همبستگی

descriptor و ساختارهاي (   رنگ، توصیفگر ارتقـاي رنـگSCD)scalable color descriptor ، (
Hee-Hyung.(2019و ... استHaarهیستوگرام رنگ و تغییر شکل  Bu, et al(

شود، به عنوان مثال قرمـز، زرد،  استفاده میتعریف طول موج رنگها براي از طیف رنگ
و 0د. ( لـیکن مقیـاس نرمـال بـین     درجه باش360و 0صورت زاویه بین تواند بهآبی که می

)Tsai,lin.(2011است.) 1
تـري  بستگی کـم ها از یکدیگر بیشتر باشد، همدر تصویر اصلی، هر چه فاصله طول موج

عنوان یک معیار براي کم کردن همبستگی، باید سـعی کنـیم   ها وجود دارد. بنابراین بهبین آن
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فاصـله زیـادتري داشـته باشـند.     ز هـم هاي موجود در یک گروه تـا حـد امکـان ا   طول موج
هاي یک گروه از هم خیلی فاصله داشته باشند، به ناچار در هر گـروه  بخواهیم طول موجاگر

هاي هـر گـروه،   میزان کمی طول موج باند وجود خواهد داشت. با کم شدن تعداد طول موج
ین باید سعی کنـیم  ها وجود نخواهد داشت. بنابرااطالعات کافی براي استخراج ویژگی از آن

رقـرار کنـیم.   هـا از هـم تـوازنی ب   هـاي یـک گـروه و فاصـلۀ آن    که بین تعـداد طـول مـوج   
ي مکـانی بـین   ) خود همبستگی رنگ مزایایی دارد که شامل رابطـه 1383.قاسمیان(کشاورز،

هـا  محلـی بـین رنـگ   ي مکـانی  ها است. این روش براي شناسایی توزیـع کلـی رابطـه   رنگ
).Anandh and et al.2016(ي آن ساده است.و محاسبهشود میاستفاده

)Color moments(CMجـو  وها معموال در گام اول فیلترگذاري، از کاهش محدودة جست
هـایی کـه   Cmکننـد. با حذف تصاویري که از نظر رنگ تصویر همانند نیسـتند، اسـتفاده مـی   

بخشـند  یـابی را بهبـود مـی   هستند، نه تنها سرعت بازCBIRگر یک ویژگی تصویر در نمایان
ها یک الگـوریتم سـاده و   cmکنند. روش بلکه از یکپارچگی رنگ تصویر نیز اطمینان پیدا می

)Wang  et al.(2019موثر براي توصیف رنگ است. 

ویژگی بافت2.6
ــ   ــا مجموع ــه از دادهاســتخراج ویژگــی یــک روش، کــاهش ابعــاد اســت کــه ب هــاي ه اولی

شـود. اسـتخراج ویژگـی بـراي     انسان قابل تفسیر است، شروع مـی شده که برايگیرياندازه
شـناس جـزي، زمـانی    شـود. (حـق  ها از منابع اسـتفاده مـی  ي بزرگی از دادهکاهش مجموعه

هاي تصـویري  و تحلیل بافت، ویژگی مهمی است که در انواع برنامه)  تجزیه1396بروجنی. 
ء (موضـوع)، تشـخیص   ، شـناخت شـی  بندي تصویر، بازیابی تصویرو بصري ازجمله تقسیم

.A. and R(گیـرد.  سازي تصویر مورد اسـتفاده قـرار مـی   انداز و نمایهبندي چشمکانتور، طبقه

هـاي ظـاهري از تصـویر بـا اسـتفاده از      پردازش داده براي بهبود ویژگـی مرحله پیش)2017
اقع بـراي تنظـیم   شود. تکنیک افزایش کنتراست دروافزایش کنتراست استفاده میهايتکنیک

تبدیل براي اسـتخراج  3شود. در این روش از میزان روشنایی و یا تاریکی تصویر استفاده می
)1396شناس جزي، زمانی بروجنی. شود: (حقویژگی بافت استفاده می
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پردازش: در این مرحلـه بـراي بـاالبردن نمـایش بصـري تصـاویر از       روش اول: پیشـ
تـاریکی  براي انجام تنظیمات تصویر در شود.فاده میهاي افزایش کنتراست استتکنیک

)A. and R. 2017(.یا روشنایی، بهره مندي از افزایش کنتراست ضرورت دارد
2: تبــدیلCurveletروش دوم: تبــدیل ـ

Curvelet)CTیــک ویژگــی يدهنــده) نشــان
فضــایی محلــی جهــت تبــدیل    ماننــد اســتفاده از بافــت و اطالعــات   منحنــی

هـاي سـه بعـدي و مخصوصـا     است. درواقع این تبدیل براي تحلیل دادهچندمقیاسی
اي، مکانیـک  هـاي لـرزه  ها و تصاویر پزشکی، تجزیـه و تحلیـل داده  براي تحلیل داده

شود.  سیاالت، پردازش ویدیو و ... استفاده می
نـوعی نمـایش   )Cont)Contourlet Transformکانتورروش سوم: تبدیل کانتور: تبدیل ـ

شکلی از تصـاویر مـولتی   که)A. and R. 2017(هاي چندمنظوره است ر با روشتصوی
رزولوشن است که از یک ناحیه صاف به همراه مرز صاف سـاخته شـده اسـت. ایـن     
تبدیل بر دو نوع است که یکی هرم الپالس و دیگـري بانـک فیلتـر جهـت نـام دارد.      

هاي مختلـف  پذیر و جهتفتبدیل کانتورلت براساس توابع پایه با نسبت جهت انعطا
)1396شناس جزي، زمانی بروجنی. هاي متفاوت است. (حقدر مقیاس

بافت، عنصر مهمی از تصاویر براي تشخیص سطح، شناسایی جسم و تمایز منطقه ماننـد  
هـاي رنگـی کـه از    برخالف ویژگـی .است» آسمان«از » ساختمان«یا » چمن«از » آب«تمایز 

چـون  هـاي پیکسـل هـم   گروهشود، توصیفگرهاي بافت از اج میهاي جداگانه استخرپیکسل
بافـت، منبـع اطالعـات اصـلی در     ) Tsai,lin.(2011شـوند.  ها اسـتخراج مـی  ها یا سطحپنجره

Hee-Hyung.(2019.بازیابی تصویر و در تجزیه و تحلیل تصویر است Bu, et al(
خیص بسیاري از مـواردي  تواند در تشهاي سطح پایین است که میبافت، یکی از ویژگی

به کار آید که در نگاه اول به نظر حائز اهمیت نیستند. وقتی به دنبال تفکیـک بـین دو سـطح    
هاي آن به هم شباهت دارنـد و از نظـر معنـایی و درك تصـویر     در تصویري هستیم که رنگ

هـاي بـریم کـه ویژگـی   بسیار مهم هستند بافت به کمک کاربر می آید. با این وصف پی مـی 
سـطح پــایین و ســطح بــاال در تصـاویر از نظــر معنــایی و محتــوایی، کـم یــا زیــاد، مکمــل    

هستند.دیگرهم
هاي بافتی را نیز استخراج کـرد. توان ویژگیهاي بصري سطح پایین، میعالوه بر ویژگی

ویژگی محتوا مبتنی بر متن از تصاویر وب، محتواي تصـاویر بهتـر   عنوان مثال، با استخراج به
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ــی شــوندنشــان ــه ا)Tsai,lin.(2011.داده م ــت ب ــیباف ــدازه ویژگ ــگ واضــح و  ن ــاي رن ه
کنند. با ایـن حـال، بافـت    هاي بافت استفاده نمیها از ویژگینیست، بعضی از سیستمروشن

دهد زیرا مفهـومی از تصـاویر واقعـی ماننـد     بندي تصویر ارائه میاطالعات مهمی را در طبقه
دهد. از این رو، بافـت یـک ویژگـی    آجرها و پارچه را شرح میپوست میوه، ابرها، درختان، 

(Liu and et al,2007).مهم در تعریف معنایی سطح باال براي هدف بازیابی تصویر است

ویژگی شکل3.6
هاي تصویر، در سطح باالتري از  رنگ و بافت قـرار گرفتـه و   شکل به عنوان یکی از ویژگی

دهـد.  ؛ لذا کارایی و دقـت بازیـابی تصـویر را توسـعه مـی     تر استروند استخراج آن پیچیده
هـاي کـانتور و   بنـدي کـرد: روش  در دو گروه طبقهتوان هاي بیان ویژگی شکل را میتکنیک
)Wang  et al.(2019اي. منطقه

بندي تصـویر دارنـد و   هایی که براي ساخت بردار ویژگی نیاز به قطعهروش اول، تکنیک
اي از فاکتورهـاي  بندي بـا اسـتخراج پـاره   که بدون انجام عمل قطعههایی روش دوم، تکنیک

بندي تصویر ابتدا نـواحی  بر قطعههاي مبتنیسازند. روششکلی از تصویر بردار ویژگی را می
نمایند و سـپس بـردار ویژگـی از روي اطالعـات مربـوط بـه       همگن تصویر را شناسایی می

هـاي  ) روش دوم، تکنیـک 1381دیگـران.  شـوند. (محمـودي و  نواحی تصویر استخراج می
بندي بدون انجام عمـل  گیربودن عمل قطعهبر شکل سعی دارند با توجه به ماهیت زمانمبتنی
اي از فاکتورهاي شکلی را از تصویر اسـتخراج و بـردار ویژگـی تصـویر را از     بندي پارهقطعه

شکل که بدون اسـتفاده  هاي مبتنی بر) از روش1381روي آن بسازند. (محمودي و دیگران. 
هاي مبتنی بـر لبـه یـاد کـرد. مطلوبیـت      توان از روشنمایند میبندي تصویر عمل میاز قطعه

هـاي  هاي تصویر نسـبت بـه حجـم پیکسـل    ها به دو علت است: اوال حجم لبهاستفاده از لبه
ـ علت کاهش اطالعات تحت پردازش میتصویر بسیار کم است. پس به ا توان سیستمی کارا ب

هـا حجـم زیـادي    علت استفاده از همبستگی بین پیکسلها بهها ساخت. ثانیا لبهاستفاده از لبه
که از دیدگاه درك انسانی نیز اشـکال  از اطالعات تصویر را در بر دارند و همچنین از آنجایی

از توان سیستمی دقیقی بـا اسـتفاده   شوند پس میهایشان از یکدیگر تمیز داده میواسطۀ لبهبه
)1381ها ساخت. (محمودي و دیگران. لبه
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در پایگاه داده ویژگی و بعد از استخراج ویژگی، بـه منظـور بـرآورد فاصـله بـین بـردار       
تصاویر بـا  .شودگرا، از ارزیابی تشابه استفاده میو جو، از تصاویر هدفویژگی تصویر پرس

ـ  عنـوان  بندي و بههاي آن ها،  رتبهتوجه به شباهت CBIRوجـو در سیسـتم   رسخروجـی پ

شوند. میزان ارزش فاصله، میزان تشابه بین تصویر جستجوگر و تصـویر پایگـاه داده   ارائه می
)Wang  et al.(2019دهد. را نشان می

گر ویژگی مکانیتوصیف4.6
ترین ویژگی براي بازیـابی تصـویر اسـت.    و کاربرديترین نمایش ویژگی بصري پایین، ساده

2011).Tsai,lin (هاي بصري تصویر از ویژگی سـطح پـایین (یـا توصـیفگرها) شـامل      ویژگی
هـاي سـطح پـایین    ویژگی)Wang  et al.(2019. شودرنگ، بافت، شکل و بافت استخراج می

هـاي  کننده سراسري یا محلی باشد. در توصیفگرهاي سراسري، همۀ پیکسلتواند توصیفمی
اي از تصویر است کـه  توصیفگر محلی، زیرمجموعهکه شوند درحالیتصویر درنظر گرفته می

)Tsai,lin.(2011در حول لبه مشخص است.
LBP گـر  به نسخه باینري است. ایـن توصـیف  یکی از توصیفگرهاي ویژگی بافت متصل

، مقدار پیکسـل مرکـزي را بـا    LBPگیرد و ازطریق کدو تحلیل بافت بهره میاز روش تجزیه
نمایش ویژگی بصري از مشخصـاتی اسـت   )Wang  et al.(2019کند.اطراف خود ارزیابی می

دهند. ایـن  مورد استفاده قرار میکه اکثر کاربران در هر مقطع سنی آن را براي بازیابی تصویر
ویژگی، توصیفگر مکانی و جهانی و تقریبا همـه توصـیفگرهاي مربـوط بـه سـطح پـایین را       

ی بـه تکمیـل هـر دو    کنـار توصـیفگر بـافت   شود. البته وجـود توصـیفگر مکـانی در    شامل می
تواننـد تصـویر را از   ها با قرارگرفتن در کنار هم بهتر مـی می کند و مانند دیگر ویژگیکمک

نگاه ویژگی سطح پایین توصیف کنند.

گیرينتیجه.7
در دنیاي امروز با توجه به پیشرفت دنیاي تکنولوژي، بازیابی اطالعـات و از جملـه بازیـابی    

اي برخوردار شده است. نگارنده در این پـژوهش سـعی کـرد بـه     نیز از اهمیت ویژهتصاویر 
دهـد کـدام  معیارهـا    برخی از معیارهاي استخراج ویژگی بازیابی تصویر اشاره کند تا نشـان  
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هـاي مطـرح شـده در ایـن     براي بازیابی تصویر در دنیاي مجازي تاثیرگذارتر است. ویژگـی 
ر بازیابی تصاویر بسـیار کـاربردي اسـت. بـا توجـه بـه طـرح        سطور، از نظر ویژگی محتوا د
شود براي توضـیح زیـر تصـویر، از دسـتگاه تصـویر (بصـري)       استخراج ویژگی، پیشنهاد می

ـ    ه توصـیف بهتـري از تصـویر دسـت     استفاده شود تا از طریق توضیح زیرتصـویر (متنـی) ب
هـاي سـطح   دهد که ویژگـی نشان میCBIRهاي بر روي سیستمکنیم. تجربیات گستردهپیدا

توانند مفاهیم معنایی سـطح بـاال را در ذهـن کـاربران توصـیف کننـد؛ لـذا        پایین تصویر نمی
هاي سطح پـایین الزمـۀ بازیـابی تصـاویر مبتنـی بـر       مفاهیم معنایی سطح باال در کنار ویژگی

هـاي سـطح پـایین و سـطح بـاال     محتواي وب هستند. با توضیحات و تعاریفی که از ویژگی
اویر الزم اسـت و هـر کـاربري در    ارائه شد، پی بردیم که همه معیارها بـراي شناسـایی تصـ   

سـطح  و اطالعات مربوط تقریبا به هردوسطحی که باشد با توجه به نیاز خود به تصاویر هر
هـاي  هـا بـه کـار آیـد. ویژگـی     نیاز دارد؛ البته در برخی مواقع نیز شاید بخشی از این ویژگی

گیـرد؛  ازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا و معناي وب بسیار مورد توجه قرار مـی شده در بمطرح
تري را پیش روي هر کاربر قرار می دهـد تـا   تر و سهلبنابراین بررسی آن ها، راه هاي واضح

بازیابی تصاویر بهتر صورت گیرد.

هانوشتپی
بـه گروهـی از   یـادگیري ماشـین  ) در Bayesian classifier(:انگلیسـی کننده بیز سـاده بـه   بنديدسته. 1

صـادفی استقالل متغیرهاي تشود که با فرض هاي ساده بر پایه احتماالت گفته میکنندهبنديدسته
هـا، بـر   پدیـده بنديروشی براي دستهبیزطور ساده روش شوند. بهساخته میقضیه بیزو براساس 

.استپایه احتمال وقوع یا عدم وقوع یک پدیده 

.هستندشیءچندمقیاسی هاي تطابق ناپذیري براي نمایش تکنیک. 2
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