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Application of Ontologies in Information Retrieval of 

Digital Collections with Emphasis on Images 

 

Abstract 
The purpose of this study is to use ontologies in the information retrieval of 

digital collections with an emphasis on images. The present research is of 

applied type and has been done by library method and systematic review of 

resources with an analytical approach. Using this method, the sources were 

collected around the research axis and selected for a more detailed review, and 

finally, the sources were reviewed according to specific and systematic 

instructions. In this method, all research in the field of ontology and its effect 

on image retrieval has been reviewed. The research findings show that image 

retrieval techniques, considering the backgrounds, include: text-based image 

retrieval, content-based image retrieval, composite model image retrieval, and 

semantic (conceptual) retrieval that used related feedback schemes to improve 

performance as well as the accuracy of the image retrieval process. 

Most of the researched studies have emphasized the necessity of using 

ontologies in digital collections. Therefore, in the current situation, we are 

moving towards the Semantic Web in order to organize digital images that 

deal with various structural and linguistic problems such as ambiguities, 

doubts, and human metaphors for the machine, and the use of ontologies. It is 

very effective in improving accessibility and retrieval accuracy. 

Keywords: Digital Libraries, Digital Resource Retrieval, Image Processing, 

Ontology.  
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 یهااطالعات مجموعه یابیها در بازیشناسیکاربست هست

 ریبر تصاو دیکأبا ت ،یتالیجید

 

  چکیده

 ریبر تصاو  دیکأبا ت ،ی تالیج ید یها اطالعات مجموعه ی ابیدر باز های شناسی کاربست هستهدف این پژوهش، 

انجام   ی لیتحل  کردروی  با  منابع  مندو مرور نظام  یاو به روش کتابخانه  ی پژوهش حاضر از نوع کاربرد  .بود

  نش یگز  تردقیق  ی بررس  یو برا  آوریجمع،  روش، منابع حول محور پژوهش  نیاستفاده از ا  با.  استگرفته  

نها در  و  دستورالعمل    تیشده  اساس  بر  نظام  مشخصمنابع  شدند  ،مندیو  روشمرور  این  در  همه     ،. 

های پژوهش  . یافتهدش  ی بررس  ری تصاو   ی ابیآن در باز  ریثأو ت  شناسی   ی انجام شده در حوزه هست   هایپژوهش

بر    ی مبتن  ریتصو  ی ابیصورت گرفته شامل: باز  یهانهیشیبه پ  تیبا عنا  ،ر یتصو  ی ابیباز  هایروش که    دادنشان  

هستند    ری( تصاو ی )مفهوم  یی معنا  ی ابیو باز  ی بیمدل ترک  ریتصاو   ی ابیبر محتوا، باز  ی مبتن   ریتصو  ی ابیمتن، باز

 .انداستفاده کرده  ری تصو  ی ابیازب   ندیفرآ  دقت  نیبهبود عملکرد و همچن  یبازخورد مرتبط، برا  هایکه از طرح

کرده    دیکأت  تال،یج یدهای  مجموعهدر    هاشناسی ی هست  یریضرورت بکارگ  برشده    ی بررس  یهااکثر پژوهش

بنابرا بود به سو  ی کنون   طیدر شرا  ن،ی.  معنا  یکه  سازمانده  م،یدر حرکت هست  یی وب  منظور   ر یتصاو   ی به 

با مشکالت گوناگون ساختار  ی تالیج ید زبان  یکه خود  و   ها،یی همچون چندمعنا  ی و  ابهامات، شبهات  رفع 

بسیار   ،ی اب یباز دقتو  یریپذبهبود دسترسجهت  هاشناسی ی هست یریبکارگ ،نیماش یبرا ی انسان یاهاستعاره

   است. مؤثر
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  مقدمه 
اشاره دارد که طبیعت را با خواص و روابط آن تعریف    1شناسی، به علم متافیزیکواژه هستی

از مفاهیم، خواص و روابط    مندنظامشناسی یک آرایش  کند. در علوم کامپیوتر، هستیمی

شناسی  اجزای مشترک هستی(.  Manzoor & Balubaid, 2015)است   2ها در یک حوزه آن

ها، قواعد و بدیهیات  عملکرد، محدودیتها، روابط، شرایط ، ویژگی3ها شامل: افراد، کالس

و در موضوعات مختلف مورد استفاده    شناسی به طور گسترده ی گذشته، هستی است. در دهه

های مختلف مانند تعمیر و نگهداری  قرار گرفته است. از بازنمایی و اشتراک دانش تا زمینه

دغام دانش، وب معنایی،  کار، انفورماتیک پزشکی، اوافزار، مدیریت فرآیندهای کسبنرم

بندی متن، حوزه پزشکی،  های بهداشتی، طبقه مین، مراقبت أفازی، مدیریت زنجیره تهای  نظام

مدل سورگل   نظامسازی  رباتیک،  دارد.  کاربرد  غیره  هستی4و  ابزار  ،  یک  را  شناسی 

کرده است.  کند، توصیف  سازماندهی منابع وب، که به بازیابی متون به زبان طبیعی کمک می 

وی همچنین عقیده دارد که درواقع، مشکل ناشی از سازماندهی اطالعات نیست، بلکه این  

مشکلمجموعه که  هستند  اصطالحات  شدهی  زمینهساز  درنتیجه،  و  هستی اند  ظهور  -ی 

یافته را فراهم  های تکمیل شده یا گسترشها به صورت مجموعه لغات و یا اصطالحنامهشناسی

 (.  1384جو، عتاند )صن کرده

  که   رسمی   معناهای   چون  است،  معنایی   وب  برای   ایپایه  و   اصلی  عنصر  شناسی هستی

به  است   فهمقابل  انسان  برای   که  واقعی   دنیای  معناهای   با  هستند،   رایانه   برای  فهم قابل   هم را 

  دست   خود  موردنیاز   اطالعات  به   تا   دهدمی  اجازه   ماشین   و  انسان  به  درنتیجه   دهد؛ می  پیوند

تعامل  ارتباط   یکدیگر  با  مؤثری   نحوبه  و  یابند   یافتن   اهمّیت  دلیل  .نمایند  برقرار  5و 

  از   هم  و  انسان  منظر  از  هم  معنایی  و  6نحوی   ارتباط  برای  استانداردهایی  فقدان  شناسی،هستی

 

1. science of metaphysics  

2. domain 

3. classes 

4. Soergel 

5. intraction 

6. syntactic communication 



 1401تابستان |  31شماره  |سال نهم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام | 192

 

 ناکارآمدی  ،1اطالعاتی   باراضافه  روزافزون  افزایش   با  مسئله،  این   است.  ماشین )رایانه(  منظر

  شناسی هستی  گردد.می  حادّتر  اطالعات  خطی  درون  بازیابی  و  وب  کنونی  کاوش   موتورهای

  این  بر  غلبه  برای  راهی  نویدبخش   شده،تسهیم  سازیمفهوم  واضح  و  رسمی  تعریف  عنوانبه

  شناسی هستی  مفهوم  شدن  مطرح  باعث  اول  درجه  در   (. آنچه1383)صفری،    است  مشکالت

  در   مفاهیم  دقیق   و   رسمی  معنای   مسئله   گردیده،  اطالعات  بازیابی  و  ذخیره  ابزار   عنوانبه

  مفاهیم   میان  معنایی  ارتباطی  تر،پیچیده  رویکردی  در  است.  گوناگون  هایموقعیت  و  هابافت

  این   ثیرأت  تحت  مفهوم،  هر  معنای  که نحوی  به  است،  بشری  دانش   از  خاص   یحوزه  یک

  و قابل فهم باشد   یکسان  معنا  این   نیز  ها ماشین   تمام  برای  و  نگرفته  قرار  بشری  متفاوت  تفاسیر

   (. 133 ،1398سهرابی، )سعادت و چشمه

  گوید: می  3گرویر   تعریف  از  الهام  با  و  وب  در  هاشناسیهستی  نقش   بر  کیدأت  با  ،2فنسل 

 4حوزه   یک  از  مشترک  فهمی  که  اندمفاهیم  رسمی  و  مشترک  خصایص  بیان  ها،شناسیهستی»

  بنابراین  کنند.می  فراهم  راها  نظام  و  افراد  بین   ارتباط  امکان  طریق  این   به  آورده و  فراهم  را

گرد    یکجا  شود،می  منجر  وب  ظرفّیت  شکوفایی  به  که  را  اساسی  یجنبه  دو  هاشناسی هستی

  و   کرده  تعریف   را   اطالعات   دقیق   و  رسمی   معنای   ها، شناسیهستی  الف(  آورند:می  هم 

  ها، شناسیهستی  ب(  آورندمی  فراهم   را  رایانه  با  اطالعات   پردازش   امکان  ترتیب بدین 

  محتوای   بین   ارتباط  برقراری  امکان  ترتیباین به  و  کنندمی  تعریف  را  بیرونی  جهان  هایپدیده 

  را   توافق  مورد  اصطالحات  اساس  بر  انسان،  موردنظر  معنای  با  ماشین،  توسط  پردازش  قابل

  از  محدودی  لیست  شامل  شناسیهستی  هر  عموماً  (.Fensel, 2004)  نمایندمی  فراهم

  حوزه   از  اصلی  مفهوم   یک  اصطالح  هر  هاست.آن  بین  ارتباطات   و  قواعد  اصطالحات،

 هستند.   هاکالس  از  مراتبیسلسله  شامل  عموماً  ارتباطات  و  کندمی  بیان  را  اشیاء(  از  )کالسی

هستیکالس/    ارتباطات  جزبه   مانند   دیگری  اطالعات  شامل   هاشناسیزیرکالس، 

  اصولً   .است  اشیاء   بین   منطقی  ارتباطات  بیان  و  مستقل  عبارات  ها،محدودیّت  خصوصّیات،

 

1. information overload 

2. Fensel 

3. Groyer 

4. domain 
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  بین  ارتباطات   توان می  هاآن  کمک  به  روند ومی  شمار  به  معنایی  وب   کلیدی   فّناوری   ها،آن

  متقابل   ارتباط  و  همچنین تعامل کرد.  برقرار  را   متفاوت   و  ناهمگون  ها و منابع اطالعاتی پایگاه

  باویلی و جوانمرد،   )محمدزاده  بخشید  بهبود  را   ناهمگون های  نظام  و  ها ماشین   ها،برنامه  بین 

های دیجیتالی دارای انواع و موارد گوناگونی  گونه که اشاره گردید، مجموعه(. همان4 :1393

ها از طریق ابزارهای آنتولوژیک،  سازماندهی و در نهایت دسترسی به آنهای  هستند. و شیوه

مجموعه   تقریباً این  از  یکی  است.  زندگی  مشابه  در  را  کاربرد  بیشترین  که  دیجیتالی  های 

انسان  منابع اصلی، در حکم  روزمره  از  منظور حفاظت  به  موارد  بعضی  منابع »ها دارد و در 

آن  « 1جانشین از  می نیز  یاد  اطالعات  ها  از  عظیمی  حجم  هستند.  دیجیتال  تصاویر  شود، 

شود که بیشتر بصورت تصویر است. زیرا  دیجیتالی، روزانه در وب به اشتراک گذاشته می

بصری  اطالعات  استفاده  2بکارگیری  آسانبرای  و  موثّرتر  است  کنندگان،   ,Saritha)تر 

2018: 12.)   

  خود   خاص   ماهّیت   و  سبک   از  تصاویر  انواع  از   کدام  هر  دارند.  گوناگونی   انواع   تصاویر

  انواع   ترین عمده  کنند.می  ایفا   اطالعات  و  پیام  انتقال  در  جایگاهی  هر کدام  و  برخوردارند

  باید   هم  ممکن،  جای  تا  تصویر  یک  بازنمایی  در  پوستر.  و  نقاشی  عکس،  از  اندعبارت  تصاویر

شامل:    ای شناسنامه  اطالعات  شوند.  منتقل   محتوایی   اطالعات   هم  و  ایشناسنامه  اطالعات

فیزیک،  پدیدآور)گان(،  تیتر،  یا   عنوان تولید،    نوع   دیجیتالی،  یا  چاپی   فرمت  ابعاد،  تاریخ 

  هنری،   اطالعات  محتوی  یا  فصل، اشیاء   محل،   موضوع،  شامل:  محتوایی   اطالعات   دوربین.

  اساس  بر  هم  هنوز  هافّناوری  توسعه  وجود  با  تصاویر،  اغلب  که  است  ذکرنگاه. شایان    و  سبک

  متن،   قالب   در   شناسنامه   و  محتوا   بازنمایی   در  که  اندازه  هر  به   لذا  شوند.می  بازیابی   «متن »

  اطمینان   بازیابی،  دقّت  خصوص  در  تواندمی  اندازه  همان  به   شود،  حاصل  بیشتری  موفقّیت

ها   شناسی ثیر هستی أشناسایی ت  این پژوهش، با هدف(.  297:  1397  زاده، )حسن   کرد   حاصل

این  پذیری مجموعهدر بازیابی و دسترس های دیجیتالی به ویژه تصاویر به دنبال پاسخی به 

های انجام  تصاویر، بر اساس پژوهش   ویژهبهپذیری منابع دیجیتالی و  پرسش است که دسترس

 

1. alternative resources 

2. visual information 
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هستی آیا  و  است؟  چگونه  می شناسی گرفته،  دسها  و  بازیابی  در  پذیری ترستوانند 

 ؟ نمایندثرتری ایفا ؤ تصاویر، نقش م ویژهبههای دیجیتالی و مجموعه

  هامرور پیشینه
هستیایده از  استفاده  استفاده،  ی  مورد  محتوای  بازیابی  برای  تصاویر،  پردازش  در  شناسی 

راه  محققان  گذشته،  دهه  در  نیست؛  از  حلجدید  استفاده  با  را  زیادی  کارآمد  های 

  ؛Poslad  & Kesorn, 2014)اند شناسی، جهت پردازش و بازیابی تصاویر ارائه کردههستی

Hoque et al, 2013 )  .  به طور کلی، رویکردهای موجود جهت پردازش تصاویر را به سه

( 3و    2( تکنیک مبتنی بر شکل 2  1های مبتنی بر رنگ( تکنیک 1  :توان تقسیم کرددسته می 

بافت بر  مبتنی  بر رنگ، هیستوگرام رنگ تصویر را    برای مثال  .3تکنیک  در تکنیک مبتنی 

و یا در رویکرد مبتنی بر   گرددمیبندی استفاده  برای طبقه  کنند و از همین روشمحاسبه می 

بندی استفاده  ها برای طبقه)های( موجود در تصویر را شناسایی کرده و از آنشکل، شکل

نیز، بافت را در تصویر شناسایی و از آن برای اهداف    4های مبتنی بر بافت .  در رهیافتدکنن می

هر یک از رویکردهای مذکور، دارای برخی  .  نمایندمیبندی و پردازش تصاویر استفاده  طبقه

  «رنگ غالب »روش مبتنی بر رنگ، به طور موثّر بر روی    ،به عنوان مثال  .ها استاز محدودیّت

ی تصویر، کار خواهد کرد. در روش دوم، در برخی موارد تشخیص شکل در  در مجموعه

گفته، رویکردهای مبتنی بر بافت، بهتر  پیچیده و سخت است. در موارد پیش   بسیارتصاویر،  

بهره نیز،  موارد  از  برخی  در  از  عمل خواهند کرد.  مجموعه»گیری  رویکرد  ترکیب  سه  ی 

داده  « مذکور ارائه  نهایی  راهکار  عنوان  به    . (Manzoor & Balubaid, 2015)  اند  را 

 ذیلهای انجام شده در این زمینه بر اساس تقدّم تاریخی از قدیم به جدید به شرح  پژوهش 

  است:

 

1. color based techniques 

2. shape based technique 

3. texture based technique 
4. contex 
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قاض  دردا  ی،ن یالعابدن یز  یحاج   ی،کرم  شانی عال پژوهش  ،(1396)   دی سع   ری م   یو  با    یدر 

با روش  که    « ی پزشکستیاطالعات ز  یاب یباز  یهادر نظام  یشناس کاربرد و نقش هستان »عنوان  

که اکثر مطالعات    دندی رس  جهینت   ن ی به ا  ،گرفته استانجام  یلی تحل   کردیبا رو  یامطالعه کتابخانه

هست  یسع تول   خاص  ی های شناسیدارند  را  ا  .کنند  دی خود  از    ستفادهاما  مجدد 

مرتبط با    ،متون  یشناسهستان  دی تول   هیاول  مواد  .است  اولویت  کی  ،ن یشی پ  یها یشناس هستان

اند و از شده  دی صورت متمرکز تولبه  یمورد بررس  یهایشناسهستان   .است  یموضوع  طهی ح

نشده  رمتمرکزی غ   یگروه  یکردهایرو اصل  ،ن یبنابرا  .است  استفاده  برانظام   یهدف   ی ها 

کمک به    یبرا  یی معنا  یهافراداده  دی تول   یها برااستفاده از آن  ، هایشناس هستان  یری کارگ به

   .است ینی استدلل ماش 

همکاران    یپاورس  ی جعفر پژوهش  ،(1399)و  عنوان   یدر    یی معنا  ی ابیباز  ی ارتقا»  با 

  یمعنا  یبایباز  یسازنهیکه با هدف به  «یشناس و هستان  یگذاراطالعات با استفاده از برچسب

  جه ی نت  ن یبه ا  ،انجام گرفت  ی شناس و هستان  یگذاربرچسب  ی هااطالعات با استفاده از روش

اطالعات    یمعنا  یابیباز  یبه ارتقا  یشناس و هستان  یع ی که دو روش پردازش زبان طب   دندی رس

 .شودیمنجر م

)  1کراک با عنوان  2006و دیگران    ی هادر کتابخانه  یشناسینقش هست»(، در پژوهشی 

در    ی شناسی استفاده از هست   یبرا   یمقاله، سه حوزه کاربرد  ن ی در اپرداختند.    « ییمعنا  تالیجید

را    یکتابشناس  یهاکه فراداده  ندکرد  شنهادی ابتدا پ  کردند:ارائه    ییمعنا  تالیجید  یهاکتابخانه

مفاه  از  استفاده  در    فیتعر  می با  معنا  ی،شناس یهست  کیشده  تفس   ییبه سطح  برای   ری قابل 

 ره ی ذخ   اتیمحتو ی ساختار ی هاجنبه ی سازمدل یبرا یشناس ی دوم از هست ند. ارتقا ده  نی ماش

دهای  نظامدر    ،شده سومشود  استفاده    تال ی ج ی کتابخانه  عنوان    ی شناسیهستاینکه    و  به  را 

معرف  فی توص   یبرا  یزمی مکان و جوامع  کاربران  کت   نمودند  یدانش    ی تال ی ج ید  یهاابخانهتا 

انجام دهند  ستایا  یبتوانند مرحله این مقاله بر ضرورت بکارگیری    درنهایت و    را  اینکه در 

 کید گردید.أ های دیجیتال، تها در کتابخانه شناسیهستی

 

1.Kruk 
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  ی اب یباز  یبه سو»(، در پژوهش خود با عنوان  2011)  1اهللمحد خالد، آزمان نوح و شیخ عبد

شناسی، به  ، به این نتیجه رسیدند که: بازیابی مبتنی بر هستی « 2حالته چند  ی شناسیهست  ریتصو

کند،  ایجاد می  4ی کلمات بسته   3مدل بازیابی معمولی همچون    نظامهایی که  خاطر محدودیت

  ی برازیادی پیدا کرده است.    محبوبیت کند(،  ناخواسته جلوگیری می)از بازیابی اطالعات  

م  یمتن  فاتی ، معمولً از توص ریتصاو  ییمعنا  ی جووجست   ی هایژگیو  رایز  ، شودیاستفاده 

پا معن  ، ن ییسطح  مرا    یدار کمیاطالعات  از جست  لذادهد.  یارائه    ی جوو در حال حاضر 

باز  یمعمول م  ریتصاو  یابیو  که  شودیاستفاده  شد  بیان  همچنین  و    دهی چیپ  یجوها وپرس. 

حل   ریتصو  یاب یبازهای  نظامدر    دیهستند که با  ی هنوز مسائل  ،شرفته ی پ  یی معنا  ی جووجست

با  ریتصو یابیاز باز تیحما ی را برا یشناسی بر هست  یارچوب مبتنهچ کی ،در نهایت شوند.

 دادند.  شنهادی پ یبر حوزه اخبار ورزش  ژهیو دی تأک 

تایاگاراجان   5مینو  عنوان  2012)  6و  با  خود  پژوهش  در  ،  حالته چند  یشناسیهست»(. 

مدل  « 7یی معنا  ریتصاو  یاب یباز  یبراجو  وجست از  پشتیبان   یبندطبقه،  بردار   یبرا،  8ماشین 

استفاده   ریمانند رنگ، بافت و متن تصو یکل یژگیبا استفاده از و ریخودکار تصو  یبندطبقه

  ی ژگیو  ی شناسی هست   م ی توانی م  جهینت   نی سپس با استفاده از اهمچنین اشاره کردند که:  ،  کردند

چند   یشناس یهست ن یبا استفاده از ا  و درنهایت   می کن جادیا  خاص  ریتصو  کی  یو دامنه را برا

 و بهبود بخشید. خود را اصالح   ریتصو یجو وجست نظامتوان ی م ،حالته

 

1. M. Khalid, Shahrul A. Noah, S.N Sheikh Abdullah 

2. towards a multimodality ontology image retrieval 
چند مجموعه    ،بسته  کیسند( به صورت    ایجمله    کیمتن )مانند    کی کلمات، یدر مدل کیسه )کیف( یا بسته  .3

بینایی کامپیوتر و  شودیداده م  شینظم کلمات نما  حتیبه دستور زبان و    توجهیاز کلمات آن، ب  . این مدل برای 

  ک یبه عنوان  )بسامد آن(،  که در آن وقوع هر کلمه    ردی گیاسناد مورد استفاده قرار م  یبند دسته  ی هاعموالً در روشم

بزرگ شدن طول شودیاستفاده م  یآمار  یبندآموزش طبقه  یبرا   ی،ژگیو برای رفع مشکل  کلمات  . روش کیف 

رود )جهت اطالعات بیشتر رجوع کنید به هادیان برسیانی و زمانی بروجنی،  به کار می  «ویژگی تصاویر»بردارهای  

1399.) 

4. bag of words model 

5. Minu 

6. Thyagharajan 

7. multimodal ontology search for semantic image retrieval 

8. support vector machine 
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ستایرمن1هیوونن سارل   2،  عنوان  2014)  3و  با  پژوهشی  در  بر    یمبتن  ریواتص  یابیباز»( 

هستی ،  « 4ی شناسیهست چگونه  که  دادند  مینشان  فرمولشناسی  در  اطالعات  تواند  بندی 

مفهوم، یک نمایشگاه  ها، به کاربر کمک نماید. برای اثبات این جو و پاسخوموردنیاز، پرس

، بر اساس  5عکس نمایشی را با استفاده از پایگاه داده تصویر تبلیغاتی موزه دانشگاه هلسینکی 

این  فناوری  در  کردند.  اجرا  معنایی  وب  با    نظامهای  تصاویر  هستی  توجه ،  شناسی،  به 

اصطالحات مناسب  شوند و برای تسهیل بازیابی متمرکز تصویر، با استفاده از  نویسی میحاشیه

همان  شود که  ای عمل میها، به گونه شناسی ها، به توسط هستیهنگام ایجاد پاسخ به پرسش

 گردد.به کاربر ارائه  ظرنمورد مفهوم

)  6منزور با عنوان  2015و همکاران  نیز در پژوهشی  با رویکرد  »(  بازیابی معنایی تصویر 

  ی را به عنوان ورود  یدی کل  ی تواند مفهوم/کلمهیکاربر مدارند که:  ، بیان می« 7شناسی هستی

  کرد یبر رو  ی مبتن تصویر،    ییمعنا  ی ابیرا وارد کند. باز  ریتواند خود تصویم   ایمتن ارائه دهد  

از روش  یب یترک و  بافت  یها است  و  م  یبندطبقه  یبرا  ،شکل، رنگ  نتای استفاده    ج یکند. 

پژوهش،  تجرب این  انجام گرفته در  م  یشنهادی پ  نظام  9دقت  /8یی کارای  نشان  از یرا  دهد و 

 کند. یم  یبانیآن پشت  یاجرا

)  10آسیم  با عنوان  2019و همکاران  پژوهشی  از هست»( در  باز  یشناسیاستفاده  :  ی اب یدر 

  ی اب یبازهای  نظامکند که  ، اشاره می « 11ی ارسانهزبانه و چند، چندیمتن  یابیمطالعه در مورد باز

 ها را مرتفع نماید وهنوز نتوانسته مشکل معناشناختی داده ی،دی بر کلمات کل  یاطالعات مبتن

چند  یابیباز چالش   یارسانهاطالعات  بر  معنا  ی هاهنوز  ب  ییشکاف  کل  ن یکه    ی دی کلمات 
 

1. Hyv¨onen 

2. Styrman 

3. Saarela 

4. Ontology-Based Image Retrieval 

5. Helsinki University Museum 

6. Manzoor 

7. semantic image retrieval: an ontology based approach 

8. efficiency 

9. accuracy 

10. Asim 

11. The use of ontology in retrieval: a study on textual, multilingual, and multimedia 

etrieval 
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ووپرس  و  کاربر  چند  یهایژگیجو  فائق    یارسانهمنابع  دارد،  بنابراین  وجود  است.  نیامده 

به  یشناسیهست تنها  معنانه  به    ره ی ذخ   یبرا  ییطور گسترده در وب  بدون ساختار  اطالعات 

مختلف    یهاروش  عملکردشود، بلکه  ی به کار گرفته م  افتهیو ساختار  افتهیصورت سازمان

 . داده است ش یافزا یادیز حدتا   زی اطالعات را ن  یابیباز

جو  وپرس یسیبازنو»(، در پژوهش خود با عنوان 2020) 4و لویی  3، ژانگ2، منگ 1جیا  -

باز  ییمعنا  یسینوهیو حاش معنا  یمبتن  ریتصو  یاب یدر  ناهمگن    یهای شناسی تحت هست   ییبر 

الگوریتم« بزرگ  ی هاداده از   ، H-Match  بین هستی رابطه نگاشت  یافتن  های  شناسی برای 

همتا  به  همتا  محیط  در  پرس  5تصویر  بازنویسی  هستیوو  برای  کاربر،  های  شناسی جوهای 

ناهمگن و    6تصویر  کردند  یافته   درنهایتاستفاده  این  مدلبه  بیشتر  که  رسیدند  های  ها 

می وپرس  عمل  ضعیف  کارکرد  در  معنایی،  هستیجوی  نقشه  و  برای کنند  تصور،  شناسی 

 .دهدی حلی اساسی و راهگشا ارائه ماند، راهتصاویری که به طور ناهمگن توزیع شده

 ی مرور»(، در پژوهش خود با عنوان 2020) 9حسنو محامد 8ابراهیم ، خالد7شاطی مزال -

بازیابی تصویر   که  دست یافتندها  ، به این یافته« 10ی شناس یبر اساس مدل هست   ریتصو  یابیبر باز

بازیابی تصویر، نیاز    نظامدر   گیرد.بیشتری در نظر می  دقتشناسی، روش را با  مبتنی بر هستی

به تطابق تصویر است.   مؤثر  روش به   این مقاله روش برای دستیابی  بازیابی تصویر  در  های 

بر هستیبررسی می مبتنی  تصویر  بازیابی  به  و  توجه  شوند  »محتوا«  مانند   .گرددمیشناسی 

های رنگ،  استخراج شده )مانند ویژگی  مهمهای  بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا، با ویژگی

های دیگر اشاره  است. روش  مؤثربافت و شکل( از تصویر، برای استفاده در تطبیق تصویر  

  .« شناسیبازیابی تصویر مبتنی بر هستی»و  « بازیابی تصویر مبتنی بر متن»شده نیز عبارتند از 

 

1. Jia 

2. Meng 

3. Zhang 

4. Liu 

5. peer-to-peer (P2P) 
6. heterogeneous image ontologies 

7. Mezaal Shati 

8. Khalid Ibrahim 

9. Mohammed Hasan 

10. A review of image retrieval based on ontology model 
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پذیری و که هنوز هم دسترس  رسیمهای انجام گرفته به این نکته می با نگاهی به پیشینه 

پذیرد و این خود باعث مشکالت زیادی  بازیابی تصاویر به توسط کلمات کلیدی صورت می

جوی ماشینی و عدم درک مفاهیم موردنظر کاربر از سوی ماشین شده  و جستهای  نظامبرای  

ناخواسته و نارضایتی کاربران را در پی خواهد داشت، بازیابی اطالعات  نهایت  ولی    و در 

بهبود    درنهایتها در جهت سازماندهی تصاویر دیجیتالی،  شناسیدرصورت استفاده از هستی

های مذکور  ها را خواهیم داشت که این برداشت در تمامی پیشینهپذیری و بازیابی آندسترس

های بسیار خوبی  ها، حرکت شناسی هویدا بوده است. هرچند که در زمینه بکارگیری هستی

 های اطالعاتی نیز صورت گرفته است. ها و پایگاهبسیاری از مراکز، سازماندر 

 شناسی پژوهش  روش
منابع  با رویکرد    1مندای و مرور نظامپژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش کتابخانه

گرفته   انجام  )تحلیلی  پژوهش  محور  منابع حول  روش،  این  از  استفاده  با    های روشاست. 

بازیابی تصاویر متن پایه، بازیابی تصاویر محتوی پایه، بازیابی تصاویر مدل   ی تصاویر،بازیاب

آوری و برای  بازخورد مربوطه( جمع  ترکیبی، بازیابی معنایی تصاویر، بازیابی تصاویر مبتنی بر

مندی، و نظام  مشخصگزینش شده و درنهایت منابع بر اساس دستورالعمل    تردقیقبررسی  

ها شناسایی و با کمک همان متون، درنهایت ارتباط معنایی بین  مرور شدند، محتواهای آن

 مفاهیم برقرار شد.

ثیر آن در  أشناسی و تهای انجام شده در حوزه هستیجامعه پژوهش حاضر، همه پژوهش 

ری تصاویر است. برای یافتن منابع در حوزه موضوعی پژوهش حاضر،  پذیبازیابی و دسترس

بولی  عملگرهای  از  استفاده  کلمه  2با  چهار  ترکیب  محور    از  و  اصلی  :  پژوهشکلیدی 

های دیجیتالی، تصاویر دیجیتالی، و معادل انگلیسی  شناسی، بازیابی تصاویر، مجموعههستی

 

1. systematic review 

2. boolean operators 
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و  آن شدند  انتخاب  پایگاهها  اشپرینگر1داکایرانهای:  در  نورمگز3نت علم  ،2،  گوگل 4،   ،

، پرتال جامع علوم انسانی و کتابخانه دیجیتالی  8، سید 7دایرکت، ساینس 6ایران ، مگ5اسکالر 

جو شده و منابع مرتبط با موضوع پژوهش حاضر انتخاب  و، جستدانشگاه عالمه طباطبائی

مند انتخاب شدند. جوی نظامواستراتژی جستشدند. منابع با معیارهای انتخابی در پروتکل  

منابعی که با مشاهده عنوان و مطالعه چکیده، آشکارا با موضوع موردنظر ارتباطی    بنابراین،

  فقط قرار گرفت و   مدنظرنداشتند، حذف شدند. منابعی که به زبان فارسی و انگلیسی بودند،  

اند. در ادامه،  قرار نگرفته  مدنظرهای پژوهشی،  مقالت علمی بررسی شدند. کتاب و طرح

و قابل اعتماد باشند،    تأییدها مورد  مقالت طبق پروتکل ارزیابی شدند، از جمله: یافته   کیفیت 

به مطالعات در محیط  پژوهش های  یافته  بتوان  به زمان  را  فراتر از محیط نمونه،  های دیگر، 

به   یا  و  داد،  جمعیتیدیگر  تعمیم  آن  از  برگرفته  و  موردنظر    مشابه  پژوهش  انتخابی  روش 

طی چندین مرحله غربالگری، منابعی که بیشترین ارتباط را با موضوع اصلی   درست باشد.  

های گردآوری شده، به صورت تحلیلی بررسی و بر داده  پژوهش داشتند، استخراج شدند.

 بندی و ارائه شدند.های اصلی پژوهش حاضر، دستهلفهؤاساس م

 های پژوهش یافته
اولپر و  دسترس  :سش  دیجیتالی  منابع  پژوهش   ویژهبهپذیری  اساس  بر  انجام تصاویر،  های 

 ؟گرفته، چگونه است

داده به  عنایت  گردبا  انواع  آهای  شده،  در    هایروشوری  تصاویر،  گروه    پنجبازیابی 

 : شناسایی شدند که در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

1. Irandoc 

2. Springer 

3. Elmnet 

4. Noormags 

5. Google Scholar 

6. Magiran 

7. Science Direct 

8. SID 
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 های مختلف بازیابی تصاویر در گذر زمان روش  .1شکل 

 
 :  (TBIR)1بازیابی تصویر مبتنی بر متن 4-1

بازیابی تصاویر در خدمات وب استفاده می  TBIRهای    نظام برای  ، 2شوند )مولربیشتر 

 شود.نیز نامیده می  « 3بازیابی تصویر مبتنی بر توصیف»بازیابی تصویر مبتنی بر متن،  (.  2010

اسنادروش این   بازیابی  برای   ، XML   یک برای  متنی  اطالعات  اساس  بر  تصاویر،  حاوی 

  روش ،   TBIRهایبرای غلبه بر محدودیت شود.ای خاص، استفاده میجو چندرسانهوپرس 

ها  ها/ برچسبدهند. کلیدواژهتصاویر را به صورت دستی نشان میمحور، محتوای بصری  متن 

دهد تا اطالعات موردنیاز خود را  به کاربر اجازه می شوند ونیز به تصاویر اختصاص داده می 

مطابقت بین عبارت متنی  »به عنوان یک پرسش متنی ارائه نماید و تصاویر مربوطه را بر اساس  

تصاویرو حاشیه دستی  )شوبانکر،  « نویسی  کند  سردهار  4ردی پیدا  این (.  21:  2016،  5و  در 

  ، بر متن  یمبتن  کردیشوند و سپس با استفاده از رویم یسینوه یابتدا با متن حاش  ریتصاو، روش

از متنی استفاده    روشاین   پس  شوند.یجو موجست  یداده سنت  گاهیپا  تیریمدهای  نظاماز  

نویسی مرتبط است. این متن معمولً  فایل، پیوند یا حاشیهکند که با تصویر به عنوان نام  می

جو  وهنگامی که یک کاربر یک پرس دهد که تصویر دقیقاً شامل چه چیزی است.نشان می

مختلفی برای حل مشکل چندنفری روی آن اعمال   هایروشکند، اول از همه،  متنی وارد می

 

1. Text-Based Image Retrieval 

2. Müller 

3. description-based image retrieval 

4. Shubhankar Reddy 

5. Sreedhar 
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سپس از این کلمات کلیدی برای   شود.شود و سپس کلمات کلیدی از آن استخراج میمی

بندی شده یا  پایگاه داده حاوی تصاویر فهرست شود.جو استفاده میوگذاری پرسبرچسب

پرسبرچسب با  که  است  حاشیهوگذاری شده  می جو  مقایسه  شده،  درنتیجه  نویسی  و  شود 

می بازیابی  مطابقت  تصاویر  بر شوند.حداکثر  مبتنی  تصاویر  بازیابی  کلی  در    معماری  متن 

  .نشان داده شده است 2شکل 

 (. Asim et al, 2019برگرفته از ) ،هی پامتن  ر ی تصو یابی باز یکل یمعمار  .2شکل 

 

و سریع هستند، اما    قویاین موتورها   اند.هایی از موتورهای کاوشیاهو و گوگل، نمونه 

وجود کلمات زائد  جو وکنند. از دلیل این نوع جستربطی تولید میگاهی اوقات نتایج بی 

متن خود تصاویر است  و بی از دلیل  (.Riad, 2012: 13)ربط در توضیحات  یکی دیگر 

چندمعنایی وضعیتی  (  Saenko, 2009)کلمات است    1تولید نتایج نامربوط، مشکل چندمعنایی 

مرتبط است. در پردازش زبان    امااست که در آن، یک واژه دارای دو یا چند معنای متفاوت  

دهیم، باید نسبت به  را انجام می  2سازی متنسازی و نرمالی پاک ی، زمانی که مرحلهطبیع 

ابهام  رفع  همچنین  و  موارد  کلمات این  از  همان  دقت،  3زدایی  پژوهشگران  شود،  که  گونه 

 

1. polysemy problem 

2. text normalization 
3. word sense disambiguation 
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و خاص خود مورد    معین بهتر است چنین کلمات و عبارات، در بافت  »کنند که  پیشنهاد می

 (.  Vicente, 2018: 20) « بررسی قرار گیرند
  

 (CBIR)1بر محتوا   یمبتن  ریتصو یابیباز. 4-2

حداقل دو دلیل باعث ارائه این رویکرد گردیده: اول اینکه حجم زیادی از نیروی انسانی،  

توضیحات درج شده   قطعیت«   عدم»دوم،   برای درج توضیحات به صورت دستی، لزم است.

و ادراک انسان است. برای غلبه بر   ذهنیتهم به دلیل اختالف    ی تصاویر، که آندر حاشیه

،  این رویکرد   در  .معرفی شد  1980در اوایل دهه   بازیابی مبتنی بر محتوا  نظاممعایب فوق،  

  ی ابیباز. بنابراین،  گردندمیتصاویر با محتوای بصری خود، مانند رنگ، بافت، شکل، نمایه  

پا  ریتصاو  یجووجست  یبرا  ی،که از مطالب بصر  روشیبر محتوا،    یمبتن  ریتصاو   گاه یاز 

در بازیابی تصاویر .  کندیکاربر استفاده م  ق یبزرگ با توجه به عال   اس ی در مق  ،ریتصو  ی هاداده

جو و با  وها با یک تصویر پرس مبتنی بر محتوا، تصاویر بر اساس شباهت محتویات بصری آن

یک ماژول استخراج ویژگی،   شوند.و بازیابی می جو  وجستهای تصویر،  تفاده از ویژگیاس

ویژگی استخراج  استفاده  برای  مجموعه  در  موجود  تصاویر  از  پایین  سطح  تصویر  های 

که بیان    همچنان  .های رایج استخراج شده شامل رنگ، بافت و شکل استویژگی شود.می

نمایه  دش اساس  بر  امر  ویژگیاین  استخراج  و  است.سازی  تصاویر  پایین  سطح  این   های 

های بصری هستند  های سطح پایین مانند شکل، رنگ و بافت برای پشتیبانی از پرسش ویژگی

،  2کنند )کارتزبندی میهای محتوا، فهرستکنندهو به طور خودکار، تصاویر را با توصیف

دهد که در  تصاویر مبتنی بر محتوا را نشان میهای بازیابی روش کلیروش  4شکل  (.2014

 .این بخش خالصه شده است

پردازش شده و ویژگی پیش  از  ابتدا مجموعه تصویر،  استخراج  الف( در  های تصاویر 

 شوند.می

  شود.شود و در پایگاه داده ذخیره می ها انجام میسازی ویژگی سپس نمایه  ب( 

 

1. Content- Based Image Retrieval (CBIR) 

2. Kurtz 
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های آن نیز استخراج  شود و ویژگیپردازش میج( به طور مشابه، درخواست تصویر نیز 

 شده.

های ذخیره شده وجو و ویژگیهای بدست آمده از پرس د( در نهایت، فاصله بین ویژگی

شوند و  بندی میبر اساس این فاصله، تصاویر رتبه شود.در پایگاه داده تصویر، محاسبه می

  شوند.ترین( بازیابی میبالترین تصاویر )مرتبط

 ( Asim et al, 2019). معماری کلی بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا )محتوا پایه(، برگرفته از 3شکل 

 

حال، یک تصویر گیرند. با اینپیشرفته، هر تصویر را به طور کلی در نظر میهای  نظاماکثر  

با  می متعددی  مناطق  یا  اشیا  به    حس تواند  بیشتر  کاربر،  باشد. یک  داشته  جداگانه  معنایی 

جوی یک ناحیه از تصویر عالقه دارد تا تصویر کامل. بنابراین، به جای مشاهده کامل  وجست

مجموعه  عنوان  به  را  تصویر  هر  که  است  مناسب  و  منطقی  بسیار  تصویر،  مناطق  هر  از  ای 

با بافت، رنگ، اشکال یا جهت    محتوای کلمه، ممکن است   CBIR نماید. د  رؤیتمشاهده و  

می  فضایی دست  به  تصویر  در  موتور  که  به  مربوط  تصاویر  باشد.  داشته  سروکار  آید، 

  CBIRکنند ، بنابراین ایجاد می  2اند و نتایج نامربوطیوابسته  1ها دیتا جوی وب، به متاوجست

 

1. meta-data 

2. garbage results 
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جو  و ا جستبه کمک محتویات تصویر، یک تصویر ر CBIR در این مورد مفید است، زیرا

ومی فراداده  کند  شبیه  محتویات،  ویژگیاین  است.  تصویر  اکثر  های  مورداستفاده  های 

 :Rui, 1999)  ، بافت، رنگ و شکل است  ، شامل طرح فضایی1بازیابی اطالعات های  نظام

ویژگی (.43 این  برایاگر  باشد،  شده  استخراج  تصویر  از کل  مثمرثمر  CBIR ها  چندان 

روش    CBIRنیستند. رایانهاز  بینایی  داده    2ای های  پایگاه  از  دیجیتال  تصاویر  بازیابی  برای 

انجام داده و  استفاده می  با محتوای واقعی  بر محتوا، تطبیق و بررسی را  بازیابی مبتنی  کند. 

  (. Vijayarajan, 2016: 7) گیرد  نویسی را در نظر نمیها یا کلمات کلیدی حاشیهبرچسب

شناسی را پیشنهاد کردند که وظیفه بازیابی  مبتنی بر هستی    CBIRنظام  پودر و همکاران یک  

ی کلمات(، از مجموعه داده تصاویر مشابه از نظر معنایی و ساختاری )با استفاده از مدل بسته

ترکیب  ه از روش  این کار،  برای  بر عهده داشت.  میراث را   3به مکان  حساسای تصویر 

(LSH) آ شد.  استفاده  همسایه(،  )نزدیکترین  هم  مجاور  تصاویر  تعیین  یک  نبرای  از  ها 

نرمهستی از  استفاده  با  دستی  صورت  به  هندو  میراث  پروتژشناسی  کردند   4افزار  استفاده 
(Podder et al, 2018: 147.)  

   )چند حالته(: 5مدل ترکیبی. بازیابی تصاویر 4-3

در حال حاضر دو روش تصویر    محققانمنظور استفاده از هر دو روش متنی و محتوا،  به

اند. استفاده مشترک  ی متنی را برای بازیابی، ترکیب کردههای بصری و زمینه وب، ویژگی

(.  Hou, 2010: 106)تواند نتایج خوبی را ارائه دهد  ی متنی، میهای بصری و زمینهاز ویژگی

شود، با این اوصاف،  سازی استفاده میبه منظور نمایه   6در این رویکرد ترکیبی، بسامد کلمات

 توان به همه آن کلماتی که درهای یکسان، می برای پردازش متن و تصویر به عنوان داده 

 

1. Information Retrieval (IR) 

2. computer vision 

3. locality-sensitive hashing 

4. protege 

5. multi model fusion image retrieval 
6. frequency of words 
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 src1و alt tage2 داده رخ  داد.اند،  تصویر  اختصاص  اضافی  تلفیقی   وزن  تصویر  بازیابی 

الگوریتم تلفیق داده چندحالته، شامل  ماشین است.های  یادگیری  به  ادغام داده ها و  ها، که 

نیز شناخته می از شواهد  منبع شواهد است.    روشیشود،  عنوان ترکیبی  ادغام چندین  برای 

مثال میان  می   برای  در  را  تیره  اسب  یک  اسبتوانیم  بیابیم سایر  خود،  گروه  هم    های 
(Shubhankar Reddy & Sreedhar, 2016 .)   

  3. بازیابی معنایی )مفهومی( تصاویر4-4

در حال بررسی است.    محققان بازیابی معنایی تصاویر، در حال حاضر توسط بسیاری از  

زمینه، دو رهیافت  در این   ها برای حل مشکل شکاف معنایی است.این رویکرد یکی از تالش 

حاشیه دارد:  وجود  بخش اصلی  یا  تصاویر  طریق نویسی  از  کلیدی  کلمات  با  تصویر  های 

 (.  Wang, 2010: 503)ابتکارات وب معنایی  اتخاذنویسی خودکار تصویر و یا حاشیه

  محور(. - )بازخورد 4. بازیابی تصاویر مربوط به بازخورد 4-5

   CBIRهای  نظامدر    « 5شکاف معنایی »نمایش تصویر را  تفاوت بین نیاز اطالعاتی کاربر و  

ای تصویر، اساساً به دلیل شکاف معنایی  بازیابی هستههای  نظامبازیابی محدود    دقت نامند.می

بسیار     CBIRنظام  ذاتی است. برای اینکه شکاف و فاصله را کاهش دهید، بازخورد مربوط به  

جو و  و ادراک انسان در پرس ذهنیتبازخورد مربوط، ادغام ایده اساسی در پس  مفید است.

سپس بسته به نوع کاربر،  ست.مشارکت کاربر برای ارزیابی نتایج بازیابی )تعامل دوسویه( ا 

زیادی پیشنهاد    CBIR  هایالگوریتم شود. ادغام اقدامات تشابه به طور خودکار اصالح می 

ثر بر روی یافتن تصویر  ؤطور مها با استفاده از مرحله محاسبه شباهت، بهشده است و اکثر آن

اما برای به دست   کنند.جو، عمل میوخاص یا گروهی از تصاویر مرتبط به آن تصویر پرس

شود   برقرار  کاربر  با  تعامل  است  لزم  بهتر،  نتایج  طرح    (.Hui, 2010: 703) آوردن 

 

 شود. استفاده می <HTML <imgاست که برای تعیین منبع تصویر در تگ  source imageمخفف  .1

 tag" یا از نظر فنی اشتباه به عنوان »alt  وصیف«ت،  «alt  ویژگی«)متن جایگزین(، که همچنین به عنوان  Alt متن .2

tag"   شود، در یک کدشناخته می HTML   شودبرای توصیف ظاهر و عملکرد یک تصویر در یک صفحه استفاده می. 

3. semantic based image retrieval 

4. relevance feedback image retrieval 

5. semantic gap 
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جستنمایه برای  کارآمد  راهی  میوسازی،  ارائه  تصویر  داده  پایگاه  های  نظام دهد.جوی 

جاد نتایج  بازیابی اخیر، بازخوردهای مربوط به کاربران را برای تغییر روند بازیابی به منظور ای

  اند.ثرتر مفهوم گنجانیدهؤبازیابی معنادار و م

دوم   هستی_ پرسش  میشناسی آیا  دسترسها  و  بازیابی  در  مجموعه توانند  های  پذیری 

   دیجیتالی، نقش موثری داشته باشند؟

گیرد، بنابراین بهتر است که  اصول سازماندهی تصاویر، برای تسهیل بازیابی صورت می

هایی که با هدف ذخیره  ویژه در مجموعهامکان خصوصیات و مشخصات تصاویر را بهتا حد  

 تصاویر،   های مجموعه  بیشتر  سازی کنیم. از آنجایی که شوند، غنیو بازیابی گردآوری می 

بنابراین   خود  با  اندکی  متنی  اطالعات   به راحتی  سنتی  بازیابی  ابزارهای  از  تواننمی  دارند، 

تصاویر  برای بازیابی  و  جمله    استفاده  سازماندهی  از  نوین  ابزارهای  از  استفاده  و  کرد 

  همراه به  تصاویر،  هایمجموعه  ترین بزرگ  از  یکی   که  هاموزه  ها، ضرورت دارد.شناسی هستی

  که   دهندمی  اختصاص   تصویر  یک  به  را  اصطالحاتی  اغلب  دارند،  ذخیره  خود  در  را  متن،

  متن   بازیابی   با  تصاویر  (. بازیابیBesser, 1997)  نیستند  مناسب  افراد  از   نیمی  برای  وجههیچبه

  متنوعی   بسیار  هایویژگی  براساس  هاآن  در  گیرانبهره  است   ممکن   که  هاییپایگاه  در

  با   و  نقاشان(  اسامی  ها،هنرپیشه  )نام  هستند  دقیق  بسیار  که  هاییپایگاه  با  جوکنند،وجست

هر تصویر، دارد.    تفاوت  بسیار  بافت(  رنگ،  )شکل،   باشند  نادقیق  است  ممکن   که  هاییپایگاه

دارای یک یا چندین مفهوم انتزاعی و سطح بال است که درک، تفسیر و درنهایت استخراج  

و مهم است. تنها با بکارگیری   حساساین مفاهیم در قالب کلمات کلیدی، عملکردی بسیار 

بال هستی مفاهیم سطح  برای تعریف  مفاهیم آن تصویر  شناسی شیء  میان  روابط  ترسیم   و 

رسد گام  داشته باشیم که در این رویکرد به نظر می  موفقیتوان بازیابی دقیق و  است که می 

اول )درک و تفسیر مفاهیم(، مقدم بر سایر اجزا و ترسیم روابط مختلف تصاویر در قالب  

  رنگ،  از  استفاده درباره را  کلی ( دیدگاهی1997) دیگران و 1فورسایت  شناسی است.هستی

  هرحالبه  اند.داده  ارائه  تصویری  بزرگ  هایپایگاه  از  بازیابی  در  هندسی،  هایویژگی   و  بافت

 

1. Forsyth 
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  های ویژگی  روی  بر  احتمالً   تصویری،  های پایگاه  گیرانبهره  اکثریت   که  بدانیم  است  بهتر

  این  از  است  ممکن   هرچند  کنند،نمی  جووجست  بافت  و   شکل  رنگ،   مثل   تریجزئی

 ( این2010)  دیگران  و  1هوانگ  کنند.  استفادهجو  و جست  بیشتر  کردن  محدود  برای  هاویژگی

  ای، چندرسانه  بازیابی  هاینظام  از  بسیاری  از  استفاده  در»  اند:کرده  بیان  زیر  شکل  به  را  نکته

جو  وجست  برای  بافت(  و  رنگ  )شکل،  تصویر  پایین   سطح  هایویژگی  از  ندرتبه  گیرانبهره

  ساحل،   یک  )مثل  بال  سطح  مفاهیم  طریق  از  گیربهره  عوض  در  کنند.می  استفاده  پایگاه  در

  تعیین  را  خاص  تصویر  یک  محتوای  غیره(  و  خورشید  غروب  یک  زرد،  هایگل  جنگل،

 . کنندمی

لنکستر  1996)  2سنیورگن    برای   موردتقاضا  موضوعات  که  (، دریافت1382،  3نقل در 

  ی اشیا  مثل  دقیقی  نسبتاً  هایویژگی  )یعنی  4ادراکی   صفات  انتخاب  به   بیشتر  تصاویر، توصیف

  حالت   یا  هنری  سبک  )مثل  5تفسیری   صفات  به  تا   دارند  شباهت  ها(آن  رنگ  و  شدهتوصیف

  بودن  زشت به قضاوت مثل  تصویر به نسبت فردی العملعکس   یعنی خالق صفات یا تصویر

  که   -  6الگو   یک   از  استفاده  با  تصاویر  این  وقتی  هرحال،به  آن(.  بودن   آوراضطراب  یا

  انتخابی   صفات  در  -  موضوعات  شدند، توصیف -داد  می  ارائه  را  صفات  انواع  از  ایمحدوده

  و   بازیابی  برای  که   گرفت  نتیجه  مسئله   این   از  او  داد.می  نشان  خود   از   را   بیشتری  تنوع  -

  خالق   و  تفسیری  ادراکی،  –   صفات  از  ایگسترده  طیف   از  باید  تصاویر  کارآمد  سازینمایه

به  استفاده  -  طریق   از  تصویر  ارائه  بازیابی  و  سازینمایه  معمول  هایروش  جهت،  هر  کرد. 

  بعضی   در   هستند.  برزمان  بسیار  و  نبوده   بخشرضایت  واقعاً   متنی،   عناصر  سایر  یا   توصیفگرها 

  متن(   تمامی  جووجست  )نظیر  7تصویری   تمام جویوجست  پایگاه  یک  در  توانمی  شرایط  از

انجام   های ورودی  از  یکی   با  که  کندمیجو  و جست  را   تصویری  ،نظام  یعنی   داد،  کاوش 

 

1. Huang et al 

2. Jürgen Sen 

3. Lancaster 

4. perceptual attributes 

5. interpretive attributes 

6. templete 

7. full image search 



 209 |احمدی میرقائد و همکاران  

 

 

  چندان   هنوز  اشکال،  و  تصاویر  انطباق  و  تشخیص  دارد. فنون  را  همخوانی  بهترین   کاوشگر

مینکا   1پیکارد   که  طورهمان  اما  نیستند.  مناسب اشاره1995)  2و    شکل   تحلیل   اند،کرده  ( 

 )یک  جووجست  مورد  تصاویر  از  بسیاری  زیرا  ،دهد  پاسخ  را  هادرخواست  همه  تواندنمی

اساس   باید  بلکه   ندارند،  ایشدهتعریف    شکل   آتش(  یا   افراد   از  گروهی  آب،   مزرعه،   بر 

  مناطق » شناسایی  برای که  اندداده قرار بحث  مورد  را هایی روش ها آن شوند.  بازیابی ،« بافت»

 زبری،   تصادفی،  تناوب،  جهت،»  چون  هاییمشخصه  از  تصویر،  یک  در  « به هم   شبیه  ظاهرا

  آزمایشی   نظام  کنند.می  استفاده  «پیچیدگی  میزان  و   کنتراست  رنگ،   توزیع  نزاکتی، بی  نظم،

برایآن   استفاده   انسانی  به رفتار  شبیه   رفتاری   از   هم، به  شبیه  ظاهراً   های صحنه  تشخیص  ها، 

وادا  گیودی  گیرد.می  بهره  « 3بصری   بافت»  از  تصاویر،  بازیابی  (، برای1995پیکارد )  کند.می

  شناسایی   را  تریپیچیده  بازیابی  هایموقعیت  حتی  (،1382  نقل در لنکستر،  1995)  4و راگاوان

  تصاویر   بازیابی  و  نمایش   مثل  دارد،  وجود  تصویری  های پایگاه  از  معینی   انواع  در  که  اندکرده

  فعالیت   یک  تصویری   )یافتن   6حرکت   طریق  از   بازیابی   و  (5حجم   طریق  از   )بازیابی   بعدیسه

  نظام  یک  روی  بر  خود  ی(، تجربه1995)  8و استون بریکر  7آگله  دهد(.می  نمایش   را  خاص

  که   هستند موافق  گفته  این با  و  کرده توصیف  را کالیفرنیا  دانشگاه در  عظیم  تصویری بازیابی

  معیارهای   با  ،« مبنا متن »  جویوجست  معیارهای  که  آیدمی  حاصل  زمانی  بازیابی،   نتایج  بهترین 

 نیز  ایرسانهچند  بازیابی  هایبرنامه  ترین پیشرفته  در  حتی  شوند.  ترکیب   هم  با  « مبنا   محتوا»

  واقعاً   تصویر  یک  آنچه  روی  بر  توانندنمی  افراد  کهازآنجایی  است.  اهمیتبا    همچنان  « متن »

  سازی نمایه  روی  بر  توافق  به   دستیابی  بنابراین   باشند،  داشته  موافقت  و  توافق  دهد،می  نشان

  خواهد   دشوار   و  مشکل  نیز  داشت   خواهد  دنبالبه  نیز  را  بازیابی  آن،  ی درنتیجه  که  تصاویر

که یکی از رویکردهای بازیابی تصاویر، رویکرد مبتنی بر فراداده است که    ییبود. از آنجا

 

1. Picard 

2. Minka 

3. vision texture 

4. Raghavan 

5. retrieval by volume 

6. retrieval by motion 

7. Ogle 

8. Stonebraker 
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نویسی  کند. حاشیهنویسی شده توسط انسان بازیابی میهای حاشیهتصاویر را بر اساس فراداده 

محور، بسیار ساده  نویسی تصاویر با پارادایم متن به معنای فرایند توصیف تصاویر است. حاشیه

و  اید توضیحات متنی یک عکس را با استفاده از زبان طبیعی بنویسد.نویس بحاشیه است.

شود. مشکل کار بیشتر  این است که:  پس از ایجاد توضیحات، به یک تصویر پیوند داده می 

ها را تفسیر کند تا به راحتی  تواند فرادادهمینظامی  چگونه باید فراداده ایجاد شود و چه نوع  »

نویسی تنها تعدادی از حداقل  یک کاربر معمولی پیدا کرد؟ ابزار حاشیهبتوان تصاویر را برای  

دهد که  این به ما امکان می دهد. نویسی را ارائه میشناسی حاشیهمفروضات در مورد هستی 

نویسی تصاویر، هر تصویر با در حاشیه  .شناسی اضافه کنیمهای جدیدی را به هستی ویژگی

موارد هستی مجموعه از  کند،  ای که تصاویر را توصیف می فرادادههمراه است.    شناسیای 

یک بخش مربوط به مفاهیمی است که اطالعاتی درباره   شود.تقریباً به دو قسمت تقسیم می

خالق تصویر، ابزارهای مورد استفاده در فرایند خلق تصویر، سبک هنری تصویر، هنرمند،  

بخش دیگر، آنچه که واقعاً در تصویر  دهد.های صریح تصویر ارائه میقیمت و سایر ویژگی

می  توصیف  را  دارد  ویژگی وجود  یعنی  قابل  کند.  تصویر،  خود  درک  با  که  ضمنی  های 

است. نمی استنباط  را  قسمت  دو  هنگام  این  و  کرد  جدا  هم  از  مشخصی  طور  به  توان 

 حلیل یک تصویر باید هر دو بخش را در نظر داشت.  ت وتجزیه

شوند و بدین طریق ارتباطات عناصری از جمله  ها در تصویر به کار گرفته می شناسی هستی

انتزاعی   مفاهیم  از  تفسیری  برداشت  عکس،  موضوع  درباره  متنی  توضیحات  عکاس،  نام 

پیوندی به منظور بازیابی  موجود در تصویر و سایر عناصر با محتوای آن را مشخص ساخته و  

نویسی ممکن است پیش بیاید: گردد. دو مشکل عمده در حین حاشیهها برقرار میثر آنؤم

کند، که پس  شناسی مطرح میهای جدیدی را برای هستینویسی، خواستهروند حاشیه الف(

از حاشیه بسیاری  انجام  تغییر در هستی نویسیاز  به  منجر  اینکشناسی میها  ه چگونه  گردد. 

تا حاشیهمی مدیریت کرد  را  تغییراتی  چنین  نباشد کار حاشیهتوان  مجبور  را  نویس  نویسی 

)خط دهد؟  انجام  حاشیهدوباره  برنامهمشی  ب(  گردد(.  ارائه  و  تهیه  برنامه نویسی  نویسان، 

های رابط  نویسی مطرح کنند تا بتوانند خواستهشناسی و حاشیهکاربردی جدید را برای هستی 

شناسی  ها، در هستیی این ناهماهنگی و مجبور نشوند در نتیجه اربر نهایی را برآورده نمایند.ک
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نویسان باید استفاده  برای تسهیل بازیابی، حاشیهایجاد نمایند.  مجددنویسی، تغییرات و حاشیه

در نظر  کنند را  هایی، که استفاده از واژگان را محدود و راهنمایی میاحتمالی از اصطالحنامه 

  از   تصویر  که  چیزی  و  دارد  وجود  تصویر  یک  در  که  آنچه  بین   (،1986)  1فورد   شات  .بگیرند

و  کم    دارد(  وجود  تصویر  یک  در  )آنچه  اولی  است.شده    قائل  تمایز  کند،می  صحبت  آن

  است،   روبرو  دهد(می  نشان  هایش بچه  با  را  مادر  یک  تصویر،  )مثاًل  عینی  مسائل  با  بیش 

  کار وسر  انتزاعی  امور  به  بیشتر  کند(می  صحبت  آن  از  تصویر  که  )چیزی  دومی  که درحالی

  چندین   از  یکی  (1990)  2اورباچ  است(.شده    القا  یاس  و  درد  فقر،  تصویر  در  )مثاًل  دارد

اساس  تصویری  هایمجموعه  سازینمایه  ضرورت  بر  که  است  اینویسنده  دیدگاه  بر 

  سازی نمایه  هایروش  درباره  بحث   برای  که   اصطالحاتی  دارد.  تأکید   گیران )کاربران(بهره

 3مصطفی   مثل  نویسندگان  از   نیستند. بعضی  منسجم  کاماًل  گیرندمی  قرار  استفاده  مورد  تصاویر

بین 1994)  5تصویری   سازی نمایه  و  تصویر(  یک  متنی   بازنمود  )یعنی  4شفاهی   سازی نمایه  ( 

  تمایز   این   اند.شده  قائل  تفاوت  تصویر(  خود  از  دستیابی  نقاط  در نتیجه  و  هامشخصه  )استخراج

  داشته   بر  در  را   سازی نمایه  نوع  دو  هر  تواندمی  بازیابی  نظام  یک  و  رسدمی  نظربه  روشن   کاماًل

  تصویر   صرف  انطباق  براساس  فقط  تصاویر،  کارآمد  بازیابی  محققان،  دیدگاه  براساس  باشد.

  -   روش   ترینمناسب  دارد.  ضرورت   نیز  متن  گذاریبرچسب  نوعی   هنوز  و  آیدنمی  حاصل

  متن  طریق  از  معمول  دستیابی  که   باشد  روشی   است   ممکن  - اهداف    از   بعضی   برای  حداقل

  یک   درنتیجه،  آمیزد.می  درهم  تصویری  انطباق  با  را  توصیفی(  شرح  یا  اینمایه  )اصطالحات

  را  خاص  یصحنه   یک  از  تصویری  باید  جنگ(  حمله،  مانند )نبرد،  ایکلیدواژه  جویوجست

  بازیابی   برای  ورودی  یک  عنوانبه  باید  خود  ی نوبه  به   شده،  بازیابی   تصویر این   و  کند  بازیابی

  نامهاصطالح  یک   از  استفاده   عملی،  روش  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مشابه  تصاویر  سایر

  احتمالً  یا شفاهی هایبرچسب با همراه را نمونه تصاویر که  اینامهاصطالح است؛ 6تصویری 

 

1. Shatford 

2. Orbach 

3. J. Mostafa 

4. verbal indexing 

5. image –based indexing 
6. visual thesarus 
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مجموعه  ذخیره  شفایی  هایبرچسب   بدون برای کند.  ابزارهایی  به  دیجیتالی،  تصاویر  ی 

تا سازماندهی   نیاز دارد  از محتویات  فیلتر کردن،   مؤثراستخراج دانش  و کارآمد تصویر، 

اسی، در بین  شن جو و بازیابی را ممکن سازد. استفاده از مدل دانش، مانند هستیومرور، جست

بازیابی تصویر مورد توجه قرار گرفته است. تأکید بر کار بازیابی اطالعات مبتنی بر   محققان

در زمینه بازیابی    ها پژوهش حالته است.  شناسی تک شناسی در حال حاضر بر روی هستیهستی

شکل، با توجه  های سطح پایین مانند: رنگ، بافت و  بر ویژگی  عمدتاًا،  محتوتصاویر مبتنی بر  

به همین دلیل، مفهوم اطالعات   به ادغام دانش حوزه و محتوای متنی متمرکز است.  کمی 

اطالعات   ایجاد  با  است.  شده  مدلی  تک  اطالعات  اصلی  مفهوم  جایگزین  چندمدلی، 

شناسی و تطابق معنایی  چندوجهی، توسعه بسیاری از منابع اطالعات منجر به استفاده از هستی

 (.  Vallet, 2005: 456)صویر شده است در بازیابی ت

پژوهش  اساس  هستی بر  چند ها،  میشناسی  سعی  بین  حالته،  معنایی  شکاف  کند 

این حجم عظیم    (.Wang, 2010: 229)های سطح پایین و مفاهیم سطح بال را پر کند  ویژگی

کرده است،  پذیری تصاویر موردنیاز کاربر را بسیار دشوار  جو و دسترس و اطالعات، جست

برای پاسخ   نیاز دارد.  پرسش جوهایی که کاربر به تصویر مرتبط با آن  وویژه در مورد پرسبه

پرسش چنین  دادهبه  پایگاه  ایجاد  و  بازیابی  هایی  برای  عظیم  به    مؤثری  نیاز  کارآمدتر،  و 

های سطح پایین تصویر و معناشناسی سطح  ها است. شکاف معنایی بین ویژگی ی روش توسعه

بازیابی را خراب کرده است.بالی آن این   ها، همیشه کیفیت  با  برای کنار آمدن  بنابراین 

)  1مشکل، فرناندز مریام  پیشرفت (، از روش مبتنی بر هستی2011و همکاران  شناسی، برای 

که   چرا  کردند.  استفاده  بازیابی  و  تصویر  پا  یهایژگیومعانی  با    ،ریتصو  کی  ن یی سطح 

بنابراو  مختلف    یهافرمت است.  متفاوت  معنااین  پرکردن    یلزمه  نیکاماًل  یی،  شکاف 

   .است در تصاویر  سطح بالمفاهیم و  ن ییسطح پا یژگیو ن یب دهیارتباط
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 گیری و پیشنهادات  نتیجه
پذیری منابع دیجیتالی  که دسترسپاسخ دهیم    هاپرسش در این پژوهش، سعی کردیم به این  

هستی   ویژهبهو   آیا  و  است؟  چگونه  گرفته،  انجام  پژوهشهای  اساس  بر  ها  شناسی تصاویر، 

ثری باشند؟ همچنین  ؤهای دیجیتالی، نقش مپذیری مجموعه توانند در بازیابی و دسترسمی

  یمبتن  ریتصو  یابیبازهای صورت گرفته شامل:  بازیابی تصویر با عنایت به پیشینه  هایروش

باز متن،  باز  یمبتن   ریتصو  ی ابیبر  محتوا،  ترک  ریتصاو  یابیبر  باز  یب یمدل    یی معنا  یابیو 

بهبود عملکرد و همچنین  هستند که از طرح  ری( تصاوی)مفهوم های بازخورد مرتبط، برای 

و دارای مزایا    هاروشی این  اند و بیان شد که همهفرآیند بازیابی تصویر استفاده کرده  دقت

وجود ندارد که در    روشیبه عبارت دیگر، هیچ    خود هستند. خاص  هایمحدودیتهمچنین  

بازیابی  های  نظامهمه نوع نیاز کاربر، به بهترین نحو بتواند پاسخگو باشد. همچنین بیان شد که  

محتوا بر  مبتنی  تصویر  بازیابی  هستند.  کلیدی  کلمات  بر  مبتنی  معمولً  که   تصویر،  نیز 

ها از تصاویر تمرکز دارد.  رد مطالعه قرار گرفته، بر استخراج و مقایسه ویژگیهاست موسال

بر  هایروش  دقتمحققان در دهه گذشته کارآیی و   این  را نشان داده محتوا مبتنی  با  اند، 

اکثر  در  است.  تصاویر  از  معنایی  استخراج درک  و  استنتاج  فاقد  هنوز  رویکرد  این  حال، 

از  پژوهش  شده  بررسی    ات یمحتو  یساختار  یهاجنبه   یسازمدل  یبرا  یشناس یهست های 

دانش کاربران و جوامع   فیتوص  یبرا  یزمی مکانو    تالی جیکتابخانه دهای  نظامشده در    رهی ذخ

اینکه   درنهایتو    را انجام دهند ستایا  یبتوانند مرحله  یتالیجی د  یهاابخانه تا کت   گردید  یمعرف

در  کید گردید. بنابراین،  أهای دیجیتال، تکتابخانهرها د شناسیبر ضرورت بکارگیری هستی 

منظور   به  هستیم،  حرکت  در  معنایی  وب  سوی  به  که  کنونی  تصاویر  شرایط  سازماندهی 

چندمعنایی همچون  زبانی  و  ساختاری  گوناگون  مشکالت  با  خود  که  رفع  دیجیتالی  ها، 

 دقت پذیری و  بهبود دسترس  درنهایتهای انسانی برای ماشین و  عاره ابهامات، شبهات و است 

هستی بکارگیری  ناگزیر  میشناسی بازیابی،  بنابراین،  ها  هستیباشیم.  ها،  شناسی بکارگیری 

های  کند ویژگی دهد، زیرا سعی میای را برای بازیابی تصاویر ارائه میکنندهرویکرد امیدوار

به   را  تصاویر  پایین  هستیسطح  ترسیممفاهیم  و  داده  ارتباط  بال  سطح  کند.  شناسی 
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شوند و بدین طریق ارتباطات عناصری از جمله  ها در تصویر به کار گرفته میشناسی هستی

انتزاعی   مفاهیم  از  تفسیری  برداشت  عکس،  موضوع  درباره  متنی  توضیحات  عکاس،  نام 

خته و پیوندی به منظور بازیابی  موجود در تصویر و سایر عناصر با محتوای آن را مشخص سا

 گردد. ها برقرار میثر آنؤم

بازیابی  های  نظامها در  ها و هم استفاده از آنشناسیاکنون، هم در زمینه طراحی هستیهم 

و   چالش   ویژهبهتصاویر  زبان،  فارسی  کاوش  موتورهای  که  در  دارد  وجود  چند  هایی 

شناسی به زبان فارسی، نیاز به همکاری جمعی و گروهی  ند از: طراحی و تولید هستیاعبارت

دانش  متخصصان و  اطالعات  علم  کامپیوتر،  )علوم  زبانمختلف  علوم شناسی،  و    شناسان 

هستی تولید  است.  غیره(  و  هزینهشناسیشناختی  بسیار  تربیت  ها  به  نیاز  و  و    متخصصانبر 

کارگروه هستیتشکیل  تدوین  سازمهای  حمایت  تحت  و  انشناسی،  الگو  خود  که  هایی 

از جمله مرکز اسناد و کتابخانه ملی،    مراکز هستندها و  مشی دهنده برای دیگر سازمانخط

هایی  ای علوم و تکنولوژی شیراز و ایرانداک، ضروری است. هر چند که پژوهش مرکز منطقه

جدید   های ولی درها همچنان باز هستند تا روش  ،مختلف در این حوزه در حال انجام است

های دیجیتال به کار گیرند و از های بازیابی تصویر در مجموعهرا با توجه به الزامات برنامه

ها و  شناسیپذیری و بازیابی تصاویر، توسط هستیاین طریق، شاهد کارآیی کیفی دسترس

 های گوناگون پژوهشی باشیم. ها، برای نیازهای کاربران در حوزهنگاشتهستی
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 تهران: انتشارات سمت. )چاپ اول(. -. ذخیره و بازیابی اطالعات (. 1397) .زاده، محمدحسن

گیری و جایگاه و کاربرد  شناسی: مبانی شکل(. هستی 1398)  ، مظفر.سهرابیسعادت، رسول و چشمه 

 . 148-126، (2)1، مدیریت دانش اسالمیآن در علم اطالعات و وب معنایی. 

عاطفه هست(.  1387)  .شریف،  مد  هایشناسیکاربرد  نظام  و  .  دانش  تیریدر  کتابداری  فصلنامه 
 رسانی. اطالع 
شناختی از هستی شناسی در   ، سازی مفهومی در بازنمون رسمی دانش(. مدل 1383) .صفری، مهدی

 . 104-74 (،4)1، شناسیاطالع های اطالعاتی. هوش مصنوعی و نظام 

اعظمصنعت  اصطالحنامه1384)  .جو،  ساختار  در  بازنگری  ضرورت  عدم(.  بررسی  کارایی   ها: 

و  اصطالحنامه جدید  اطالعاتی  محیط  در  آن.  شناسیهستی   هایقابلیت ها  با  مقایسه  در  ها 

 . 92-79، 64 ،فصلنامه کتاب

  (.1396) .جواددیّس ،دیرسعیمی قاض و  رجیا د،ردا ؛محسن ی،نیالعابدنیزیحاج ؛نادر ی،کرم شانیعال

هستان  نقش  و  نظام  یشناسکاربرد  ز  یابیباز  یهادر    کیانفورمات  ی.پزشکست یاطالعات 
 . 340-327،  (4)4 ی،پزشک کیانفورمات قاتیمرکز تحق ،یپزشکست یسالمت و ز

کتب علوم    نی.تهران: سازمان مطالعه و تدو  تالیجیکتابخانه د  یطراح(.  1397)  .یمهد  ،یحافظ  پوریعل

 ها )سمت(. چاپ اول.دانشگاه  یانسان

:  2،  رسانیاطالعالمعارف کتابداری و  دایره   های دیجیتالی )رقومی(، کتابخانه(.  1385)  . کوشا، کیوان

1491-1481.   

  ترجمه عباس گیلوری.   نویسی: مبانی نظری و عملی.سازی و چکیده نمایه(.  1382)  .لنکستر، اف دبلیو

 تهران: نشر چاپار، چاپ اول. 

  در  معنا  بر  مبتنی  جوهایوجست   و   معنایی  وب (.  1393)  ، مهدی.محمدزاده باویلی، شراره و جوانمرد
  فناوری  و   کامپیوتر  علوم  در   کاربردی  های   پژوهش   ملی  همایشای،  رابطه  هایداده   پایگاه 

 : تهران(. 1393اطالعات )دومین: 
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