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  چکیده

چالش های فراروی هر یک از این دو . روندمبتنی بر متن و بازیابی مبتنی بر محتوا دو رویکرد اساسی مطرح در حوزه بازیابی تصویر به شمار میبازیابی    
اساس در این براین . رویکرد محققین را به سمت استفاده از رویکردهای ترکیبی و بازیابی نیمه خودکار با مشارکت کاربر در چرخه بازیابی سوق داده است

. مقاله یک سیستم بازیابی تصویر معرفی می شود که امکان ارائه دو نوع پرس و جو براساس کلمه کلیدی و تصویر نمونه را برای کاربر فراهم می آورد
برچسب های معنایی سطح باالی سیستم پیشنهادی، پس از بازیابی نتایج اولیه، به گونه ای نیمه خودکار با استفاده از بازخوردهای دریافتی از کاربر و 

این سیستم با بهره گیری ازیک شبکه معنای سلسله مراتبی و انجام . منتسب به تصاویر، عملیات بازیابی تعاملی تصویر را به گونه ای معنایی انجام می دهد
مطابق آزمون های انجام شده سیستم . ویر می باشدنوعی یادگیری از بازخوردهای کاربر قادر به پاسخگویی به پرس و جوهای متنوع در حوزه بازیابی تص

 .پیشنهادی از دقت قابل قبولی برخوردار است

  معنایی، بازیابی تصویر، یادگیری شبکه معنا، شباهت:واژه های کلیدی 
 

 
 

  مقدمه. 1
بازیابی تصویر، حوزه پژوهشی مهمی است که توجه بسیاری از  

 دو ].1[موده است   محققین را در سالهای اخیر به خود جلب ن
تصویر از سوی پژوهشگران ارائه یابی بازرویکرد اساسی برای 

 2 و بازیابی مبتنی بر محتوا1بازیابی مبتنی بر متن: گردیده است
بازیابی مبتنی بر متن فرآیند بازیابی با بهره گیری از در .  ]2] [3[

با د و مطابق شوکلمات کلیدی و انتساب آنها به تصاویر انجام می 
 . باشد دریافتی از کاربر به صورت کلمات می3پرس وجویآن، قالب 

——— 
1 Text-based Image Retrieval 
2 Content-based Image Retrieval 
3 Query 

 بر این اساس معیار تشخیص شباهت میان تصاویر نیز، انطباق
این رویکرد با دو چالش . ]4[کلمات کلیدی منتسب به آنهاست 

  ] :3] [6[اساسی مواجه است 
 زمان بری و پرهزینه بودن فرایند انتساب دستی کلمات کلیدی -
   تصاویربه
. گزینش سلیقه ای کلمات کلیدی معرف تصاویر توسط کاربر-  

 بر محتوا در پاسخ به نارسائی های موجود در مبتنیبازیابی 
 در بازیابی مبتنی بر محتوا، فرایند ].1] [4[رویکرد فوق ارائه گردید

، 5نظیر رنگن ییسطح پا 4بازیابی بر اساس ویژگی های بصری
——— 
4 Visual Features 
5 Color 
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مهمترین برتری این روش نسبت به .  شود انجام می7 و شکل6بافت
روش پیشین، قابلیت استخراج بردارهای ویژگی تصاویر بصورت 

 9این امر، سرعت شاخص گذاری. ]5] [4[ می باشد 8خودکار
با این . تصاویر در این روش را  بصورت چشمگیری افزایش می دهد

این .  است مواجهوجود، بازیابی مبتنی بر محتوا با چالشی جدی
 میان ویژگی های 10چالش عبارت است از وجود فاصله معنایی

. ]3] [5[بصری سطح پائین و معانی سطح باالی موجود در تصاویر
وجود این چالش محققین را بسوی استفاده از رویکردهای ترکیبی 

 با مشارکت کاربر در چرخه بازیابی سوق 11نیمه خودکارابی یو باز
بازیابی نیمه خودکار با س ین اسابر ا. ]6] [7] [8[داده است

مشارکت کاربر در چرخه بازیابی و استفاده ترکیبی از کلمات 
کلیدی و ویژگی های بصری سطح پائین برای توصیف تصاویر، 

مشارکت کاربر در چرخه . موضوع اصلی این پژوهش تلقی می شود
به افزایش دقت و  ، 12، در قالب ارائه بازخوردهای ارتباطیبازیابی

در .]10] [11] [12[شود رایی فرآیند بازیابی منتهی میبهبود کا
گردد که بصورت این مقاله، یک سیستم بازیابی تصویر معرفی می

نیمه خودکار با کمک بازخورد های ارتباطی کاربر و برچسبهای 
معنایی سطح باالی منتسب به تصاویر عمل بازیابی تصویر را بگونه 

  . دهدای معنایی انجام می
کلیدی   نوع پرس و جو براساس کلمهدوئیکه امکان ارائه از آنجا

و تصویر نمونه در این سیستم وجود دارد، عملکرد آن بنا به نوع 
در واقع سیستم . پرس و جوی بکاررفته متفاوت خواهد بود

پیشنهادی با ارایه دو قالب پرس و جوی متفاوت، سعی در تکمیل 
 حتی در حالت پرس و فرآیند بازیابی معنایی به صورتی دارد که

جوی تصویری نیز، یک فرآیند جستجوی معنایی را جایگزین 
جستجوی محتوایی براساس ویژگی های بصری سطح پایین تصاویر 

  .می نماید
 از کاربر، از 13 سیستم پیشنهادی برای انجام نوعی یادگیری

 سلسله مراتبی 14معنایتکنیک بازخورد ارتباطی و نیز یک شبکه 
های کلمات مترادف بعنوان گره های معنایی شبکه، شامل مجموعه 

——— 
6 Texture 
7 Shape 
8 Automatically 
9 Annotation 
10 Semantic Gap 
11 Semi-automatic 
12 Relevance Feedback 
13 Learning 
14  Semantic Net 

- استفاده می15برای افزایش کارایی خود در بازیابی تصاویر مرتبط
در این راستا، فرآیند بازیابی تصویر با توجه به ساختار خاص . نماید

شبکه معنا و نیز با در نظر گرفتن بازخوردهای ارتباطی کاربران که 
رای تصاویر بازیابی شده ارایه به صورت مرتبط و غیرمرتبط ب

گردیده، نتایج را در باالترین سطح نزدیکی به معنای مورد 
قدرت روش پیشنهاد شده برای . درخواست کاربران فراهم می نماید

کلمات (16بازیابی معنایی، در حمایت از قابلیت بازیابی مترادفها
مورد بیانگریک مفهوم معنایی و نیز رفع ابهام در ) کلیدی هم معنی

معانی کلمات با توجه به عضویت در مجموعه معنایی خاص یه 
دلیل شبکه معنای استفاده شده می باشد و همچنین قدرت 
عملیاتی آن در خصوص بازیابی های معنایی، از طریق محاسبه 
شباهت معنایی میان گره های معنایی در شبکه معنا و استفاده از 

ی جدید با توجه به این شباهت ها برای تشکیل یک پرس و جو
عالوه بر . معانی منتسب به تصاویر بازخورد شده نمود پیدا می کند

این، امکان بازیابی تصاویر مرتبط با پرس و جوی کاربر بر اساس 
انطباق دقیق و نیز انطباق غیر دقیق بصورت شباهت معنایی میان 
کلمات کلیدی منتسب به آنها، در صورت عدم وجود نتایج مستقیم 

همچنین در . سیستم وجود دارد جای بازیابی تصادفی، در اینبه 
سیستم پیشنهادی به دلیل وجود شناسه منحصر بفرد برای هر 
مجموعه مترادف معنایی در ساختار سلسله مراتبی شبکه، امکان 

  .استفاده از کلمه های چند معنایی نیز فراهم شده است
ش سوم در بخ. در بخش دوم پیشینه تحقیق معرفی می شود

بخش چهارم . شود روش پیشنهادی به تفصیل شرح داده می
اختصاص به پیاده سازی و نتایج حاصل از آن دارد و در بخش 

  .گرددپنجم نیز نتیجه گیری مقاله ارائه می
  
  پیشینه تحقیق. 2

سیستم های بازیابی تصویر موجود یا از رویکرد بازیابی مبتنی  
و یا بر اساس بازیابی ] 4[رندبهره می ب) کلمات کلیدی(بر متن 

گروهی از سیستم های باز ] . 5] [1[مبتنی بر محتوا عمل می کنند
] 12[یابی تصویر نیز از ترکیب این دو رویکرد استفاده می کنند 

استفاده از کلمات کلیدی برای بازیابی، به دلیل کاربر پسند ]. 11[
ری بوده بودن و ذات معنایی کلمات مورد توجه پژوهشگران بسیا

است و جستجو از طریق آنها نتایج خوبی را به دنبال دارد، البته این 
تواند با تکنیکهای جستجوی محتوای بصری ترکیب تکنیک می

——— 
15 Relevant 
16 Synonyms 
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در . گردد تا کاربر بتواند کنترل بیشتری روی جستجو داشته باشد
همین راستا، بازخورد ارتباطی از تکنیکهای مکمل در زمینه بازیابی 

ر است که با امکان استفاده از نظرات کاربر، فرآیند معنایی تصوی
-ای معنایی به درخواست کاربر نزدیک میبازیابی را به گونه

اساس عملکرد سیستم بازیابی ارایه شده در ]. 22] [21] [13[کند
این پژوهش، بر استفاده از تکنیک بازخورد ارتباطی و انجام نوعی 

در . ابی تعاملی استوار استعملیات یادگیری در هر مرحله از بازی
ای مشابه با سیستم پیشنهادی، مسأله بازیابی در به گونه] 17[

ادبیات یادگیری بر اساس تصاویر بازخورد شده به صورت مرتبط و 
در سیستم مذکور نوعی ارتباط یک . غیر مرتبط مطرح شده است

های تصویری که در به یک مابین کالسهای معنایی و گروه
در واقع . یابدباشند انتشار می معنایی مشترک میهایبرچسب

بندی تصاویر بر اساس گروه هدف سیستم مطرح شده، گروه
باشد، که بدین ترتیب در بازخوردهای مرتبط و غیر مرتبط کاربر می

حوزه یادگیری برای هر نشست بازیابی با روش پیشنهادی هم 
بندی اص گروهراستا و در نحوه استفاده از آن به دلیل مسایل خ

همچنین در زمینه یادگیری نظارت  .نمایدبطور غیرمشابه عمل می
نامه نیز متد جدیدی را با استفاده از یک لغت]  20[شده، مقاله 

های بازیابی ارایه نموده است که شامل معنایی برای کاربرد سیستم
یک راه حل یادگیری برای تخمین توزیع احتمالی مفاهیم در 

فرآیند یادگیری در روش . باشدصاویر پایگاه داده میارتباط با ت
مذکور براساس کالسهای معنایی منتسب به نواحی موجود در 

و ] 14[و ] 6[های عالوه بر این، پژوهش. تصاویر عمل می نماید
مشابه با سیستم پیشنهادی، از متدهای بازخورد ] 19[و ] 15[

. نمایند استفاده میارتباطی برای تأمین نیازهای معنایی کاربران،
های مذکور  از بازخوردهای کاربران در الزم به ذکر است که روش

نمایند و هر دو زمینه متن و محتوای بصری تصاویر بهره برداری می
بر همین اساس عملکرد کامال معنایی که مدنظر سیستم جاری 

از مجموع وزن دهی شده ]  6[بطوریکه در . کننداست را ارایه نمی
به مبتنی بر کلمه کلیدی و تشابه مبتنی بر ویژگی بصری برای تشا

-محاسبه درصد شباهت کلی یک تصویر به پرس و جو استفاده می
نحوه عملکرد این سیستم برای پرس و جوی معنایی بر اساس . شود

باشد که به این ترتیب امکان بازیابی انطباق دقیق کلمات می
بدلیل انتساب برچسب های تصاویر مرتبط با پرس و جو را، فقط 

و ] 14[های پژوهش. مترادف دیگر آن تصاویر از دست می دهد

 برای اندازه گیری ارتباط کلی هر 17نیز از یک معیار تشابه] 15[
تصویر با منظور واقعی کاربر در خصوص کلمات کلیدی و محتوای 

در این معیار، تشابه رابطه ای برای . کنندسطح پایین استفاده می
طباق دقیق با کلمات پرس و جو همراه با میزان تشابه بصری و ان

 18مرتبط و غیر مرتبط معنایی تصویر پایگاه داده با مجموعه های
مطابق با همین موضوع، . شودنتیجه شده از تعامل کاربر بررسی می

های بصری تصاویر، در زمینه استفاده ترکیبی از معنا و ویژگی
ست که چهارچوب استانداردی را با ارایه شده ا] 18[پژوهشی در

عملکرد این سیستم . کندتوجه به این توع استفاده فراهم می
براساس اختصاص ترکیباتی از معانی و محتوای بصری به قطعات 

  .باشدسازمان یافته و سلسله مراتبی دلخواه از تصاویر می
سیستمی معرفی شده است که با استفاده از تکنیک ] 9[در  

های بصری رتباطی، جستجوهای محتوایی براساس ویژگیبازخورد ا
را در رابطه با پرس و جوهای تصویری، برای مراحل بعدی تعاملی، 

در سیستم مذکور، . کندبه سمت جستجوهای معنایی هدایت می
تصاویر پایگاه داده به کالسهای معنایی با سطوح مختلفی از درجه 

های محتوایی اس ویژگیارتباط تعلق دارند و جستجوی اولیه براس
الزم به ذکر است که نحوه ارایه بازخوردهای . گیردتصاویر انجام می

ارتباطی در این سیستم به صورت نسبی و مقداری بین صفر و یک 
  .باشدمی

نیز، روشی ارائه گردیده که از تکنیک ] 2[به همین ترتیب در 
 کلیدی بازخورد ارتباطی و پرس و جو، بصورت توام بر اساس کلمه

در این سیستم، . کندو محتوای بصری سطح پایین استفاده می
مشابه با سیستم پیشنهادی، الگوریتمی برای یادگیری از تعامل با 

- ارائه میWARF19الگوریتم مذکور با نام . گرددکاربر معرفی می
) گونه ای از شبکه کلمات کلیدی  (20در این تحقیق، تزاروس. شود

ی رخداد کلمه و هم رخدادی کلمات مرتبط بر اساس آنالیز آمار
البته در این سیستم، قابلیت . شودبصورت خودکار ساخته می

 ، پس از ارائه WARFساخت شبکه کلمات بر اساس فرمول 
. بازخوردهای کاربر با بیش از یک تصویر مرتبط فراهم شده است

مشابه با سیستم پیشنهادی، مهم ترین منبع درک اطالعات معنایی 
  . درک منظور کاربر در این سیستم ، تعامل با اوستو

——— 
17 Similarity metric 
18 Irrelevant 
19 Word Association via Relevance Feedback 
20 Thesaurus 
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به گونه ای مشابه در زمینه شبکه معنای استفاده شده در  
  21، یک سلسله مراتب معنایی پویا]16[سیستم پیشنهادی، تحقیق 

و نیز یک معیار تشابه معنایی برای بهبود دقت انطباق معنایی در 
نای استفاده شده در این شبکه مع. دهدعملیات بازیابی را ارایه می

تحقیق شامل ارتباطات معنایی تصاویر با مجموعه ای از کلمات 
باشد به گونه ای که تشابهات در این سیستم، به کلیدی مرتبط می

دو صورت تشابه کلمه با کلمه و تشابه برچسب ها با پرس و جوی 
در ابتدا بازیابی توسط انطباق دقیق کلمات . شوندکاربر مطرح می

گیرد و سپس پس از رس و جو با کلمات شبکه معنا صورت میپ
تعامل با کاربر، کلمات کلیدی منتسب به تصاویر مرتبط و غیر 
مرتبط به عنوان شبه پرس و جوی دیگری برای یافتن نتایج بهتر 

بطور کلی تنوع قابل توجه تصاویر و معانی مندرج در . کنندعمل می
نی مترادف و چند معنایی ها، به های متآنها، کم توجهی به برچسب

های مهم روش های ارائه شده در این حوزه، قابل عنوان نارسایی
  ].16] [11] [2[باشندذکر می

های الزم به توضیح است که با مطالعه پیشینه تحقیق سیستم
 ارتباط را برای بهبود بازخوردتوان کاربرد بازیابی مبتنی بر معنا، می

ترین مفاهیم استفاده   کاربر و سیستم از رایجارتباطات معنایی میان
های های مذکور، ویژگیالبته اکثر سیستم. شده به شمار آورد

دهند بصری سطح پایین را نیز در فرآیند بازیابی معنایی دخالت می
و همین امر یکی از نقاط اختالف آنها با سیستم پیشنهاد شده در 

ار خاص استفاده شده عالوه بر این، ساخت. باشداین پژوهش می
برای شبکه معنا با قابلیت بهبود نتایج بازیابی در ارتباط با کلمات 

ها و نیز امکان ارایه دو نوع پرس و جو هم معنی و چند معناییهم
براساس معنا و هم تصویر نمونه و به تبع آن انتقال از حوزه محتوا 

پیشنهادی به معنا با کمک بازخوردهای ارتباطی بر کارایی سیستم 
  .افزایددر حوزه یادگیری برای هر نشست بازیابی، می

  
  روش پیشنهادی. 3

با توجه به اهمیت استفاده ترکیبی از معنای سطح باال و 
، در روش تصویربازخورد ارتباطی کاربر در سیستم های بازیابی 

پیشنهادی سعی شده است تا با در نظر گرفتن ساختار مناسبی 
یز استفاده بهینه از بازخورد های ارتباطی کاربر برای شبکه معنا و ن

درک مناسب تری از درخواست او بنا بر نوع پرس و جوی ارائه 
مؤلفه های اصلی سیستم پیشنهادی عبارتند از . شده، حاصل شود

——— 
21 Dynamic 

مؤلفه های  ) 1(شکل . شبکه معنا، موتور جستجو و واحد یادگیرنده
ن مؤلفه ها را نشان یان اینحوه ارتباط م اصلی روش پیشنهادی و

، در ابتدای کار، کاربر از طربق ارایه پرس )1( مطابق شکل.می دهد
و جو با واحد دریافت پرس و جو در واسط کاربری ارتباط برقرار می 

 در سیستم پیشنهادی، شبکه اطالعاتی سیستم شامل پایگاه .کند
داده تصویری، شبکه معنای سلسله مراتبی و نیز یک شبکه ارتباطی 
برای اتصال معانی موجود در شبکه معنا با تصاویر پایگاه داده 

 بنا بر نوع پرس و موتور جستجوکه  تصویری می باشد به گونه ای
اگر در این حالت . جو و شبکه اطالعاتی، تصاویر را بازیابی می کند

پرس و جو براساس کلمه کلیدی باشد، واحد جستجوی معنایی و 
یر نمونه ارایه شده باشد، واحد اگر پرس و جو براساس  تصو

پس . شودجستجوی محتوایی توسط موتور جستجو راه اندازی می
 تصاویر بازیابی شده به کاربر نمایش داده می شوند و از این مرحله

کاربر از طریق واحد دریافت بازخورد ارتباطی، بازخوردهایی را برای 
درخواستش ارایه تصاویر بازیابی شده بنا بر نزدیکی به معنای مورد 

 واحد یادگیرنده، ابتدا براساس نوع پرس و جوی اولیه، .می دهد
عوامل مؤثر در ایجاد پرس و جوی جدید را تفکیک نموده و به 

  . واحد اصالح پرس و جو ارایه می دهد
برای پرس و جو براساس تـصویر نمونـه، مجموعـه نمونـه هـای               

اسـاس کلمـه    مثبت و منفی بازخورد شـده و بـرای پـرس و جـو بر              
کلیدی، مجموعه نمونه های مثبت و منفی به عالوه پـرس و جـوی              

واحد اصالح پرس   . اولیه در ایجاد پرس و جوی جدید بکار می روند         
و جو، شباهت معنایی تصاویر پایگاه داده را با پرس و جـوی اصـالح     
شده جدید برطبق عوامل مذکور و شبکه اطالعاتی سیستم محاسبه          

سـاس تـصاویر جدیـدی را کـه بـه معـانی مـورد               نموده و بـر ایـن ا      
در واقع عملیـات    . کنددرخواست کاربر شبیه تر باشند را بازیابی می       

واحد اصالح پرس و جو، به انجـام نـوعی یـادگیری از بازخوردهـای               
کاربران برای بهبود نتایج نشست بازیابی جاری، بصورت ارزش دهی          

معنایی به عوامل مؤثر    به تصاویر پایگاه داده براساس میزان شباهت        
در پرس و جوی جدید که از مرحله پیشین بازیابی تعـاملی بدسـت              

ــصاص دارد  ــد، اخت ــده ان ــلی روش   . آم ــای اص ــه ه ــه مؤلف در ادام
  .گرددپیشنهادی و نحوه عملکرد آنها بطور مفصل تری تشریح می

  
  شبکه معنا. 1,3

-شبکه معنا یکی از مهمترین مؤلفه های روش پیشنهادی می
توان شبکه معنای استفاده شده در روش پیشنهادی را می. دباش

همانند یک ساختار درختی دانست که گره های درخت بصورت 
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و ارتباطات ) هم معنی( مجموعه ای از کلمات کلیدی مترادف 
 –میان گره ها، بر اساس سلسله مراتب صحیحی از روابط کلی

یم کلی در است، بگونه ای که مفاه  سازمان دهی شده22اختصاصی
سطح باالی سلسله مراتب و مفاهیم خاص تر در سطوح پایین تر 

در این شبکه معنا، هر گره مشتمل بر چندین کلمه . گیرندقرار می
مترادف می باشد و به هریک از کلمات موجود در یک گره، درجه 

    .عضویت یا وزن خاصی برای تعلق به آن گروه تعیین شده است
  

  
  
  
الزم به ذکر است که تمامی تالش روش پیشنهادی، ارایه  •

راهکاری کارآمد برای بازیابی تصاویر با معانی سطح باال بوده 
است و از آنجاییکه مفاهیم مربوط به ابعاد ظاهری انسان 
همانند سن، قد، رنگ چهره و از این قبیل و همچنین ابعاد 

... خجالت، شرمندگی و شخصیتی انسان همچون شادی، غم، 
در زمره مفاهیم سطح باال قرار می گیرند، شبکه معنایی حاوی 
——— 
22  Generalization-Specialization 

چنین مفاهیمی در سیستم بازیابی پیشنهادی مورد استفاده 
بخشی از شبکه معنای مورد ) 2(شکل. قرار گرفته است

در روش پیشنهادی . استفاده در این پژوهش را نشان می دهد
دی موجود در شبکه معنا هر تصویر به تک تک کلمات کلی

شود بلکه هر تصویر با وزن خاصی با یک گره از منتسب نمی
گردد و چنانکه ذکر شد هر گره خود مشتمل شبکه مرتبط می

بر این اساس در . بر مجموعه ای از کلمات مترادف است
سیستم پیشنهادی در این بخش دو مجموعه وزنی تعریف و 

  :بکارگیری می شود
  

نی بیان کننده درجه عضویت و اعتبار کلمات کلیدی  مقادیر وز-1
  .هم معنی درون هر گره شبکه معنا

 مقادیر وزنی بیان کننده ارتباط هر گره شبکه معنا با  تصاویر -2 
درون پایگاه داده که نشان دهنده قدرت توصیف مجموعه مترادف 

  .باشددر بیان محتوای معنایی تصاویر می
  

لسله مراتبی عالوه بر مزیت بازیابی با استفاده از ساختار س
مترادفها و رفع ابهام در مورد معانی کلمات که با توجه به مجموعه 

توان شباهت قرار گرفته در آن به خوبی قابل تشخیص است، می
 اختصاصی و نیز تعلق به –کلمات کلیدی را نیز از روی رابطه کلی

کلمه کلیدی به طوری که دو . سلسله مراتبهای مختلف بدست آورد
که متعلق به یک سلسله مراتب نیستند شباهت معنایی نیز با 

فرزندی میان  -به بیانی دیگر، نوعی رابطه پدر. یکدیگر ندارند
برقرار است و این امر بدیهی است که هر  شبکه معناسطوح 

مجموعه معنایی در سطح پایین تر، که خود فرزند مجموعه معنایی 
باشد، خصوصیات پدر خود را به ارث دیگری در سطح باالتر می 

در مورد شباهت معنایی دو کلمه کلیدی در یک سلسله  .خواهد برد
مراتب می توان گفت که کوچکترین جد مشترک آنها تعیین کننده 
شباهت میان آنان است و آن دو به دلیل رابطه سلسله مراتبی ارث 
-بری، مشخصه ای از آن جد مشترک را بصورت مشترک دارا می

 به ذکر است شبکه معنای استفاده شده مشکل چند  الزم.باشند
معنایی ها را نیز تا حدی حل نموده است و یک کلمه  با معانی 

   .تواند در مجموعه های معنایی متفاوتی قرار بگیردمتفاوت می
  

دریافت و درج معانی جدید در شبکه معنا. 1,1,3  

 می تواند شامل مورد استفاده در روش پیشنهادی یشبکه معنا
  مراتب مختلف با حوزه های معنایی متفاوت باشدسلسلهچندین 

 واحد يادگيرنده

پرس دريافت 
 و جوی اوليه

تصاوير 
 بازيابی شده

ت درياف
 بازخورد

 موتور جستجو

 ویجستج
 محتوايی

جستجوی 
 معنايی

شبکه معنا

شبکه ارتباطی 
معانی 
 وتصاوير

پايگاه داده

توسط جو وپرس
 تصوير نمونه

مجموعه 
 مرتبط

 مجموعه
 غير مرتبط

پرس و 
جوی 
اوليه

مجموعه 
 مرتبط

مجموعه 
غير 
 مرتبط

 توسطپرس وجو
 کلمه کليدی

واحد اصالح پرس و جو

 بررسی شباهت معنايی

     کاربر

اربریواسط ک  

مؤلفه های اصلی سیستم پیشنهادی. 1شکل   
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  نیمه خودکار تصاویر با بهره گیری از برچسب های معنایی سطح باال بازیابی/ شبنم اسبقی و همکاران 
 

که البته قابلیت گسترش در تمامی ابعاد، شامل تعداد کلمات هم 
معنی در یک گره شبکه و یا تعداد گره های معنایی در یک سلسله 

های مختلف معنایی را مراتب و همچنین تعداد سلسله مراتب
  .داراست

  

 
 
  

های در ابتدای کار، شبکه معنا با کلمات  هم معنی در گره
های مذکور به معنایی شیکه و نیز میزان اعتبار عضویت آنها در گره

  .صورت دستی تنظیم شده است
ای نیمه خودکار با کمک  گسترش شبکه معنا به گونه

د کلمه جدید و کاربربدین ترتیب انجام می شود که در هنگام ورو
در صورتی که کلمه کلیدی بکار رفته در پرس و جو در ساختار یا 

 از کاربر درخواست دو کلمه کلیدی ،شبکه معنا وجود نداشته باشد
شود که یکی از آنها بعنوان تعمیمی از کلمه جدید و دیگری  می

در صورت وجود مترادف کلمه مذکور در . مترادفی از آن خواهد بود
 گره  سطح، کلمه جدید بعنوان مترادف جدیدی درشبکه معنا

، آنگردد و در صورت وجود فقط تعمیمی از مربوطه افزوده می
و به  تعمیم  معناییکلمه مذکور بعنوان مشخصه جدیدی از گره

 در شبکه معنا قرار خواهد گرفت و تمامی ارتباطاتعنوان فرزند آن 
 در صورتی که . تعمیم به گره مشخصه نیز انتشار می یابدگره

مفاهیم معنایی مترادف و یا تعمیمی از کلمه جدید در ساختار 
شاخه جدید را در تواند یک کلمه کلیدی جدید میشبکه نباشد، 

ساختار سلسله مراتبی ایجاد نماید تا با ورود معانی دیگر در این 
حوزه معنایی، این سلسله مراتب تیز تکمیل شده و شبکه معنا را 

  .  نمایدهرچه جامع تر

ویژگی های فوق باعث می شود که سیستم پیشنهادی از 
انعطاف مناسب برای توسعه شبکه معنا براساس نظرات کاربران 

براین اساس اعمال تغییر در شبکه معنا نتیجه . برخوردار باشد
  .دریافت درخواست ها و بازخوردهای ارتباط کاربران است

 
  موتور جستجو. 2,3

ائه پرس و جو به دو صورت کلمه کلیدی در روش پیشنهادی ار
شود که هدف اصلی آن و تصویرنمونه در شرایطی امکان پذیر می

. باشدهدایت فرآیند بازیابی بر طبق معانی مورد درخواست کاربر می
در واقع دو قالب پرس و جوی متفاوت، برای نمایاندن قدرت 

لیه تصویری سیستم در ارایه بازیابی معنایی، حتی با پرس و جوی او
نماید که هیچگونه معنایی را بطور مستقیم به سیستم معرفی نمی

بر این اساس در روش پیشنهادی موتور جستجو . فراهم شده است
  .جستجوی معنایی و جستجوی محتوایی: مشتمل بر دو بخش است

 
  جستجوی معنایی . 1,2,3

 ارائه دو نوع پرس و جوی متنی امکاندر روش پیشنهادی کاربر 
ترکیبی را دارد، پرس و جوی متنی ترکیبی با استفاده از عملگر 

And و پرس و جوی متنی ترکیبی با استفاده از عملگر Or.  در
 Orحالی که کاربر چندین کلمه کلیدی را با در نظر گرفتن رابطه 

کند که کلمات ذکر شده نماید بیان میمیان آن ها جستجو می
در این . رای اعتبار یکسانی هستندباشند و از نظر او داهمسنگ می

حالت برای بازیابی تصاویر مرتبط ابتدا کلمات کلیدی در شبکه 
گیرند و پس از بدست آمدن گره معنا مورد جستجو قرار می

ارزش ) 1(مشمول آنها، تصاویر مرتبط با این گره ها براساس رابطه 
  .شوندگذاری می

  
)۱(               k

I
k
p WWIScore *)( =  

. Score (I) : ارزش تصویرI . 
k
pW : وزن کلمه کلیدیp در گره معنایی k .  
k

IW : وزن ارتباطی تصویرIبا گره معنایی  .k   
  

 هر تصویر پایگاه داده Scoreبرای بدست آوردن ) 1(طبق رابطه
kدر میزان شباهت با پرس و جو، دو مقدار وزنی 

pW  وk
IW  مورد

استفاده قرار می گیرند، به بیانی دیگر هم درجه عضویت کلمه 
 I و هم وزن ارتباطی تصویر پایگاه داده  kدر گره مربوطه pکلیدی 

 k با کلمه کلیدی I، در تعیین شباهت میان تصویرkبا گره معنایی 

People     Person        Human       …

Personality Identity .

Apparent Evident 

Weight Heaviness … Yearly Age 

....

Face Statement 

Happiness Cheerful ..... 

.....

Sadness Sorry Happy Glad .. ...

Smiling Laughing ..... 

…

   بخشی از شبکه معنای سلسله مراتبی.2شکل
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 تصاویر پایگاه داده تمامی زش کلیهپس از محاسبه ار.  تأثیر دارند
تصاویر به ترتیب ارزش های حاصل شده، از باال به پایین مرتب 

گردند تا بر اساس تعداد دلخواه بیان شده توسط کاربر ، با ارزش می
 Orبه دلیل استفاده از رابطه . ترین تصاویر مجموعه بازیابی شوند

ر برای بازیابی محدودیتی به جز کسب ارزش باال در میان تصاوی
  .گردداعمال نمی

  به گونه ای متفاوت عمل می شود،Andدر مورد عملگر 
 میان کلمات کلیدی پرس و Andبطوریکه با در نظر گرفتن رابطه 

جو، کاربر بطور واضح بیان می کند که خواستار تصاویری با معنای 
در این حالت ابتدا . باشدمتشکل از کلیه این کلمات کلیدی می

ات کلیدی بصورت جداگانه در شبکه معنا مورد جستجو قرار کلم
می گیرند و پس از بدست آمدن گره های مشمول آنها، تصاویر 
مرتبط با این گره ها بصورت جداگانه برای هریک از کلمات موجود 

اما از آنجا . شوندارزش گذاری می) 1(در پرس و جو مطابق رابطه 
د و خواستار تصاویری است که که کاربر بر ترکیب کلمات نظر دار

شامل کلیه کلمات کلیدی مورد نظرش باشند، ارزش نهایی هریک 
   .شودمحاسبه می) 2(از تصاویر بر اساس رابطه 

) 2(                              
n

IS
IScore

n

k
k∑

== 1

)(
)( 

 
Score(I):  ارزش تصویرI)  میزان پوشش کلیه کلمات کلیدی توسط تصویرI.(   

n : :تعداد کلمات کلیدی موجود در پرس و جوی کاربر.  
Sk(I) :  ارزش تصویرI در قبال گره معنایی Kشامل یک کلمه پرس و جو  .   

 
پس از محاسبه ارزش نهایی هریک از تصاویر بر اساس رابطه 

کنند، بیان کننده تصاویری که ارزش بیشتری را کسب می) 2(
بدین ترتیب . باشندر میمیزان بیشتری از معنای درخواستی کارب

، برای نمایش به کاربر رتبه آمدهتصاویر بر اساس ارزشهای بدست 
بر این مبنا، تصاویری که در رتبه بندی، مرتبه . بندی می گردند

باالتری را کسب نمایند در مجموع حاوی درصد باالتری از معانی 
  .باشندمورد درخواست کاربر می

 
  جستجوی محتوایی .2,2,3

ای است که برای سیستم وی محتوایی، قابلیت افزونهجستج
پیشنهادی در حالت پرس و جو براساس تصویر نمونه در نظر گرفته 

در این نوع جستجو، کاربر تصویری را بعنوان تصویر . شده است
پرس و جو ارائه می نماید و سیستم بر اساس شباهت ویژگی های 

برای یافتن . نمایدمیسطح پایین بصری تصاویر مشابه را بازیابی 

شباهت بصری دو تصویردر سیستم پیشنهادی از عامل رنگ 
بر این اساس ابتدا هیستوگرام رنگ برای هر . استفاده شده است

تصویر بصورت جداگانه محاسبه شده و در نهایت میزان شباهت دو 
تصویر از طریق محاسبه تفاوت میان هیستوگرامهای رنگ با 

هیستوگرام رنگ . ه اقلیدسی بدست می آیداستفاده از تابع فاصل
برای دو تصویر در این روش به صورت هیستوگرام رنگ سه بعدی 

ای سه بعدی، ضدر اینحالت به ازاء هر رنگ در ف. محاسبه می گردد
بصورت مجزا اشتراک هیستوگرام در میزان حداقل پیکسلهای 
مشابه بدست می آید، سپس عدد حاصل در تعداد کل پیکسلهای 
تصویر تقسیم می شود تا بدین ترتیب اشتراک هیستوگرام برای هر 

در مرحله آخر، میانگین برای سه . رنگ بطور نسبی حاصل گردد
  .فضای رنگی محاسبه شده و شباهت میان دو تصویر بدست می آید
 4  برای باال بردن دقت در روش پیشنهادی، ابتدا تصویر به

 تقسیم شده و سپس  الف-)3( مطابق شکل ناحیه با سایز برابر
 طبق مستقل برای هر ناحیه بصورت جداگانه و هیستوگرام رنگ

در نهایت درصد شباهت میان دو  . محاسبه می گردد ب-)3(شکل 
 براساس  از میانگین شباهت میان نواحی منطبق آنها،تصویر

 تصاویر بدین ترنیب.  بدست می آیدهیستوگرام های متناظرشان
از با تصویر پرس و جو بر اساس شباهت بصری درون پایگاه داده 
  .شوندمی بازیابی رتبه بندی باال به پایین برای

  
  
  
  
  
  
    

 
  واحد یادگیرنده  .3,3

این . یرنده دیگر مؤلفه مهم سیستم پیشنهادی استادگیواحد 
  در طی یک نشست بازیابی، با دریافت بازخوردهای کاربرواحد

را در تشخیص معانی مندرج در نوعی یادگیری از رفتار کاربر 
 در سیستم پیشنهادی واحد یادگیرنده، .دهدتصاویر انجام می

ای معنایی در هر دو حالت گونهقابلیت هدایت چرخه بازیابی را به

)الف( )ب(   محاسبه هیستوگرام رنگ سه -ب.  ناحیه برابر4 تقسیم تصویر به -الف.  3شکل 
 بعدی برای هر ناحیه
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پرس و جو داراست و برهمین اساس، عملکردهای نسبتا متفاوت در 
مورد پرس و جو بر اساس کلمه کلیدی در دو حالت بکارگیری 

 . و نیز پرس و جو بر اساس تصویر نمونه داردOr و  Andگرهایعمل
در حوزه پرس و جو براساس کلمه کلیدی، واحد یادگیرنده با در 
نظر گرفتن پرس و جوی اولیه و نیز معانی منتسب به تصاویر 
بازخورد شده قادر است تا یک نشست بازیابی کامال معنایی را ارایه 

 پرس و جو براساس تصویر نمونه نماید و همچنین در دیگر حالت
نیز، سیستم پیشنهادی، فرآیند بازیابی را پس از مرحله آغازین که 
به ناچار به صورت جستجوی محتوایی انجام پذیرفته است، توسط 
واحد یادگیرنده از حوزه محتوای بصری به حوزه معنا منتقل می 

 و  پرس، پیشنهادیسیستم در واحد یادگیرنده  در واقع. نماید
 ایجاد ،کندجوی کاملتری را که بصورت صریح نظرات کاربر را بیان 

دهد نماید و به این ترتیب این امکان را در اختیار کاربر قرار میمی
  .یند بازیابی داشته باشدرآکه نوعی اعمال هدایت بر ف

 
   واحد یادگیرنده در حالت پرس و جو بر اساس کلمه کلیدی . 1,3,3

خش به این صورت است که پس از رتبه روش کار در این ب
یش گاه داده بر اساس پرس و جوی کاربر به روش پبندی تصاویر پای

ش ین رتبه ها را دارا هستند به کاربر نماگفته، تصاویری که باالتری
یا غیر مرتبط را به هر   شوند و کاربر برچسب های مرتبطداده می

یرنده با دریافت و پردازش ادگواحد ی. یک از آنها منتسب می کند
و ) 1(بازخوردهای کاربر و یادگیری از او تغییراتی را در رابطه های 

ت این فرایند طی جلسات متعدد تا حصول رضای. کنداعمال می) 2(
  .شودنسبی کاربر تکرار می

 And گرفتن رابطه نظردر حالی که کاربر چندین کلمه را با در 
کند که خواستار  واقع بیان میمیان آنها جستجو می کند، در

تصاویری است که مشتمل بر کلیه کلمات کلیدی داده شده 
در این حالت سه عامل در پاالیش پرس و جو و تعیین . هستند

) الف: ارزش جدید هریک از تصاویر پایگاه داده مؤثر می باشند
میزان ) میزان شباهت هر تصویر به مجموعه تصاویر مرتبط ب

میزان شباهت ) ر به مجموعه تصاویر غیر مرتبط جشباهت هر تصوی
) 3(رابطه . هر تصویر با پرس و جوی اولیه ارائه شده توسط کاربر

چگونگی پاالیش پرس و جوی اولیه و محاسبه ارزش هریک از 
تصاویر پایگاه داده بر اساس مؤلفه های پیش گفته را در حالتی که 

تفاده شده است  برای ترکیب کلمات کلیدی اس Andاز عملگر 
در این روش کوچکترین جد مشترک میان دو گره . دهدنشان می

درواقع در اینجا اساس . معنایی بیانگر شباهت معنایی میان آنهاست
های معنا استوار کار  بر بدست آوردن شباهت معنایی میان گره

مطابق این رابطه مساله مهم در مورد شباهت میان دو گره در . است
آنهاست که هر چند عمق ) DoLA23( عمق جد مشترکشبکه معنا،

بیشتری داشته باشد صورت کسر بیشتر شده و نشان دهنده 
. باشدشباهت بیشتر میان دو گره شبکه حتی در مفاهیم جزئی می

الزم به توضیح است که در شرایظ انطباق دو گره معنایی از دو 
له مراتب  برابر با بیشینه عمق موجود در سلسDoLAتصویر، مقدار 

 استفاده می DoLAبر این اساس، روابطی که از مفهوم . خواهد شد
نمایند را می توان نمونه هایی با قابلیت محاسبه انطباق دقیق و 
همچنین شباهت معنایی در صورت عدم انطباق دقیق میان 

 همانطور که ذکر . مجموعه های معنایی شبکه معنا در نظر گرفت
ست آوردن شبه پرس و جوی کاملتر شد اساس محاسبات برای بد

بر طبق نظرات کاربر، بر شباهت معنایی میان کلمات کلیدی 
منتسب به تصاویر بازخورد با دیگر تصاویر پایگاه داده بنا بر کلمات 

روش کار بدین . کلیدی بیان کننده محتوای معنایی آنها تکیه دارد
یب طبق ترتیب است که در پایگاه داده تصویری، تصاویر به ترت

بر اساس پرس و جوی جاری و بازخوردهای ارتباطی در ) 3(رابطه 
قالب برچسب های مرتبط و غیر مرتبط ارایه شده توسط کاربر 

 مطابق این رابطه، ابتدا بیشترین میزان .ارزش گذاری می گردند
شباهت معنایی میان هر گره تصویر مرتبط با گره های معنایی 

میانگین شباهت های مذکور برای ، بدست آمده و سپس Iتصویر 
در نهایت، . تمامی گره های تصویر مرتبط محاسبه می شود

میانگین شباهت های معنایی میان کل تصاویر مجموعه مرتبط 
برای بخش اول رابطه حاصل می گردد و به همین ترتیب برای 
مجموعه غیرمرتبط نیز این مقدار میانگین محاسبه گشته و در آخر 

 که بیانگرمیزان Similarityر بدست آمده با مقدار این دو مقدا
به .  با پرس و جوی کاربر است، جمع می شودIشباهت تصویر 

 با کل Iبه محاسبه شباهت معنایی تصویر ) 3(بیانی دیگر رابطه 
مجموعه مرتبط و غیرمرتبط و نیز تمامی کلمات موجود در پرس و 

  . پردازد میAndجوی اولیه در حالت استفاده از عملگر 
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K :تعداد تصاویر مجموعه مرتبط.  
L :تعداد تصاویر مجموعه غیر مرتبط.  
Ii : معنایi منتسب به تصویر Iپایگاه داده .  

Kj : معنایjه تصویر  منتسب بKام مجموعه مرتبط .  
Lj : معنایj منتسب به تصویر Lام مجموعه غیر مرتبط .  
Qj : معنایjشامل یکی از کلمات کلیدی پرس و جو .  

Max.Depth :ماکزیمم عمق موجود در سلسله مراتب معانی.  
DoLA :های معنایی عمق نزدیک ترین جد مشترک مجموعهi و j 

  . در سلسله مراتب معانی
  

نحوه محاسبه ارزش هریک از تصاویر پایگاه ) 4(ین رابطه همچن
داده را از منظر میزان شباهت آنها با پرس و جوی اولیه کاربر نشان 

 استفاده شده 05/0برای این منظور از مقدار پیش فرض . دهدمی
است که برای بررسی اعتبار معنایی هر گره معنا در مورد تصویر 

 در صورتی Iری است تا تصویر  ضروAndمورد بررسی در حالت 
برای نمایش به کاربر بازیابی شود که بیان کننده تمامی معناهای 

انتخاب مقدار فوق به عنوان پیش .  مورد درخواست کاربر باشد
فرض براساس نتایج بدست آمده از آزمون های تجربی صورت 

 And در نهایت پس از بررسی تمامی تصاویر در حالت .گرفته است
انجام  میانگین گیری الزاما باید عملیاتبازیابی مفهومی تر، برای 
 تصاویر Scoreاساس   رتبه بندی بر تا امتیاز تصویر از طریقشود

  .صورت گیرد و بازیابی دیگری بر اساس این رتبه بندی انجام گردد
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تی که کاربر چندین کلمه کلیدی را با بهره گیری از در حال
 به عنوان پرس و جوی اولیه ارائه نماید نیز سه عامل Orعمگر 

پیش گفته در تعیین ارزش جدید هریک از تصاویر پایگاه داده از 
البته در این . باشندمنظر میزان انطباق آنها با نیاز کاربر مؤثر می

شود و نیازی به انجام ام میبخش مقایسه ها کمی متفاوت انج
باشد بطوریکه با استفاده از بدست فرآیند  میانگین گیری نمی

آوردن مقدار بیشینه در تمامی بخش های مقایسه ای میان گره 
 انجام می گیرد  Orهای معنایی بدلیل اینکه پرس و جو در حالت

نتیجه بدست آمده، از لحاظ جستجوی مورد درخواست کاربر بهینه 
، شباهت معنایی با حتی یکی از کلمات Or حالت زیرا که در است

روش پاالیش پرس و جوی ) 5(رابطه . کندمورد جستجو کفایت می
اولیه و محاسبه ارزش جدید هر یک از تصاویر پایگاه داده، بر اساس 

برای  Orمؤلفه های سه گانه پیش گفته را در حالتی که از عملگر 
  . دهد شده است نشان میترکیب کلمات کلیدی استفاده
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مطابق این رابطه، ابتدا بیشترین میزان شباهت معنایی میان هر 
نایی منتسب به  در مجموعه مرتبط و گره های معk از تصویر jگره 

 پایگاه داده محاسبه شده  و سپس بیشینه مقدار در میان Iتصویر 
  با kشباهت های بدست آمده برای کل گره های معنایی تصویر 

در نهایت بیشترین میزان .  محاسبه می گرددIمعانی تصویر 
 برای بخش اول Iشباهت میان کل تصاویر مجموعه مرتبط و تصویر 

و به همین ترتیب در مورد بخش دوم رابطه رابطه بدست می آید 
به دیگر بیان اساس . برای مجموعه غیر مرتبط عمل می شود

 بر اساس شباهت معنایی به Iبر محاسبه ارزش تصویر ) 5(رابطه
یکی از تصاویر مجموعه های مرتبط و غیر مرتبط از طریق شباهت 
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یی به به حتی یکی از مفاهیم منتسب به تصاویر و نیز شباهت معنا
حتی یکی از کلمات کلیدی پرس و جو، استوار می باشد، که در 

در این حالت .  می تواند جوابگو باشدOrحالت استفاده از عملگر 
ارزش هر یک از تصاویر پایگاه داده از ، Similarityبرای بخش 

منظر میزان شباهت آنها با پرس و جوی اولیه کاربر مطابق رابطه 
 قابل محاسبه است) 6(

 
 

Similarity(I,Q) =                                       )۶( 
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به این دلیل است ) 6(و ) 5(استفاده از مقدار بیشینه در روابط 
که شباهت باالی معنایی تصویر پایگاه داده حتی با یکی از تصاویر 

ل استفاده مجموعه مرتبط، مجموعه غیر مرتبط و پرس و جو به دلی
  .  برای کسب نتایج قابل قبول کفایت می کندOrاز عملگر 

 
واحد یادگیرنده در حالت پرس و جو بر اساس تصویر نمونه  .2,3,3  

نحوه عملکرد واحد یادگیرنده در این بخش، مشابه با حالت 
پرس و جو بر اساس کلمه کلیدی، بر معانی بدست آمده از تصاویر 

 استوار است با این تفاوت که در روش بازخورد شده توسط کاربر
پیش گفته، ارزش معنایی تصویر پایگاه داده بر اساس تصاویر 
مجموعه های مرتبط و غیر مرتبط و نیز پرس و جوی اولیه مورد 
بررسی قرار می گرفت، در حالیکه در حالت پرس و جو توسط 
تصویر نمونه، ارزش نهایی تصویر پایگاه داده بر اساس معانی 

تسب به تصاویر مجموعه مرتبط و مجموعه غیر مرتبط بدست من
در این مورد به دلیل اینکه پرس و جوی اولیه بصورت . می آید

نمونه تصویری می باشد، امکان ارجاع مستقیم معنایی به پرس و 
جو در قالب کلمات کلیدی وجود ندارد و بدین ترتیب عملیات 

وعه های مرتبط و غیر یادگیری برای این بخش، فقط از معانی مجم
به دیگر بیان، در این حالت پرس و جو . مرتبط استفاده می نماید

بر اساس تصویر نمونه، با پرس و جوی جدید بر اساس جستجوی 
در این بخش دو عامل در تعیین ارزش . معنایی جایگزین می گردد

جدید هر تصویر پایگاه داده و مرتب سازی این تصاویر مؤثر می 
  :باشند
 . میزان شباهت معنایی هر تصویر به مجموعه مرتبط) لفا 
  .میزان شباهت معنایی هر تصویر به مجموعه غیرمرتبط) ب 

مطابق دو عامل مطرح شده و نیز عملیات ارزش دهی به تصاویر 
بر اساس شباهت معنایی بصورت کوچکترین جد مشترک میان 

واحد نحوه عملکرد ) 7(مجموعه های معنایی دو تصویر، رابطه
یادگیرنده را در محاسبه ارزش هر یک از تصاویر پایگاه داده در 

طبق این . حالت پرس و جو توسط نمونه تصویری نشان می دهد
رابطه، فقط معانی منتسب به مجموعه های مرتبط و غیر مرتبط در 
تعیین ارزش هر تصویر پایگاه داده تأثیر می گذارند و بدین ترتیب 

ی میان تصویر نمونه و تصاویر پایگاه داده کمتر به شباهت محتوای
  .توجه می شود
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، ابتدا بیشینه مقدار برای شباهت میان هر گره )7(مطابق رابطه
 پایگاه داده Iمعنایی  تصویر مرتبط با گره های معنایی تصویر 

ن مقادیر برای کلیه گره های بدست آمده و سپس میانگین ای
در نهایت بیشترین میزان . معنایی تصویر مرتبط محاسبه می گردد
 به عنوان بخش اول رابطه Iشباهت میان تصاویر مرتبط و تصویر 

برای بخش دوم نیز، شباهت معنایی تصویر . محاسبه می شود
در واقع . مذکور با مجموعه غیر مرتبط  مورد بررسی قرار می گیرد

ابق این رابطه، ارزش هر تصویر پایگاه داده بر اساس شباهت مط
مفهومی به حداقل یکی از تصاویر مجموعه های مرتبط و غیر 
مرتبط، البته با بررسی تمامی معانی موجود در تصویر مربوطه 

  .محاسبه می گردد
توان به صورت اشکال تعمیم یافته ای از فرمول روابط باال را می

Rocchio] 14][16 [مقادیر وزنی بکار رفته در . در نظر گرفت
روابط باال همگی نسبی می باشند و در واقع وزن نسبی هر گره را 

 نیز Similarityدر بیان معنای تصویر بیان می کنند و در بخش 
مقدار وزنی بکار رفته به اعتبار نسبی کلمه کلیدی پرس و جو در 

براساس نده دگیر بدین ترتیب واحد یا.نود مشمولش اشاره دارد
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بازخوردهای ارتباطی ارایه شده در هر مرحله، بازیابی مفهومی که 
 .به معانی مورد درخواست کاربر نزدیکتر است را انجام می دهد

 
ده سازی و آزمونپیا.  4  

یکی از مهمترین چالش های فراروی ارزیابی کارایی سیستم 
 24حکم(های بازیابی تصویر فقدان یک بانک اطالعاتی جامع 

اگرچه در سال های اخیر تالش . در این زمینه است) استاندارد
هایی جهت رفع این چالش انجام گرفته است لیکن به دلیل تنوع 
زیاد حوزه های کاربردی و نیازهای کاربران این سیستم ها، معضل 

براین اساس در این تحقیق سعی شده . مذکور همچنان باقی است
خنه شده برای تدوین پایگاه داده است که از اصول و مراجع شنا

پایگاه داده تصویری . مورد استفاده در آزمون روش استفاده شود
 شناخته  تصویر از مجموعه1000شامل این بخش استفاده شده در 

 می باشد که در این رابطه سعی شده موضوع انسان با Corel شده
 برای از جامعیت الزمرد گزینش قرار گیرند که واست تا تصاویری م

برخوردار ) ظاهری و شخصیتی(چهرهمختلف حالتهای پوشش 
 یک شبکه معنای سلسله مراتبی همچنین در این بخش از. باشند

 کلمه کلیدی در مجموعه های مترادف استفاده 200 مشتمل بر
انجام  MATLABشده وپیاده سازی سیستم مذکور با نرم افزار 

  .گرفته است
ر هر دو حالت پرس و جو مراحل آزمون سیستم پیشنهادی د

براساس تصویر نمونه و کلمه کلیدی با انتخاب تصادفی کلمات و 
در این راستا به ازا هریک از گره های . تصاویرصورت گرفته است

شبکه معنا در بیست مرحله مختلف یک کلمه کلیدی یا یک تصویر 
در نهایت میانگین نتایج . نمونه برای انجام آزمون انتخاب شده است

دست آمده برای هر مفهوم به عنوان نتیجه کلی عملکرد سیستم ب
  .گزارش شده است

آزمون های انجام شده در این بخش برای پرس و جو بر اساس 
 و البته انتخاب تصادفی Or و And  درهر دو حالتکلمه کلیدی،

از پرس و جو، کاربر کلمات غدر آ. کلمات انجام پذیرفته است
نظرات خود را در  در هر مرحله بازیابی،وارد نموده و  کلیدی را

 ارایه "غیرمرتبط" و "مرتبط"قالب بازخوردهای ارتباطی، بصورت 
به همین ترتیب برای جستجوی محتوایی، کاربر ابتدا می نماید و 

تصویری را بعنوان تصویر نمونه برای پرس و جو انتخاب نموده و 
ورد تصاویر سپس مراحل تعامل خود را با سیستم، از طریق بازخ

در هر دو حالت .  ادامه می دهد"غیرمرتبط" و "مرتبط"بصورت 
——— 
1- Benchmark 

 رضایت از نتایج بازیابی تکرار حصولتعداد مراحل تعامل را تا کاربر 
الزم به توضیح است که ساختار شبکه معنای استفاده . نمایدمی

شده، ساختاری پویا با قابلیت گسترش در قالب کلمات کلیدی 
کلی تر در حوزه های معنایی مختلف می باشد که مترادف و  بطور 

بر همین اساس امکان کاربرد سیستم بازیابی پیشنهاد شده با پایگاه 
  . گرددداده هایی با مفاهیم متفاوت معنایی فراهم می

پیشنهادی در پاسخگویی  شمایی از سیستم بازیابی )4(شکل 
  .د نشان میده را"Sad" بر اساس کلمه کلیدی  پرس و جوبه

شمایی از سیستم پیشنهادی را در ) 5(در همین راستا، شکل 
در این .  می دهدنشانحالت پرس و جو بر اساس تصویر نمونه 

حالت تصاویر بر اساس جستجوی محتوایی در قالب شباهت بصری 
  .با تصویر پرس و جو بازیابی شده اند

، بازیابی "Continue "کاربر با فشردن کلید در این سیستم 
 20 در آزمون های انجام شده. نمایدایی دیگری را آغاز میمعن

 در هر دو حالت پرس و جو بر اساس کلمه پرس و جوی تصادفی
   اساس تصویر نمونه و پرس و جو بر Orو  And کلیدی با دو عملگر

  

  
 کلمه  پیشنهادی در حالت پرس و جو بر اساسسیستم بازیابی تصویر  .4لکش

  کلیدی
  

الزم به توضیح است که پرس و جو بر اساس . گردیده است بررسی
تصویر نمونه، برای دو حالت جستجوی معنایی و جستجوی 
. محتوایی برای مراحل تعاملی با کاربر مورد بررسی قرار گرفته است
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در این بخش با توجه به هدف سیستم بازیابی پیشنهادی که ارایه 
معنایی و جلب رضایت کاربران در معانی نشست های بازیابی 

درخواست شده می باشد، آزمون های انجام شده در دو قالب معنا و 
  حوزهمحتوای بصری تصاویر برای نمایش کارایی سیستم مذکور در 

  
  

    سیستم بازیابی تصویر در حالت پرس و جو بر اساس تصویر.5شکل
   

به دیگر بیان عملکرد سیستم پیشنهادی در . ده استمعنا انجام ش
یک حالت که با پرس و جو براساس کلمه کلیدی آغاز شده و 
بصورت کامال معنایی با استناد به معانی مرتبط با تصاویر بازخورد 

یابد، با دیگر حالت سیستم شده از طریق واحد یادگیرنده ادامه می
ی شده و سپس توسط که با یک پرس و جوی تصویری راه انداز

واحد یادگیرنده از حوزه تصویر و محتوای بصری سطح پایین به 
گردد حوزه معنا از طریق بازخوردهای ارتباطی کاربر منتقل می

برای تکمیل روند مقایسه میان بازیابی براساس . مقایسه شده است
معنا و محتوای بصری تصاویر، عملکرد سیستم با حالتی دیگر که به 

پذیرد مورد ارزیابی و راساس جستجوی محتوایی انجام میتمامی ب
در این حالت پس از بازیابی اولیه تصاویر . مقایسه قرار گرفته است

که براساس ویژگی سطح پایین رنگ صورت می پذیرد، مراحل 
بعدی تعاملی نیز بدون توجه به معانی مندرج در تصاویر بازخورد 

یر همانند دیگر سیستم های شده با استناد به محتوای بصری تصاو
 نمودار نتایج بدست آمده،  مطابق.یابدمبتنی بر محتوا ادامه می

سیستم پیشنهادی  در طی چندین مرحله   25 فراخوانی-دقت 
 قابل نمایش  )6(بازیابی معنایی برای سه حالت مذکور در شکل

چنانکه مالحظه می شود در حالت پرس و جو بر اساس کلمه . است
ش پیشنهادی از عملکرد قابل قبولی در بازیابی تصاویر کلیدی، رو

برخوردار است و در حالت پرس و جو بر اساس تصویر نمونه، به 
دلیل دقت پایین جستجوی محتوایی برای عملیات بازیابی معنایی 

 فراخوانی -تصاویر، در اولین مرحله دقت بازیابی در نمودار دقت
و برای مراحل بعدی که بازیابی ارائه شده در حد پایینی قرار گرفته 

تصاویر بر اساس جستجوی معنایی ادامه می یابد دقت نتایج 
افزایش یافته است، در حالی که برای قسمت دیگر نمودار که به 
نوعی عملکرد سیستم های بازیابی مبتنی بر محتوا را به نمایش می 
گذارد و به پرس و جوی تصویری و عملیات پردازش محتوایی برای 

 –مراحل بعدی بازیابی تعاملی اختصاص دارد، نمودار دقت 
فراخوانی نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد به جستجوی محتوایی 

  .برای عملیات بازیابی معنایی تصاویر می باشد
به دیگر بیان، در حالت پرس و جو بر اساس کلمه کلیدی، به 

ب دلیل ارجاع معنایی مستقیم به درخواست پرس و جو در قال
کلمات، عملکرد سیستم در تمامی مراحل بازیابی نسبت به پرس و 
جو بر اساس تصویر نمونه دقت مناسب تری را ارائه می دهد و 
همچنین در حالت پرس و جو توسط تصویر نمونه نیز، تکرار مراحل 
تعامل بر اساس معانی موجود در تصاویر بازخورد شده نتایج بهتری 

ی با استفاده از ویژگی های بصری را نسبت به جستجوی محتوای
  .تصاویر بازخورد شامل می شود
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   سیستم پیشنهادی فراخوانی–نمودار دقت   .6لشک

——— 
25  Precision-Recall 
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به ترتيب نمودار دقت و فراخوانی را ) ٨(و ) ٧(شکل های

قبال تعداد تصاویر بازیابی شده برای دو حالت پرس و جو توسط در 
همانطور که مشخص  .دهندکلمه کلیدی و تصویر نمونه نشان می

 در رابطه با پرس و جو توسط کلمه کلیدی سیستماست، عملکرد 
نسبت به پرس و جو توسط تصویر نمونه از کارایی و دقت باالتری 

  .برخوردار می باشد
مطابق این نمودار ها میزان دقت و فراخوانی سیستم پیشنهادی 

تعاملی، در قبال تعداد تصاویر بازیابی شده طی یک نشست بازیابی 
. باشدبرای پرس و جو بر اساس کلمه کلیدی در حد قابل قبولی می

  همچنین برای پرس و جو 
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   سیستم پیشنهادی نمودار دقت .7لشک
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   سیستم پیشنهادیفراخوانی نمودار  .8شکل

  

بر اساس تصویر نمونه که در ابتدا، کاربر تصویری را بعنوان 
و بدین ترتیب دقت نتایج درخواست پرس و جو ارائه می نماید 

بازیابی معنایی را به دلیل ماهیت ویژگی های بصری سطح پایین 
که حاوی هیچگونه معنایی در مورد تصویر نمی باشند کاهش می 
دهد، نمودار های دقت و فراخوانی سیستم پیشنهادی در حد پایین 
تری نسبت به نتایج حاصل شده برای حالت پرس و جو بر اساس 

  .ی قرار می گیرندکلمه کلید
الزم به توضیح است که مطابق آزمون های انجام شده،  عملکرد 
سیستم در ارایه راهکاری نیمه خودکار برای بازیابی معنایی تصاویر 
با استفاده از شبکه معنایی شامل مفاهیم سطح باال هم در حوزه 
معنا و هم درحوزه انتقال تصویر به معنا از کارایی قابل قبولی 

  .ردار استبرخو
  
   نتیجه گیری. 5

از آنجاییکه درک نظرات کاربر در مورد نتایج سیستم های 
بازیابی از اهمیت باالیی برخوردار است، در این مقاله روشی ارایه 

بازخوردهای ارتباطی کاربر در هر تعاملی می گردد که بصورت 
بازیابی را پردازش نموده و پرس و جوی دیگری را بر  مرحله تکرار

. ساس نظرات ارایه شده کاربر در هر مرحله ترتیب می دهدا
ه ئ اراندهیادگیرواحد عملکرد پردازشی این سیستم، تحت عنوان 

در واقع واحد یادگیرنده، با انجام نوعی عملیات یادگیری . شده است
کوتاه مدت طی هر مرحله تعاملی، معانی مورد درخواست کاربر را 

وده و بازیابی معنایی دیگری را راه از بازخوردهای او استخراج نم
  .کنداندازی می

شبکه معنای سلسله مراتبی در یک سیستم پیشنهادی از 
مجموعه های کلمات کلیدی مترادف شامل مفاهیم سطح باالیی 

نماید و در مانند حالتهای چهره و ابعاد شخصیتی انسان استفاده می
ا برای بازیابی طی هر مرحله یادگیری ، شباهت معنایی تصاویر ر

برای پرس و جو  Orو   Andهای هرچه مفهومی تر در دو حالت
 با توجه به پرس و جو و تصاویر ارایه شده براساس کلمه کلیدی،

 عالوه بر این، .نماید محاسبه می"غیرمرتبط" و "مرتبط"بصورت 
سیستم پیشنهادی در حالت پرس و جو براساس تصویر نمونه، پس 

اولیه و برای مراحل بعدی بازیابی تعاملی، از بازیابی نتایج 
جستجوی محتوایی تصاویر را با جستجوی معنایی براساس شباهت 

سیستم در واقع . معنایی با تصاویر بازخورد شده جایگزین می نماید
 در هر دو حالت پرس و ، و مفهومیه شده، در روشی سطح باالئارا

ی نیازهای جو براساس کلمه کلیدی و تصویر نمونه، پاسخگو
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 یادگیری را بدون در نظر گرفتن معنایی کاربران در حالتی است که
 بر اساس محتوای معنایی فقطو سطح پایین ویژگی های بصری 

 و در همین راستا قابلیت انتقال جستجو را از دهدتصاویر انجام می
نتایج پیاده سازی، دقت قابل . قالب محتوایی به معنایی داراست

ایکه تحت  به گونهدهند  این سیستم نشان میقبولی را برای
عملکرد واحد یادگیرنده، نتایج بدست آمده در حالت پرس و جو بر 
اساس کلمه کلیدی و جستجوی معنایی، بسیار معناگراتر از حالت 
پرس و جو براساس تصویر نمونه و عملیات جستجوی محتوایی می 

  .باشد و نتایج بهتری را حاصل می کند
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