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Abstract
Background and aim: Given the special status and wide usage of image retrieval
in various fields, the present investigation studied on the research trends and
significant factors within the field of image retrieval and drawing the co-word map
based on the articles indexed in Web of Science.
Material and methods: This scientometric study was performed using bibliometric
techniques such as co-citation analysis. Samples of the current study were all
articles indexed in ISI in the field of image retrieval from 2001 to 2012. Therefore,
2537 papers were retrieved in this field. Citespace and VOSviewer were applied
for co-word analysis.
Findings: The highest centrality with the number of 0.18 has been related to the
term "image retrieval". "Content based image retrieval" and "relevance feedback"
both with 0.15 centrality have been in the next rank. The Highest burst with the
number of 11.59 was belonged to "pattern recognition society". "Content-based
image retrieval", "image database" with the number of 7.53 and 5.79 burst have
won the second and third ranks, respectively. Sigma was obtained 1.39 for the
"shape" and 1 for other terms during this period. Also, the analysis of co-word
network in VOSviewer indicated 9 scientific clusters in the field of image
retrieval.
Conclusion: The analysis of co-word network in the field of image retrieval have
shown that the content-based image retrieval is one of the most important
approaches in the field of image retrieval in the past years.
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بررسی روند پژوهش و تعیین عالیق پژوهشی در حوزه بازیابی تصویر و ترسیم نقشه همرخدادی واژگان این حوزه بر

 .1دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

اساس مقاالت علمی پایگاه  WoSمیپردازد.

 .2گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه

مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای علمسنجی است و از فنون کتابسنجی مانند تحلیل

تهران ،تهران ،ایران.

هماستنادی ،بهره گرفته است .جامعه آماری تمامی مقاالت نمایه شده در پایگاه وب .آو .ساینس طی سالهای 2001
تا  2012میالدی در ارتباط با بازیابی تصویر است .از این روی تعداد  2537مقاله بازیابی شد .از دو نرمافزار

*نویسنده مسئول:

 Citespaceو  VOSviewerجهت انجام مطالعات تحلیل همواژگانی مقاالت علمی-پژوهشی استفاده گردید.
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یافتهها :باالترین مرکزیت عدد  0/18و مربوط به اصطالح "بازیابی تصویر" میباشد" .بازیابی محتوا محور تصویر"،
"بازخورد ربط" نیز هر دو با مرکزیت  0/15در رتبه بعدی قرار گرفتهاند .باالترین شکوفایی عدد  11/59و مربوط به

تهران ،خیابان انقالب ،خیابان  16آذر ،دانشگاه
تهران ،گروه علم اطالعات و دانششناسی.
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"انجمن تشخیص الگو" میباشد" .بازیابی محتوا محور" و "پایگاه داه تصویر" با شکوفایی  7/53و  5/79رتبههای
دوم و سوم را کسب نمودهاند .باالترین سیگما برای "شکل" عدد  5/36و برای سایر اصطالحات عدد  1میباشد.
همچنین نتایج حاصل از تحلیل شبکه همرخدادی واژگان در نرمافزار  VOSviewerتشکیل  9خوشه علمی در حوزه
بازیابی تصویر را نشان داد.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از تحلیل شبکه همرخدادی واژگان در حوزه بازیابی تصویر نشان داد که بازیابی محتوا
محور تصاویر یکی از رویکردهای مهم و مطرح در حوزه بازیابی تصویر است.
واژگان کلیدی :بازیابی تصویر ،نقشه علم ،سیگما ،شکوفایی ،مرکزیت

مقدمه
زوایای متفاوت و با هدف کشف روابط پنهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرد و سپس برای درک بهتر ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ،به
صورت چند بعدی در قالب نقشههای علمی ترسیم میشوند .یک
نقشهی علمی بازنمون دو بعدی یا سه بعدی حوزهی خاصی از علم
است .بخشهای مختلف نقشههای علمی را سرفصلها و موضوعهای
آن حوزه از علم تشکیل میدهند .در این نقشهها بخشهای مختلف با
همدیگر در ارتباط هستند به گونهای که موضوعهای مختلف یک علم
که به صورت مفهومی با یکدیگر ارتباط بیشتری دارند در نقشه نزدیکتر
بهم هستند و موضوعهایی که ارتباط کمتری دارند در نقشه از یکدیگر
فاصله بیشتری دارند (.)1
تحلیل همرخدادی واژگان که در این پژوهش مورد استفاده قرار
گرفته است ،بدین معنی است که گاه دو عنصر در یک مدرک با یکدیگر
ظاهر میشوند که ارتباط بیشتری با هم دارند .اصل مصورسازی نیز بر
این نکته داللت دارد که دو عنصری که با هم ارتباط بیشتری دارند در

برای انجام پژوهش در حوزه بازیابی تصویر در مرحله اول به تبیین
مبانی نظری حوزه بازیابی تصویر و مسائل مربوط به آن پرداخته شد و
سپس نقشه همرخدادی واژگان این حوزه ترسیم شد .ترسیم نقشههای
ساختار علمی رشتههای مختلف میتواند از دیدگاههای مختلف مفید
باشد .در واقع تجزیه و تحلیل حوزههای مختلف علمی میتواند در
شناخت حد و مرزهای علمی به پژوهشگران آن حوزه کمک کند .به
عالوه ترسیم ساختار علم حوزههای مختلف علمی به پژوهشگران
مبتدی هر یک از این حوزهها جهت شناخت کلی از ساختار علمی آن
حوزه و همچنین انتخاب زمینه پژوهشی مورد عالقه میتواند به افراد
یاری رساند .همچنین ترسیم و تحلیل ساختار علم میتواند به عنوان
یک نقشه راهنما به پژوهشگران و سیاست گذاران حوزههای مختلف
علمی در شناسایی اولویتهای پژوهش و تطبیق آن با نیازهای بومی
کشور یاری رساند .در ترسیم نقشه علم که با کمک فنون مختلف
کتابسنجی و علمسنجی ،انجام میپذیرد ،انتشارات یک حوزه از علم از
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است که تا حدودی زمینه فعالیت رشته مدیریت با تمام گرایشات آن
است و مدیریت اطالعات نیز زمینه مطالعاتی رشتههایی همچون مدارک
پزشکی و علم اطالعات میباشد (.)5
سهیلی ،شعبانی و خاصه به مطالعه ساختار فکری دانش در حوزه
رفتار اطالعاتی با استفاده از تحلیل همواژگانی پرداختند .یافته نشان داد
اصطالحات مطالعات کاربران ،رفتار اطالعات سالمت و شبکههای
اجتماعی مهمترین خوشههای تشکیل شده در این حوزه هستند (.)6
 Dingو دیگران در پژوهش خود از روش هموازگانی برای بررسی
تغییرات ساختاری در روابط موضوعی حوزه بازیابی اطالعات استفاده
کردند .آنها از این پژوهش نتیجه گرفتهاند که این روش ،رویکرد
مناسبی برای شناسایی الگوها و روندها در یک حوزهی علمی در
بازههای زمانی مختلف میباشد (.)7
 Su & Leeبا هدف ارائه نقشههای کمّی از تحقیقات علمی ،به
تحلیل  223مقاله پراستناد در حوزه نانو کامپوزیتهای هادی الکتریسیته
پرداختند و با ترکیب دو روش همرخدادی کلمات و تحلیل شبکه
اجتماعی ،یک نقشه سه بعدی و یک نقشه دوبعدی ترسیم نمودهاند و از
آن طریق زیرحوزههای مهم و در حال ظهور در این زمینه را مشخص
کردهاند ( Lee & Segev .)8با استفاده از فن متن کاوى به ترسیم
نقشه دانش حوزه یادگیرى الکترونیکى پرداختند .آنها مجموعهای از
کلیدواژهها را استخراج و در نهایت ،یک نقشه موضوعى دانش براساس
رتبهبندى جفتهاى کلیدواژهها برطبق میزان حضور در جمالت و نیز
تعداد کلمات در جمالت ترسیم کردند (.)9
 Hu & et alدر پژوهشی به تحلیل همواژگانی در حوزه کتابداری
و علوم اطالعرسانی در سالهای  2008-2012با استخراج کلیدواژهها از
مجالت مربوط به چین پرداختند .در این پژوهش  13خوشه شناسایی
شدند و کلیدواژههای خدمات اطالعرسانی ،مدیریت دانش و خدمات
دانش به عنوان مهمترین مفاهیم این حوزه شناسایی شدند (.)10
 Leeدر مطالعه خود به بررسی گرایشات پژوهشی حوزه
کتابخانههای عمومی در شبکه همواژگانی کشور کره جنوبی پرداخت.
در پژوهش وی ،مشاهده شد که بخش اصلی پژوهشهای کتابخانههای
عمومی کشور کره جنوبی روی مقولههای مدیریتی متمرکز است ،از
طرفی بسیاری از متون مربوط به بررسی همکاری میان کتابخانههای
عمومی و سایر انواع کتابخانهها پرداختهاند ،حوزه مطالعه کاربران نیز از
جمله عالیق پژوهشی محسوب میشوند .آموزش مادامالعمر و عوامل
اجتماعی و اقتصادی از موضوعات پژوهشی دیگر هستند (.)11
بررسی پیشینههای موجود نشان میدهد ،پژوهش مشابهی در
زمینه تحلیل و ترسیم نقشه علمی قلمروهای پژوهشی حوزه بازیابی
تصویر در داخل و خارج از کشور یافت نشد که این خود لزوم توجه بر
انجام پژوهشهایی در این رابطه را یادآور میشود .ابزار گردآوری دادهها
در سایر حوزههای پژوهشی ،نمایه استنادی پایگاه  ISIبوده است .اکثر
این پژوهشها از ابزارهایی چون  Excel ،SPSS ،pajekو
 HistCiteبرای توصیف و تحلیل دادهها استفاده کردهاند.
این پژوهش قصد دارد به پرسشهای اساسی زیر پاسخ گوید:

نقشه کنار همدیگر قرار میگیرند .از دههی هفتاد میالدی نقشههای
کتابشناختی علم که بهعنوان ابزاری جهت حمایت در سیاستگذاری
علمی توسعه یافتند نیز بر اساس اصل همرخدادی واژگان و هماستنادی
تدوین شدهاند (.)2
در سالهای اخیر ،به دلیل گسترش نیاز به بازیابی بهینه تصاویر در
پایگاههای داده حجیم ،تحقیقات گستردهای در زمینه بازیابی تصاویر
صورت گرفته است که منجر به توسعه سیستمهای گوناگون تصویر شده
است .حوزه بازیابی تصویر به دلیل ماهیتی که دارد از آغاز تا کنون با
چالشهای زیادی مواجه بوده است .معموال حجم پایگاه داده تصاویر به
قدری زیاد است که جستجوی دستی آن عملی بسیار وقتگیر بوده و
عمال ناممکن است .بر همین اساس تا به حال سیستمها و روشهای
زیادی برای بازیابی تصاویر توسط پژوهشگران مختلف ارائه گردیده
است که هر کدام نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارند .عالوه بر
این مشخص نبودن جهت مطالعاتی ،و زمینه فکری در حوزه بازیابی
تصویر ،لزوم بررسی و مطالعه و ترسیم نقشه علمی حوزه بازیابی تصویر
را به جهت شناخت هر چه بهتر این حوزه و شناخت نقاط فعال (مباحث
موضوعی داغ) ،را ضروری میکند .در بازیابی تصاویر دو چارچوب کلی
وجود دارد :بازیابی مبتنی بر متن ( Text Based Image
 )Retrievalو بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر (Based Content
 .) Image Retrievalبا توجه به این که در حوزهی بازیابی تصویر
پژوهش خاصی با استفاده از فنون ترسیم نقشه علمی و همرخدادی
واژگان صورت نگرفته است ،در اینجا سعی شده است به پژوهشهایی
که با این فنون در سایر حوزههای علمی صورت گرفته است پرداخته
شود.
سالمی و کوشا در پژوهش خود به مقایسه کارایی دو روش تحلیل
هماستنادی و تحلیل همواژگانی در ترسیم نقشه کتابشناختی پرداختهاند
و قابلیت این دو روش را برای تعیین چارچوب حوزههای علمی مورد
آزمون قرار دادهاند .به عقیده آنها امتیاز ترسیم نقشه شبکه علمی با
استفاده از روش هماستنادی آن است که مکانشناسی خوشههای
تشکیل شده در نقشه با استفاده از این روش بسیار آسانتر است .در
عین حال ،به نظر میرسد تحلیل هماستنادی و همواژگانی همچون
تمامی روشهای کمّی دارای مسائلی هستند که نتایج را دچار تردید
میکنند .بنابراین ،بهکارگیری هم زمان دو روش قابل اعتمادتر است (.)3
صدیقی به بررسی کاربرد روش تحلیل همواژگانی در ترسیم
ساختار حوزه اطالعسنجی پرداخت ،پژوهش وی نشان داد مفاهیمی از
قبیل علم اطالعات ،کتابخانه ،تحلیل کتابسنجی ،نوآوری و متن کاوی
از جمله پرکاربردترین موضوعات در حوزه اطالعسنجی در سطح
بینالمللی هستند (.)4
احمدی و کوکبی در پژوهشی استفاده از روش تحلیل همواژگانی
به بررسی پیوند و مرز میان مدیریت اطالعات و مدیریت دانش بر
اساس تولیدات علمی نویسندگان ایرانی در مجالت داخلی پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان داد مفهوم دانش مضبوط یا ذخیره شده ،مرز
روشن میان دو حوزه مذکور است .همچنین مدیریت دانش حوزهای
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هیچ نقشی ندارد .اگر بزرگتر و مساوی  0/1باشد نقطه محوری است و
موقعیت استراتژیک دارد که در این صورت این گره خود میتواند
کاندیدای نقطه عطف باشد .اگر بزرگتر از  1باشد نقطه عطف یا بحرانی
( )Criticalاست و موقعیت منحصر به فردی در متون دارد (.)12
شکوفایی :در یک تابع فراوانی معین ،نوسان قابل توجه آماری در
یک بازه زمانی کوتاه از یک دوره طوالنی را نشان میدهد .که به جهت
تحلیل زمانی خاص ،با هدف کشف ویژگیهایی است که کثرت باال در
طول زمان داشتهاند .برای تحلیلهای استنادی ،شناسایی افزایش
ناگهانی ارجاعات خاصی که تعداد استناداتشان در زمان خاصی افزایش
یافته ارزشمند است .در تحلیلهای همواژگانی این سنجه نشان
دهندهی افزایش ناگهانی رویداد یک واژه خاص در مدارک مورد بررسی
است (.)13
سیگما :سنجهی تازگی علمی است .این سنجه نشاندهندهی
انتشاراتی است که ایدههایی نو را مطرح میکنند .همانطور که مطالعات
موردی نیز نشان داده است برندگان جوایز نوبل و سایر جوایز پژوهشی
مقدار باالیی از این سنجه را برخوردار هستند .در این مطالعه طبق
مطالعات پیشین ( )14برای محاسبهی سیگما فرمول زیر استفاده شده
است:
شکوفایی
رابطه()1
(مرکزیت)1+
سیگما =
در تحلیل همرخدادی واژگان عالوه بر استفاده از نرم افزار
 Citespaceاز نرمافزار  VOSviewerنیز استفاده گردید .بکار گرفتن
نرمافزار  VOSviewerحاصل از محدودیتی بود که در نوع الگوریتم
خوشهبندی نرمافزار  Citespaceوجود داشت و در نتیجه تحلیل
خوشهبندی واژگان با واقع شدن همه واژهها در یک خوشه نهایی خاتمه
مییافت .در این نرمافزار از الگوریتم خوشهبندی سختگیرانهتری
استفاده میشود که در آن حتما باید خوشهها بدون همپوشانی باشند .از
این رو و به دلیل اینکه واژگان مورد تحلیل در تحقیق حاضر از حوزهی
محدود «بازیابی تصویر» میباشد و میزان ربط در واژگان این حوزهی
مشخص باالست و بدین ترتیب همپوشانی خوشهای باالیی بین حوزهها
شناسایی شده و بطور منطقی این نرمافزار همه آنها را در یک خوشه
موضوعی قرار میدهد.
با توجه به نتایج فوق ،به نظر میرسد الگوریتم  VOSviewerدر
نرمافزار  VOSviewerاز توان بهتری برای انجام خوشهبندی با توجه
به اهداف پژوهش ما برخوردار است .علت دیگر استفاده از نرمافزار
VOSviewerنحوه نمایش بهتر تصاویر نسبت به نرمافزارهای دیگری
مانند  SPSS ، Citespaceو  Pajekمیباشد .این نرمافزار برخالف
نمایش نقشههای  Citespaceکه گراف-بنیان ()Graph-Based
هستند و ارتباط بین گرهها با خطوط نشان داده میشود ،از الگوریتم
VOSviewerکه نوعی الگوریتم برای نمایش نقشههای فاصله-محور
( )Distance-Baseمیباشد ،استفاده میکند .یکی دیگر از مزایای
این نرمافزار امکان کاهش پیچیدگی نمایش کلمات زیادی است که در
نقشه با تراکم زیادی کنار هم واقع میشوند و امکان فهم آن را کاهش
میدهد؛ در واقع این نرمافزار با خاصیتی که دارد تنها کلماتی را نشان

سیر تحول موضوعات و عالیق پژوهشی در حوزه بازیابی تصویر در
بازه زمانی ( )2001-2012بر اساس نقشه همرخدادی واژگان در
نرمافزار  Citespaceدر پایگاه  WoSچگونه است؟
اصطالحاتی که در حوزه بازیابی تصویر دارای باالترین سیگما
( ،)Sigmaباالترین شکوفایی ( )Burst Detectionو باالترین
مرکزیت ( )Centralityهستند از سال( )2001-2012چگونه است؟
نقشه همرخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر در نرمافزار
 VOSviewerدر پایگاه  WoSچگونه است؟
خوشههای تشکیل شده در این بازهی زمانی مربوط به چه
موضوعاتی میباشند؟
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای علمسنجی است و از فنون
کتابسنجی مانند ،تحلیل همرخدادی واژگان ،بهره گرفته است .به
منظور آشنایی با سابقه موضوع و مبانی نظری پژوهش روش مطالعات
سندی یا کتابخانهای ( )Documentary Methodبه کار گرفته شده
است .جهت پاسخ به پرسشهای پژوهش مقاالت مربوط به حوزه
بازیابی تصویر با مراجعه به پایگاه اطالعاتی  web of Scienceو
جستجوی عبارت " "Image* retrievalدر فیلد  ،Topicکه شامل
جستجو در عنوان ،چکیده و کلیدواژهها میباشد ،در سه نمایه استنادی
علوم ،نمایه استنادی علوم اجتماعی و نیز نمایه استنادی هنر و علوم
انسانی جهت انجام مطالعات تحلیل همواژگانی مقاالت علمی-پژوهشی
این حوزه استخراج گردید.
جهت انجام مطالعات همرخدادی واژگان  2537مقاله علمی
پژوهشی این حوزه در محدوده سالهای  2001تا  2012میالدی بازیابی
شد .نظر به مبنا قرار دادن جامعه آماری ،نمونه گیری نخواهیم داشت.
قبل از انجام تحلیل همرخدادی واژگان تا حد امکان واژههایی را که با
صورتها و امالهای متفاوت ظاهر شده بودند ،و به یک معنی بودند ،با
استفاده از خصیصة موجود در نرمافزار  Webometric Analystهم
شکل گردید .سپس دادهها را برای انجام تحلیل همرخدادی واژگان وارد
نرمافزار  Citespaceنمودیم .دادههای سالهای  2001تا  2012را به
صورت چهار بازهی زمانی سه ساله تعریف کردیم ،تا بتوان تغییرات
همرخدادی واژگان این حوزه را طی زمان مطالعه نمود .همچنین نوع
تحلیل همرخدادی واژگان ،که شامل تحلیل واژگان عنوان ،چکیده،
کلیدواژه و توصیفگر میباشد را با محدود نمودن تحلیل مدارک  %1از
انتشارات پراستناد که مقدار استاندارد تعریف شده در خود نرمافزار
 Citespaceنیز میباشد ،انتخاب شد و در نهایت الگوریتم ترسیم
شبکهی  Pathfinderانتخاب گردید .در نتایج این قسمت واژگان
دارای باالترین مرکزیت ،شکوفایی و  Sigmaمشخص گردید.
سنجة مرکزیت ( )Centralityبرای هریک از گرهها در شبکه
تعریف میشود و اهمیت موقعیت یک گره را در یک شبکه تعیین
میکند .این سنجه میزان قرار گرفتن یک گره در میان مسیرهای اتصال
در شبکه را نشان میدهد .مقدار مرکزیت اگر کمتر از  0/1باشد گره
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بر اساس نقشه  .1در بازه زمانی  2001-2012در شبکه همرخدادی
واژگان  25پیوند بین  49اصطالح در شبکه موجود میباشد.
‹‹ ››systemدر بازه زمانی دوم به ‹‹ ››databasesمتصل شده است
رنگ و شکل هم در بازه زمانی اول به بازیابی تصویر متصل شدهاند.
‹‹ ››relevance feedbackنیز در بازه زمانی اول به بازیابی تصویر و
در بازه زمانی دوم به ‹‹››content-based image retrieval
متصل شده است ››feature‹‹ ،››classification‹‹ .و ‹‹ query
 ››imageدر بازه زمانی سوم به ‹‹ content-based image
 ››retrievalمتصل شده است ››semantic gap‹‹ .و
‹‹ ››relevance feedbackدر بازه زمانی چهارم به هم متصل
شدهاند »recognition« .در بازه زمانی چهارم به
‹‹ ››classificationمتصل شده است.

میدهد که با توجه به اهمیتشان در آن میزان بزرگنمایی از نقشه قابل
مشاهده باشند و با افزایش بزرگنمایی و ایجاد فضا برای نمایش کلمات
بیشتر ،امکان ظهور کلمات بیشتری را میسر میسازد برای مثال زمانی
که از حالت بزرگنمایی خارج شویم فقط کلمات مهم و برجسته دیده
میشوند .از  VOSviewerبرای تحلیل همواژگانی ،بدنهواژگانی
( )Corpus- Baseعنوان ،توصیفگر ،چکیده و کلید واژههای مقاالت
استفاده گردید و حذف کلمات زائد و همشکلی واژگانی نیز انجام گردید.
در انتها برای تجزیه و تحلیل عمیقتر این حوزه بازه زمانی  12ساله به
چهار بازه زمانی سه ساله تقسیم شد و نقشه آن طراحی گردید.
یافتهها
سیر تحول موضوعات و عالیق پژوهشی در حوزه بازیابی تصویر

شکل  .1شبکه همرخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر
اصطالحات حوزه بازیابی تصویر با بیشترین مرکزیت

« ،»query image« ،»databases« ،»classificationبا
مرکزیت 0/03 ،0/03 ،0/04، ،0/06 ،0/09 ،و «»ow-level feature
نیز در سال  2004با مرکزیت  0/03و « »recognitionبا مرکزیت
 0/01در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.

باالترین مرکزیت عدد  0/18و مربوط به سال  2001و « image

 »retrievalمیباشد، »content-based image retrieval« .
« »relevance feedbackهر دو در سال  2001با مرکزیت 0/15
رتبه دوم را کسب نمودهاند،»color« ،»shape« .
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جدول  .1اصطالحاتی که درحوزه بازیابی تصویر دارای مرکزیت میباشند
ردیف

مرکزیت

اصطالح

سال

ردیف

مرکزیت

سال

اصطالح

1

0/18

image retrieval

2001

6

0/04

classification

2001

2

0/15

content-based image retrieval

2001

7

0/03

databases

2001

3

0/15

relevance feedback

2001

8

0/03

query image

2001

4

0/09

shape

2001

9

0/03

low-level feature

2004

5

0/06

color

2001

10

0/01

recognition

2001

شکوفایی 7/53و  5/79در همین سال رتبههای دوم و سوم را کسب
نمودهاند ،››computer-aided diagnosis‹‹ .در سال  2010و
‹‹ »image retrieval systemدر سال  ،2001با اعداد  5/26و
 5/16در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.

اصطالحات حوزه بازیابی تصویر با بیشترین شکوفایی
باالترین شکوفایی عدد  11/59و مربوط به ‹‹Pattern
 ››recognition societyدر سال  2001میباشدcontent-‹‹ .

 ››based image retrievalو ‹‹ ››image databaseبا

جدول  .2اصطالحاتی که درحوزه بازیابی تصویر دارای شکوفایی میباشند
ردیف

شکوفایی

اصطالح

سال

ردیف

شکوفایی

1
2
3
4
5
6

11/59
7/53
5/79
5/26
5/16
5/1

Pattern recognition society
content-based retrieval
image database
computer-aided diagnosis
image retrieval system
model

2001
2001
2001
2010
2001
2010

7
8
9
10
11

5/08
4/2
4/17
3/82
3/73

اصطالح

scale
framework
image annotation
shape
database image

سال

2010
2007
2010
2001
2001

اصطالحات حوزه بازیابی تصویر با بیشترین سیگما

است User .با وزن  36666در خوشه دوم قرار گرفته است.
اصطالحات similarity ،diagnosis ،relevance feedback
3d ،codebook ، visual word ،color space ،measure
 modelبه ترتیب با وزن ،2574 ،4982 ،10412 ،10104 ،22644
 700 ،1292در خوشه سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم ،هفتم ،هشتم و نهم
قرار گرفتهاند.

در این بازه زمانی سیگما برای «شکل» ،عدد  1/39و برای سایر
اصطالحات عدد  1میباشد.
نقشههای همرخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر در
نرمافزار  VOSviewerدر بازه زمانی ( )2001-2012و

خوشههای موضوعی تشکیل شده :در این بازه زمانی  9خوشه
تشکیل شده است .در خوشه اول  shapeبا وزن  21908قرار گرفته

شکل  .2همرخدادیواژگان حوزه بازیابی تصویر در نرم افزار VOSviewer

58

مجله علم سنجی کاسپین ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،96صفحه 53-61
ترسیم نقشه همرخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر /سمیرا دانیالی و دیگران

جدول  .3خوشههای حاصل از همرخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

اصطالح

شماره خوشه

اندازه خوشه

وزن اصطالح

1
2
3
4
5
6
7
8
9

129
123
87
57
46
18
10
6
4

21908
36666
22644
10104
10412
4982
2574
1292
700

shape
user
relevance feedback
diagnosis
similarity measure
color space
visual word
codebook
3d model

بحث و نتیجهگیری
تحلیل شبکه همرخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر در نرمافزار
 Citespaceدر بازهی زمانی  2001-2012نشان داد در شبکه
همرخدادی واژگان  25پیوند بین  49اصطالح در شبکه موجود میباشد.
در واقع ایجاد پیوند میان اصطالحات حوزه بازیابی تصویر در این بازه
زمانی نشاندهنده وجود ارتباط مفهومی قویتر بین این اصطالحات
میباشد .روند زمانی برقراری پیوند میان اصطالحات حوزه بازیابی
تصویر در بازه اول نشان داد که اصطالحات ‹‹پایگاه داده››‹‹ ،رنگ›› ،و
‹‹شکل›› در بازه زمانی اول به بازیابی تصویر متصل شدهاند ،علت این
اتصال این است که در این بازه زمانی بیشتر از رنگ و شکل تصاویر که
دو خصیصه مهم هر تصویر میباشد برای بازیابی تصاویر از پایگاه داده
تصاویر استفاده شده است .این نتایج با یافتههای  Liuو دیگران که
بیان نمودند در بازیابی محتوا محور تصاویر ،تصاویر بوسیله محتوای
بصری مانند رنگ ،شکل ،بافت اندیس گذاری میشوند تاحدود زیادی
نزدیک میباشد (.)15
‹‹انجمن تشخیص الگو›› به دلیل برگزاری کنفرانسهایی در زمینه
‹‹بازیابی تصاویر›› به این اصطالح متصل شده است .بازخورد ربط،
بازیابی محتوا محور تصویر ،پایگاه داده تصویر ،تصویر پرسوجو از دیگر
اصطالحاتی هستند که به بازیابی تصویر متصل شدهاند .علت اتصال
اصطالحات ‹‹قسمتبندی››‹‹ ،طبقهبندی››‹‹ ،ویژگی›› در بازه زمانی
اول این است که طبقهبندی تصاویر بر اساس محتوای آنها ،گام اساسی
و مهم در یک سیستم بازیابی محتوا محور تصاویر محسوب میشود در
واقع طبقهبندی تصاویر نه تنها سبب کاهش فضای جستجو میشود
بلکه زمان بازیابی را نیز کاهش میدهد و عملکرد سیستم بازیابی را
بهبود میبخشد .در این سیستمها برای آنکه صحت طبقهبندی افزایش
یابد و همچنین طبقهبندی معنایی گردد ،از الگوریتمهای خاصی استفاده
میشود .ویژگیهای معنایی تصاویر به بیان مفاهیم و اشیای موجود در
تصویر میپردازند و غالبا از روشهای قسمتبندی تصویر برای این کار
استفاده میکنند .روند زمانی برقراری پیوند میان اصطالحات حوزه
بازیابی تصویر در بازهی دوم نشان داد ‹‹سیستم›› به ‹‹پایگاه داده››
متصل شده است .علت اتصال این کلمات را میتوان اینگونه توجیه
نمود ،پرسشی که در یک سیستم بازیابی محتوا محور
( )CBIR Systemتصویر وارد میشود به صورت یک پرسش

تصویری ( )Query imageمیباشد و سیستم بازیابی تصویر پس از
تجزیه و تحلیل تصاویر پایگاه داده خود و استخراج ویژگیهای رنگ،
بافت و شکل تصاویر ،مرتبطترین تصاویر را نمایش میدهد.
 Einarssonو دیگران نیز در پژوهش خود در سال  2005نشان دادند
که سیستمها بازیابی تصویر از ویژگیهای تصویری برای دستهبندی و
بازیابی تصاویر استفاده میکنند .دراین سیستمها ،پایگاه داده تصویری
وجود دارد که شامل کلیه تصاویر قابل بازیابی برای کاربر است .کاربر
برای استخراج تصاویر از این بانک ،خصوصیات مورد نظر خود را به
سیستم ارائه میدهد و سیستم با استفاده از این اطالعات ،بانک تصاویر
خود را جستجو میکنند تا تصاویر مطلوب را استخراج و به کاربر نمایش
دهد (.)16
بازخورد ربط نیز در بازهی زمانی دوم به بازیابی محتوا محور تصویر
متصل شده است .علت این اتصال را میتوان اینگونه بیان نمود که
پس از اعمال تصویر پرسوجو به سیستم بازیابی محتوا محور تصاویر ،و
بازیابی تصاویر ،جهت بهبود عملکرد بازیابی و کاهش شکاف معنایی از
روش بازخورد ربط استفاده میگردد .روند زمانی برقراری پیوند میان
اصطالحات حوزه بازیابی تصویر در بازهی سوم نشان داد اصطالحاتی
مانند طبقهبندی ،ویژگی ،تصویر پرسوجو  ،الگوریتم ،ماشین بردار
پشتیبان ،شکاف معنایی ،ویژگیهای سطح پایین و سیستم بازیابی
تصاویر از دیگر اصطالحاتی هستند که در این بازهی زمانی به هم
متصل شدهاند .سیستمهای یادگیری با سرپرستی اغلب به منظور
یادگیری مفاهیم سطح باال از ویژگیهای سطح پایین بکار میروند .از
نمونه این سیستمها )Support vector machine( SVM
میباشند که بر اساس یک تئوری قوی SVM ،ها برای شناسایی
اشیاء ،دستهبندی متن و  ...بکار میروند و در سیستمهای بازیابی
تصویر نیز انتخاب مناسبی هستند ماشین بردار پشتیبان از جمله
روشهایی است که در دستهبندی دادهها مورد استفاده قرار میگیرد.
‹‹شکاف معنایی›› در بازهی زمانی آخر به ‹‹بازخورد ربط›› متصل شده
است ،علت این امر این است که یکی از بزرگترین چالشهای
سیستمهای بازیابی تصویر وجود شکاف معنایی میباشد که از بازخورد
ربط برای کاهش این چالش استفاده میکنند .نتایج این پژوهش با
یافتههای  Wang, Li, Wiederholdدر سال  2001همراستا
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داشتهاند اما هنوز به عملکرد و کارایی الزم و مطلوب نرسیدهاند و از
سطح انتظار کاربران فاصله دارند .با توجه به مطالعات انجام گرفته
میتوان گفت که سیستمهای بازیابی تصاویر امروزه در رشتههای
گوناگونی از جمله کتابداری ،پزشکی ،زمین شناسی ،جغرافیا ،نجوم،
ابتیک ،معماری و ....دارای کاربرد هستند .این سیستمها در کنار سایر
سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی میتوانند برای ارائه بهتر و موثرتر
خدمات مفید واقع شوند .در مجموع سیستمهای بازیابی تصاویر امروزه
به سمت بازیابی محتوا محور تصاویر در حال رشد هستند و عالیق
پژوهشی در حوزه بازیابی محتوا محور تصاویر ،ارائه سیستمهای جدید
بازیابی محتوا محور تصاویر در جهت از بین بردن چالشهای اساسی
سیستمهای بازیابی تصاویر موجود میباشد .به همین جهت مقاالت
بسیار زیادی در زمینه بازخورد ربط و کاهش شکاف معنایی نوشته شده
است .در گذشته تحقیقات روی سیستمهای بازیابی محتوا محور تصاویر
بر روی پردازش تصویر و استخراج ویژگیهای سطح پایین متمرکز شده
بود ،در حالیکه طرحهای آزمایشی سیستمهای بازیابی محتوا محور
تصاویر نشان میدهند که ویژگیهای سطح پایین نمیتوانند مفاهیم
معنایی را که در ذهن کاربر است را بهخوبی بیان کنند .عموماً عقیده
دارند که سیستمهای بازیابی محتوا محور تصاویر باید حداکثر پشتیبانی
را در جهت کاهش فاصله معنایی بین ویژگیهای سطح پایین و معنا
فراهم آورند .به منظور بهبود دقت سیستمهای بازیابی محتوا محور
تصاویر تحقیقات به جای متمرکز شدن روی طراحی الگوریتمهای
پیچیده استخراج ویژگیهای سطح پایین به سمت کاهش فاصله
معنایی ،بین ویژگیهای بصری و صفات معنایی ،تغییر یافته است.
انسانها تمایل به استفاده از ویژگیهای سطح باال دارند در حالیکه
ویژگیهایی که با استفاده از تکنیکهای ماشین بینایی استخراج
میگردند ،ویژگیهای سطح پایین تصاویر هستند .الگوریتمهای
پیچیدهای که برای توصیف رنگ ،بافت و  ...معرفی شدهاند ،قادر به
توصیف معنایی تصاویر بگونهای مناسب نیستند .سیستمهای بازیابی
محتوا محور تصاویر نیز نشان میدهند که ویژگیهای سطح پایین اغلب
در توصیف معنایی موفق نیستند و کارآیی این سیستمها از انتظار کاربر
فاصله طوالنی دارد.
با توجه به اهمیت مطالعات علمسنجی که حجم قابل توجهی از
پژوهشهای علم اطالعات و دانششناسی را در کشور به خود اختصاص
داده است ،متخصصان علم اطالعات و دانششناسی میتوانند در ادامه
مطالعات علمسنجی خود به کمک روشهای مختلف ترسیم علوم ،در
سیاستگذاری علم و فناوری ،به کمک برنامهریزان حوزههای گوناگون
نقش مهمی را ایفا نمایند .همانگونه که صدیقی در پژوهش خود اشاره
کرده است ،هر چند پژوهشهای مرتبط با مصورسازی موضوعات و
نقشهی همرخدادی واژگان به خودی خود پیشنهادات خاصی ارائه
نمیدهد ،اما میتواند در فهم وضعیت دانش موجود و هدایت
سیاستهای علمی راهگشا باشد (.)18

میباشد .این نتایج نشان داد بزرگترین مشکل سیستمهای بازیابی
تصویر براساس محتوا فاصله معنایی موجود بین مفاهیم سطح باالیی
است که افراد برای درک محتوا تصاویر استفاده میکنند و ویژگیهای
سطح پایینی است که در پردازش تصویر و بینایی ماشین مورد استفاده
قرار میگیرد .استخراج محتویات معنایی تصاویر برای کامپیوتر کاری
دشوار است ،زیرا اشیا با مفاهیم و معناهای یکسان اغلب دارای
ویژگیهای بصری و ظاهری متفاوتی میباشند ،برعکس خیلی از اشیا با
معانی و مفاهیم متفاوت دارای ویژگیهای نزدیک به هم میباشند (.)17
تشخیص در بازهی زمانی چهارم به طبقهبندی متصل شده است .علت
این اتصال این است که انواع مختلفی از تصاویر از جمله تصاویر
پزشکی ،تصویر ماهوارهای و ...وجود دارد که برای طبقهبندی هر نوع
تصویر ابتدا باید نوع تصویر تشخیص داده شود.
در میان اصطالحاتی که دارای شکوفایی هستند ،باالترین شکوفایی
عدد  11/59و مربوط به ‹‹انجمن تشخیص الگو ›› در سال 2001
میباشد .در میان اصطالحاتی که دارای مرکزیت هستند ،باالترین
مرکزیت عدد  0/18و مربوط به سال  2001و «بازیابی تصویر» میباشد.
در میان اصطالحاتی که دارای سیگما هستند ،باالترین سیگما برای
«شکل» عدد  1/39و برای سایر اصطالحات عدد  1میباشد.
تحلیل شبکه همرخدادی واژگان حوزهی بازیابی تصویر در
نرمافزار  VOSviewerنشان داد  9خوشه علمی در زمینه شکل ،کاربر،
بازخورد ربط ،تشخیص ،معیار شباهت ،فضای رنگ ،کلمات بصری ،کد
بوک ،مدل سه بعدی تشکیل شده است .نتایج همچنین نشان داد
بازیابی محتوا محور تصاویر یکی از رویکردهای مهم و مطرح در حوزه
بازیابی تصویر در سالهای گذشته شده است .بازیابی تصاویر بر اساس
محتوا ،شامل مجموعهای از روشها برای پردازش ویژگیهای دیداری
یک تصویر پرسوجو به منظور پیدا کردن تصاویر مشابه با آن در یک
پایگاه داده تصویر است .در این سیستمها ،ویژگیهای اولیه تصویر چون
رنگ ،بافت ،شکل ،و موقعیت مکانی ،به شکل اتوماتیک استخراج شده
و به عنوان بردار ویژگی جهت مقایسه تصاویر ،در پایگاه داده نگهداری
میشوند .استفاده از ویژگی رنگ ،بعنوان یکی از اساسیترین ویژگیهای
اولیه تصویر ،کاربرد بسیار گستردهای در کلیه سیستمهای بازیابی تصویر
داشته و اکثراً این سیستمها با تلفیق جستجوهای مبتنی بر رنگ ،بافت،
شکل و همچنین موقعیت مکانی ،نتایج نهایی را بازیابی میکنند.
مهمترین چالش فراروی این رویکرد وجود فاصله معنایی میان
ویژگیهای بصری سطح پایین و معانی سطح باال موجود در تصاویر
میباشد .بازیابی مبتنی بر ناحیه و بازخورد ربط در چرخه بازیابی تصویر،
به عنوان دو نمونه از مهمترین روشهای ارائه شده برای کاهش فاصله
معنایی به شمار میروند.
در پایان باید گفت تعداد مقاالت منتشر شده درحوزه بازیابی تصویر
در هر سال نشان از اهمیت این موضوع دارد و از طرفی نشان میدهد
سیستمهای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا هر چند پیشرفتهای زیادی
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