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مقدمه
همزمان با پیشرفت فناوری و گسترش حیرتآور اینترنت طي سالهای

کلي وجود دارد :بازیابي مبتني بر متن و بازیابي مبتني بر محتوای تصاویر.

گذشته ،مقوله ذخیرهسازی و بازیابي تصاویر به یکي از پراهمیتترین

در سامانه های پرسش محور ،پرسش کاربر شکل متني دارد و به شکل

شاخهها در توسعة سیستمهای چندرسانهای مبدل گردیده است .در بازیابي

مجموعهای از کلمات به سامانه داده ميشود .الزمه فعالیت این سامانهها

تصویر ،هدف عبارت است از یافتن تصاویر مرتبط با هدف یک کاربر

یک مرحله پیش پردازش است که طي آن باید تصاویر موجود در پایگاه

خاص ،از بین مجموعهای معموالً بزرگ از تصاویر .بازیابي ميتواند بر روی

داده به لحاظ معنایي حاشیه نویسي شوند .سپس در فرآیند جستجو ،با

مجموعههایي در زمینهای خاص ( )Domain Specificانجام پذیرد

استفاده از یک سامانه معمولي بازیابي اطالعات ،کلمات وارد شده توسط

(مانند بازیابي تصاویر پزشکي یا عکسهای ماهوارهای) یا اینکه از بین

کاربر در پایگاه داده جستجو ميشوند تا تصاویری که برچسب مشابه دارند

مجموعهای عمومي از تصاویر ،بازیابي انجام شود .در سیستمهای بازیابي

پیدا شوند .در سامانه محتوا محور بازیابي تصویر ،پرسشي که به عنوان

تصویر از ویژگيهای تصویری برای دسته بندی و بازیابي تصاویر استفاده

ورودی به سامانه داده ميشود ،نه از جنس متن که خود یک تصویر است.

ميکنند .در این سیستمها پایگاه داده تصویری وجود دارد که شامل کلیه

به این ترتیب وظیفه سامانه بازیابي تصویر این است که با مقایسه تصویر

تصاویر قابل بازیابي برای کاربر است .کاربر برای استخراج تصاویر از این

ورودی با تصاویر پایگاه داده ،تصاویر مشابه با آن را پیدا کرده و به کاربر

بانک ،خصوصیات مورد نظر خود را به سیستم ارائه ميدهد ،و سیستم با

نمایش دهد .در واقع بازیابي مبتني بر محتوا ،رویکردی مهم در حوزهی

استفاده از این اطالعات ،بانک تصاویر خود را جستجو ميکند تا تصاویر

بازیابي تصویر است که در آن فرایند بازیابي بر اساس ویژگيهای بصری
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سطح پایین تصاویر ،نظیر رنگ ،بافت ،و شکل انجام ميشود ( .)2انتخاب

مدیریت دولتي  115حوزه موضوعي وجود دارد که  82حوزه موضوعي ،با

روش یا روشهایي که بتواند به بهترین وجه خصوصیات و ویژگيهای

رشته مدیریت دولتي ارتباط دارد ( .)8حمیدی ،اصنافي و عصاره به بررسي

دادههای جمعآوری شده را تحلیل و گزارش نماید ،به ماهیت موضوع و

تحلیلي و ترسیم ساختار انتشارات علمي تولید شده در حوزههای کتاب

اهداف آن بستگي دارد ،به عبارت دیگر ،انتخاب روش پژوهش به

سنجي ،علم سنجي ،اطالع سنجي و وب سنجي در پایگاه وب آو ساینس

پرسشهای پژوهش و امکانات اجرایي پژوهش وابسته است .در

طي سالهای  2990-1003پرداختند .آنان  224رکورد بازیابي شده را از

هماستنادی مؤلفان دو مؤلف در مجموعهای از مدارك به طور مرتب مورد

نظر زبان ،موضوع ،کشور و ...بررسي کردند و سپس برای ترسیم ساختار

استناد قرار ميگیرند و از این طریق ارتباط موضوعي بین دو مؤلف استنتاج

علم از نرم افزار  HistCiteاستفاده نمودند (.)3

ميشود .به عبارت سادهتر تحلیل هماستنادی شیوهی درك تشابه ،پیوند

 Rongyingو  Ruiبا استفاده از روش هماستنادی ،به ترسیم نقشه

مفهومي یا موضوعي و یا رابطهی شناختي میان دو مورد استناد شده خواه

علمي حوزهی بازیابي اطالعات پرداختند .داده های مورد نیاز خود را از

نویسنده و خواه مدرك است .در واقع هماستنادی مؤلفان از طریق

پایگاه وب آو ساینس استخراج نمودند و در نهایت با استفاده از فنون

شمارش فراواني آثاری از نویسندگان به دست ميآید که در فهرست منابع

هماستنادی ،دانشمندان و آثار برجسته این حوزهی موضوعي را شناسایي

و مآخذ یک اثر مورد استناد قرار گرفتهاند .شمارش استنادها اغلب برای

نمودند .همچنین از روش هم واژگاني برای ترسیم واژگاني که در حوزهی

تعیین تأثیرگذارترین نویسندگان بهکار ميرود .پژوهشگران حوزههای

بازیابي اطالعات بیشتر مورد توجه هستند ،پرداختند (،Duzyol .)2

علمي ،گره های شبکه جهاني علم به شمار ميآیند که هر یک موضوع

 Taskinو  Tontaساختار فکری حوزهی موضوعي دسترسي آزاد را به

و جایگاه ویژهای را در این شبکه به خود اختصاص ميدهند .تعداد

شیوه تحلیل هماستنادی مورد بررسي قرار دادند و با استفاده از نرمافزار

پیوندهایي که هر محقق با دیگر محققان آن شبکه برقرار ميکند یا

 CiteSpaceبه ترسیم نقشه علمي آن در بازه زماني 1000-1020

دیگران با او ایجاد ميکنند ،نشاندهنده میزان اتصال او به شبکه جهاني

پرداختند .نتایج این پژوهش برجستهترین و تاثیر گذارترین نویسندگان و

علم و به عبارت دیگر میزان مشارکت او در علم جهاني است .این پیوند

آثار را بر ساختار فکری حوزهی موضوعي دسترسي آزاد نشان داد (.)2

امروزه از طریق استفاده از آثار مکتوب دیگران در هر اثر علمي یا همان

 Osarehو  McCainبرای ترسیم ساختار تحقیقات شیمي ایران 2990

استنادها ارزیابي مي شود ( .)1حوزهی بازیابي تصویر به دلیل ماهیتي که

تا  1002از میان  2241مقاله شیمي نمایه شده در نمایه استنادی علوم و

دارد از آغاز تا کنون با چالشهای زیادی مواجه بوده است .بر همین اساس

با استفاده از روش نویسندگان هماستناد در پایگاه  ،Dialogاطالعات

تا به حال سیستمها و روشهای زیادی برای بازیابي تصاویر توسط

خود را گردآوری و نسبت به ترسیم ساختار شیمي ایران اقدام نمودند (.)4

پژوهشگران مختلف ارائه گردیده است که هر کدام نقاط قوت و ضعف

 Rasheed ،Nerurو  Natarajanبه بررسي ساختار فکری حوزه-

مربوط به خود را دارند .عالوه بر این مشخص نبودن ساختار و زمینه فکری

ی مدیریت راهبردی با استفاده از تحلیل نویسندگان با هماستناد شده طي

در حوزهی بازیابي تصویر ،لزوم بررسي و مطالعه و ترسیم نقشه علمي

سالهای  2940تا  1000پرداختهاند .در این مطالعه از روشهای مختلف

حوزهی بازیابي تصویر را ضروری مينماید .بررسي پیشینه نشان ميدهد،

تحلیل دادهها مانند مقیاس چند بعدی ،تحلیل عاملي و PathFinder

هیچ پژوهشي در زمینه تحلیل هماستنادی مؤلفان ،در حوزهی بازیابي

استفاه شدهاست ( Andrews .)9تحلیل هماستنادی نویسندگان را در

تصویر در داخل و خارج از کشور انجام نشده است ،اما در این بخش به

حوزهی انفورماتیک پزشکي ( )Medical Informaticsبررسي کرده

مرتبطترین آن اشاره ميشود .فتاحي ،دانش و سهیلي در پژوهش خود به

است .آن مطالعه طي سالهای  2993-2994بر روی  30نویسنده دارای

بررسي وضعیت تولیدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سالهای 1020

بیشترین استناد از بین هم رتبههایشان در American College of

 2990-در وبگاه علوم با هدف ترسیم نقشهی علم این دانشگاه پرداختند

) Medical Informatics (ACMIاز طریق نرم افزارهای  SPSSو

و به تعیین میزان همکاری گروهي این دانشگاه بر پایه میزان استنادهای

 SASاجرا شده است .دادههای استنادی برای هر جفت نویسنده محاسبه

دریافتي مدركهای منتشر شده پژوهشگران این دانشگاه با استفاده از

شده (نویسندگان با هماستناد شده) و درنهایت ،تصویری از حوزهی

نرمافزار  HistCiteپرداختهاند (.)5

انفورماتیک پزشکي ارائه شده است ( Chowdhury ،Ding .)20و Foo

دلبری راغب به ترسیم نقشه علمي مدیریت دولتي طي سالهای

ساختار فکری پژوهشهای حوزهی بازیابي اطالعات را از طریق

 1000-1020پرداخته است و برای ترسیم نقشه علمي از نرم افزار Pajek

هماستنادی نویسندگان در سالهای  2942-2992ترسیم کردهاند .در این

استفاده کردهاست و از روشهای خوشه بندی برای ترسیم نقشههای علم

تحقیق ،تحلیل هماستنادی نویسندگان برای کشف تغییرات ساختار فکری

استفاده شده است .در پایان به این نتیجه رسیده است که در قلمرو اداره

علوم بازیابي اطالعات طي دو دوره زماني متوالي در  2942-2992و
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 2991-2992انجام شده است 59 .نویسنده پراستناد به عنوان نمونههای

موضوعي خاص مورد توجه بیشتری قرار گرفتهاست (که با عبارت ظهور

تحقیق از بین مقاالت این حوزه در نمایه استنادی علوم اجتماعي و لیزا

شکوفایي شناخته شده است) و همچنین نویسندگاني که دارای مرکزیت

انتخاب شدند .برای ترسیم نقشههای دو بعدی از مقیاس چند بعدی

باال بودند ،برای کل بازه زماني 21ساله شناسایي شدند.
نرمافزار  Citespaceبرای کشف ،تحلیل و مصور سازی الگوها و

روشهای خوشه بندی ،استفاده شدهاست (.)22
در این پژوهش به پرسشهای زیر پاسخ داده خواهد شد:

روندها در آثار علمي ایجاد شده است و خروجي آن شامل سه سنجه

 .2نقشه هماستنادی نویسندگان حوزهی بازیابي تصویر در بازه زماني

ميباشد .این سنجهها در پژوهش حاضر نیز مورد تحلیل قرار گرفتهاند که

( )1002-1021در  WoSچگونه است؟

عبارتند از:

 .1نویسندگان برجسته حوزهی بازیابي تصویر بر اساس شاخصهای

الف .سیگما ( :)Cigmaسیگما سنجهی تازگي علمي است .این سنجه

تولید ،دریافت استناد ،مرکزیت ( ،)Centralityسیگما (،)Cigma

نشاندهندهی انتشاراتي است که ایدههایي نو را مطرح ميکنند .همانطور

شکوفایي ( )Detection Burstاز سال ( )1002-1021چه کساني ميباشند؟

که مطالعات موردی نیز نشان داده است برندگان جوایز نوبل و سایر جوایز
پژوهشي مقدار باالیي از این سنجه را برخوردار هستند .در این مطالعه طبق

مواد و روشها

مطالعات پیشین ( .)25برای محاسبهی سیگما فرمول زیر استفاده شدهاست:
سیگما =

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای علم سنجي است ،و از فنون کتاب

شکوفایي(مرکزیت)2+

رابطه()2

سنجي مانند تحلیل هماستنادی ،بهره گرفته است .یکي از انواع تحلیل-

ب .شکوفایی ( :)Burst Detectionشکوفایي در یک تابع فرواني

های کتاب سنجي هماستنادی است .جهت پاسخ به پرسشهای پژوهش

معین ،نوسان قابل توجه آماری در یک بازه زماني کوتاه از یک دوره

مقاالت مربوط به حوزهی بازیابي تصویر با مراجعه به پایگاه اطالعاتي

طوالني را نشان ميدهد .که به جهت تحلیل زماني خاص ،با هدف کشف

 Web of Scienceو جستجوی عبارت " "Image* retrievalدر

ویژگيهایي است که کثرت باال در طول زمان داشتهاند .برای تحلیلهای

فیلد  ،Topicکه شامل جستجو در عنوان ،چکیده و کلیدواژههاست،

استنادی شناسایي افزایش ناگهاني ارجاعات خاصي که تعداد استنادهایشان

استخراج گردید .جهت انجام مطالعات ،تحلیل هماستنادی نویسندگان،

در زمان خاصي افزایش یافته ارزشمند است .در تحلیلهای همواژگاني این

مقاالت علمي پژوهشي این حوزه در محدودهی سالهای  1002تا 1021

سنجه نشان دهندهی افزایش ناگهاني رویداد یک واژهی خاص در مدارك

بازیابي شد .از این رو تعداد  1352پیشینه بازیابي گردید .سپس از

مورد بررسي است (.)28

 Webometric Analystبرای انجام اصالحات پیش تحلیل مثل هم

ج .مرکزیت ( :)Centralityسنجهی مرکزیت برای هریک از گرهها در

شکل کردن تمامي اسمهای یک نویسنده ،و ادغام فایلها استفاده شد و

شبکه تعریف ميشود و اهمیت موقعیت یک گره را در یک شبکه تعیین

از نرمافزار  Citespaceجهت انجام تحلیلها و ترسیم نقشهی هماستنادی

ميکند .این سنجه میزان قرار گرفتن یک گره در میان مسیرهای اتصال

مؤلفان استفاده گردید .پس از اینکه اشکال متعدد اسامي نویسندگان مورد

در شبکه را نشان ميدهد .مقدار مرکزیت اگر کمتر از  0/2باشد گره هیچ

مطالعه ،با استفاده از خصیصهی موجود در نرمافزار Webometric

نقشي ندارد .اگر بزرگتر و مساوی 0/2باشد نقطه محوری است و موقعیت

 Analystهم شکل گردید ،دادههای استخراج شده برای سالهای 1002

استراتژیک دارد که در این صورت این گره خود ميتواند کاندیدای نقطه

تا  1021برای انجام تحلیل هماستنادی مؤلفان وارد نرمافزار Citespace

عطف باشد .اگر بزرگتر از  2باشد نقطه عطف (بحراني) است و موقعیت

شد .به جهت تحلیل عمیق تر بازه زماني  1002تا  1021به صورت چهار

منحصر به فردی در متون دارد (.)23

بازهی زماني سه ساله تعریف شد تا بتوان تغییرات این حوزه را طي زمان

یافتهها

مطالعه نمود .همچنین نوع تحلیل  Author Citationیا به عبارت دیگر
 Author Co-citation Networkرا با محدود نمودن تحلیل مدارك

نتایج حاصل از هماستنادی نویسندگان حوزهی بازیابي تصویر در بازه

 ٪2از انتشارات پراستناد که مقدار استاندارد تعریف شده در خود نرمافزار

زماني  1002-1021نشان داد که شبکه هماستنادی نویسندگان از 34

سایت اسپیس نیز ميباشد ،انتخاب شد و در نهایت برای این تحلیل نیز

نویسنده تشکیل شده است ،که توسط  1352مقاله مورد استناد واقع شدهاند

الگوریتم ترسیم شبکهی پث فایندر به دلیل ویژگيهایش انتخاب گردید.

در این شبکه پیوند هماستنادی بین نویسندگان توسط خطوط نشان داده

در نتایج این قسمت نویسندگاني که آثارشان به عنوان یک نوآوری علمي

شده است ،رنگ هر خط نشاندهنده اولین سالي است که نویسندگان باهم

(که در این نرمافزار با مقدار باالی سیگما مشخص ميشوند) موجب تحول

پیوند هماستنادی برقرار کردهاند .در کل  48پیوند هماستنادی بین این 34

این حوزه گردیده است و همچنین نویسندگاني که آثارشان در یک دورهی

نویسنده در شبکه وجود دارد (شکل .)2
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شکل  .0شبکه هماستنادی نویسندگان حوزهی بازیابی تصویر در بازه زمانی()4104-4110
بر اساس نتایج بدست آمده  Tao DCو  Zhang HJبا نوشتن 12

جدول .0نویسندگانی که درحوزهی بازیابی تصویر در بازه زمانی

مقاله مقام نخست را در تولید مقاله کسب نمودهاند و پس از آنهاMuller ،
ردیف
2
1
5
8
3
2
2
4
9
20
22
21
25
28
23
22
22
24
29
10
12
11
15

 Hبا نوشتن  10مقاله در رتبه دوم قرار گرفتهاست Xu D ،Tian Q .و
 ،Zhang Lهر کدام با تولید  29مقاله در رتبه سوم قرار گرفتهاند .همچنین
باالترین استناد مربوط به Smeulders ،)2994( Rui Y

 )2992( Smith J.R ،)1000(AWMبه ترتیب با اعداد  342 ،212و
 592ميباشد.
در بازه زماني 1002-1021باالترین مرکزیت مربوط به Rui Y
( )2994با عدد  0/33ميباشد .و پس از او Smeulders AWM

( )2993( Flickner M ،)2992( Smith J.R ،)1000در رتبههای بعدی
قرار گرفتهاند.
نام سایر نویسندگاني که دارای مرکزیت هستند در جدول  2آمده
است .تمامي این نویسندگان گره های محوری محسوب مي شوند.
همچنین باالترین سیگما مربوط به  )2992( Smith J.Rباعدد ()10/25
ميباشد .پس از او  )2993( Flickner Mو  )1002( Tao DCبا اعداد
( )22/2و ( )5/55قرار گرفتهاند (جدول .)1
در بازه زماني  1002 -1021باالترین شکوفایي با عدد ()81/22
مربوط به Datta Rميباشد پس از او  )1008( Lowe DGو Sivic J

( )1005با شکوفایي ( )52/39و ( )14/01قرار گرفتهاند .در جدول  5نام
سایر نویسندگاني که دارای شکوفایي هستند آمده است.

76

( )4110-4104دارای مرکزیت میباشند
سال نشر مقاله
نویسنده
مرکزیت
2994
Rui Y.
0/33
1000
Smeulders AWM
0/52
2992
Smith J.R.
0/14
2993
Flickner M.
0/22
2992
Jain AK
0/22
1000
Muller H
0/25
2999
Manjunath BS
0/21
2992
Ma WY
0/21
1003
Lehmann TM
0/22
1002
Wang JZ
0/09
2998
Pentland A
0/04
2992
Swain MJ
0/04
1002
Zhou XS
0/04
1002
Vasconcelos N
0/02
1002
Tao DC
0/02
2992
DelBimbo A
0/02
1002
Lew MS
0/02
1000
Li J
0/02
2992
Cox IJ
0/02
2925
Haralick RM
0/02
2999
Carson C
0/08
1003
Mikolajczyk K
0/02
2992
Gupta A
0/02

Caspian Journal of Scientometrics. 2014; 1(2): 66-73
Daniali S, Naghshineh N

جدول  .4نویسندگانی که درحوزهی بازیابی تصویر در بازه زمانی

23

20/53

Clough P

1003

( )4110-4104دارای سیگما میباشند

22

20/53

Anonymous

1022

ردیف

سیگما

نویسنده

سال نشر مقاله

22

9/3

Pentland A

2998

2

10/25

Smith J.R.

2992

24

9/51

Stricker M

2992

1

22/02

Flickner M.

2993

29

4/15

Deselaers T

1003

5

5/55

Tao DC

1002

10

2/38

Lew MS

1002

8

12/1

DelBimbo A

2992

12

2/24

Li J

1000

3

1/08

Pentland A

2998

11

2/2

Ojala T

1001

2

2/23

Swain MJ

2992

15

2/22

Swain MJ

2992

2

2/35

Li J

1000

18

2/32

Do MN

1001

4

2/32

Lew MS

1002

13

2/53

Zhang DS

1002

9

2/58

Lehmann TM

1003

12

3/45

Mehtre BM

2992

20

2/22

Cox IJ

2992

12

3/22

Salton G

2945

22

2/22

Carson C

2999

14

3/82

Hafner J

2993

21

2/2

Mikolajczyk K

1003

19

3/85

Chang SK

2942

25

2/02

Philbin J.

1002

50

3/52

Faloutsos C.

2993

28

2/05

Gupta A

2992

52

8/22

Niblack W

2995

23

2/01

Faloutsos C.

2993

51

5/92

Gupta A

2992

22

2/02

Niblack W

2995

55

5/4

Chen YX

1001

22

2/02

Jing F

1001

58

5/14

Rubner Y

1002

53

1/42

Vapnik V.

2994

جدول  .9نویسندگانی که درحوزهی بازیابی تصویر در بازه زمانی

52

1/22

Lehmann TM

1003

( )4110-4104دارای شکوفایی میباشند

52

1/21

Carson C

2999

ردیف

شکوفایی

نویسنده

سال نشر مقاله

54

1/2

Cox IJ

2992

2

81/22

Datta R.

1003

59

1/22

Jing F

1001

1

52/39

Lowe DG

1008

5

14/01

Sivic J.

1005

8

11/32

Liu Y

1002

تحلیل شبکه هماستنادی نویسندگان در نرم افزار سایت اسپیس

3

12/91

Tao DC

1002

نشان داد که در بازه زماني ( )1002-1021در شبکه هماستنادی

2

29/15

Flickner M.

2993

نویسندگان در کل  48پیوند هماستنادی بین  34نویسنده پراستناد در شبکه

2

22/29

Nister D.

1002

موجود ميباشد .در واقع ایجاد پیوند هماستنادی میان نویسندگان حوزهی

4

23/23

Mikolajczyk K

1003

بازیابي تصویر نشاندهنده ارتباط فکری بین نویسندگان در آن بازهی زماني

9

28/93

DelBimbo A

2992

ميباشد .بر اساس نتایج بدست آمده با اینکه  Tao DCو  Zhang HJبا

20

28/91

Philbin J.

1002

نوشتن  12مقاله مقام نخست را در تولید مقاله کسب نمودهاند و پس از

22

21/92

Minka TP

2992

آنها Muller H ،با نوشتن  10مقاله در رتبه دوم قرار گرفتهاست و Tian

21

21/25

Gudivada VN

2993

 Zhang L ،Xu D ،Qهر کدام با تولید  29مقاله در رتبه سوم قرار

25

21/83

Smith J.R.

2992

گرفتهاند ،با این حال جزء ده نویسنده پراستناد حوزهی بازیابي تصویر قرار

28

22/5

He X.

1004

نگرفتهاند.

بحث و نتیجه گیری
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در میان نویسندگاني که در حوزهی بازیابي تصویر دارای مرکزیت

مقالهای که در سال  2992منتشر نموده به ارائه سیستم بازیابي مبتني بر

هستند Rui Y ،در مقالهای که در سال  2994منتشر نموده موفق به کسب

محتوای خود که براساس رنگ تصاویر ميباشد پرداخته است .موضوع

باالترین مرکزیت با عدد  0/33شدهاست Smeulders AWM .در

مقاله  Tao DCدر سال  1002ارائه سیستم بازیابي محتوا محور تصاویر

مقالهای که در سال  1000منتشر نموده با مرکزیت 0/52رتبه دوم و

بر اساس بازخورد ربط ميباشد Flickner .در سال  2993مقالهای با

 Smith JR.نیز در مقالهای که در سال  2992منتشر نموده با داشتن

موضوع ایجاد راههایي برای گسترش و بهبود روشهای بازیابي مبتني بر

مرکزیت 0/14در رتبه سوم قرار گرفته است .نویسندگان مذکور جزء

محتوا تصاویر در پایگاه داده تصویر منتشر نمود .این مقاله به توصیف

پراستنادترین نویسندگان حوزهی بازیابي تصویر ميباشند و تاثیر زیادی از

سیستم  QBICميپردازد .و قابلیتهای پرس و جو آن را نشان ميدهد.

نظر فکری بر سایر نویسندگان این حوزه داشتهاند .در میان نویسندگاني که

 Muller Hدر سال 1000در مقاله خود به ارزیابي سیستمهای محتوا

در حوزهی بازیابي تصویر دارای سیگما هستند Smith JR ،با مقالهای که

محور تصاویر پرداخته است.

درسال2992منتشرنمودهاست ،موفق به کسب باالترین سیگما با عدد

 DelBimbo Aدر سال 2992در مقالهی خود به ارائه روشي خاص

 10/25شده است Flickner M .نیز با مقالهای که در سال  2993منتشر

جهت از میان برداشتن چالش بازیابي تصاویر مشابه ازطریق انطباق الگو

نمودهاست با سیگما  22/02رتبه دوم و  Tao DCنیز با انتشار مقاله خود

ترسیم شده توسط کاربر ميپردازد .مقاله  Pentland Aدر سال  2998در

در سال  1002با سیگما  5/55در رتبه سوم قرارگرفتهاست .در واقع

مورد فتوبوك است که یک سیستم بازیابي تصویر مبتني بر محتوا ميباشد.

نویسندگان مذکور فکرو ایده جدیدی را در حوزهی بازیابي تصویر مطرح

در کل ميتوان گفت تمام نویسندگاني که در سطور باال از آنها نام برده

کردهاند ،و از این رو باعث ایجاد تحول در این حوزه شدهاند.

شده است ،نویسندگان برجسته حوزهی بازیابي تصویر محسوب ميشوند و
تاثیر شگرفي بر دیگر پژوهشگران این حوزه داشتهاند.

در میان نویسندگاني که در حوزهی بازیابي تصویر دارای شکوفایي
هستند Datta R ،با مقالهای که در سال  1003منتشر کردهاست ،موفق

در پایان باید گفت ترسیم نقشههای ساختار علمي رشتههای مختلف

به کسب باالترین شکوفایي با عدد  81/22شدهاست .پس از او Lowe

ميتواند از دیدگاههای مختلف مفید باشد .در واقع تجزیه و تحلیل

 DGبا انتشار مقاله خود در سال  1008با شکوفایي  52/39در رتبه دوم،

حوزههای مختلف علمي ميتواند در شناخت حد و مرزهای علمي به

و  Sivic Jبا انتشار مقاله خود در سال  1005با شکوفایي 14/01در رتبه

پژوهشگران آن حوزه کمک کند .در ترسیم نقشه علم که با کمک فنون

سوم قرار گرفته است .نویسندگان مذکور ،با مطرح کردن ایده خود در یک

مختلف کتاب سنجي و علمسنجي ،انجام ميپذیرد ،انتشارات یک حوزه از

برهه کوتاهي از زمان باعث ایجاد یک جرقه فکری جدید در حوزهی بازیابي

علم از زوایای متفاوت و با هدف کشف روابط پنهاني مورد تجزیه و تحلیل

تصویر شدهاند.

قرار ميگیرد و سپس برای درك بهتر ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ،به

بر اساس نتایج بدست آمده در بازه زماني (Smith )1002-1021

صورت چند بعدی در قالب نقشههای علمي ترسیم ميشوند .با توجه به

،)2993( Flickner M ،)2992( Swain MJ ،)2992( J.R

اهمیت مطالعات علم سنجي که حجم قابل توجهي از پژوهشهای

 ،)2998( Pentland Aرا ميتوان نویسندگان برجسته معرفي نمود .این

کتابداری واطالعرساني را در کشور به خود اختصاص داده است،

نویسندگان عالوه بر این که جزء پراستنادترین نویسندگان این حوزه

متخصصان کتابداری و اطالعرساني ميتوانند در ادامه مطالعات علم سنجي

ميباشند دارای مرکزیت ،شکوفایي و سیگما نیز ميباشندSmith J.R .

خود به کمک روشهای مختلف ترسیم علوم ،در سیاست گزاری علم و

در سال  2992در مقاله خود به توصیف  Visual Seekکه یک سیستم

فناوری ،به کمک برنامه ریزان حوزههای گوناگون نقش مهمي را ایفا

بازیابي مبتني بر محتوای تصاویر ميباشد پرداخته است Swain MJ .در

نمایند.
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Abstract

Background and aim: The aim of this study was to draw co-citation
map of outstanding authors in the field of image retrieval based on
1. MSc of knowledge and
articles indexed in ISI from 2001 to 2012.
Information Science, University Material and methods: This scientometric study was performed using
of Tehran, Tehran, Iran.
bibliometric techniques such as co-citation analysis. Samples of the
2. Assistant Professor, Faculty of
current study were all articles indexed in ISI in the field of image
Information Science and
retrieval from 2001 to 2012. Therefore, 2537 papers were retrieved in
Knowledge Studies, University
this field. Citespace and Webometric Analyst software were used to
of Tehran, Tehran, Iran.
analyze the co-citation of authors.
Findings: Results indicated that there were 84 co-citation links among
58 most cited authors in the network of co-citation authors. Tao DC and
Corresponding Author:
Zhang HJ reached the first rank with writing 26 articles. Rui Y was the
Daniali S
most cited author with 627citations. Highest centrality, sigma and burst
Tehran, Enghelab Ave, 16 Azar
were related to RuiY with 0.55, Smith JR with 20.63 and Dattar R with
Ave, University of Tehran,
42.71, respectively.
Faculty of Information Science
Conclusion: Creating co-citation links among the authors of image
and Knowledge Studies.
retrieval shows the intellectual relevance among the authors of this
field. It is obvious that none of the authors with high papers is an
Email:
effective and most cited author and has the highest centrality, sigma and
s.danialy89@gmail.com
burst in the field of image retrieval.
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