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  چکیده

 مبهمِیر و استخراج الگوهاي غیرهاي تصو گردد که به کاوش اطالعات، تبیین وابستگی، میان دادهي اطالق میفرآیند به ،تصویرکاوي

اي از اولیه دانشیست که از تصاویر ، تولید الگوهاي قابل فهمو هدف اصلی آن پردازدمی يتصویرهاي پایگاه دادهخیره شده در ذ

در  ویراتص معانی فهمِ از متوسطی سطح گردد، حصول میسر معنا براساس تصویرکاوي . براي اینکهدر دسترس نیست محتواي آن

آن  از یک تصویر در مقابل انسان تفسیر بینموجود  معناییِ شکافمنظور از تصویرکاوي معناگرا، پر کردن  در واقع .اولویت قرار دارد

تصویر  عملیات مطرح در فراینداست.  کرده استخراج تصویر از پایین سطح بصريِ هاي ویژگی عنوان تحت کامپیوترکه  چیزي است

اي از فنون مناسب براي رفع ابهام، ذهن گرایی و کلیت موجود در برخی مسایل است و  هدف آن بازیابی اطالعات کاوي، مجموعه

ی محتوا را به مقادیر عظیم اشند دسترسی سریع و کارآمد مبتنی برهایی است که قادر ب سیستمتصویري، مدلسازي، طراحی و اجراي 

با رویکرد معناگرا تکامل یافته و  ویرتص محتواي بر مبتنی بازیابیالگوهاي  ،راستااطالعات تصویري، مرتبط سازند. در این  از

در عرصه کارا راهبردي تواند می هاي مختلف مدلسازي،ایسه تکنیکاز این رو، مق. هاي متفاوتی از مدلسازي، ارائه شده است روش

ترین شبکه هاي عصبی به عنوان سریعگیري از بهرهایج تطبیقی حاصل از این پژوهش، نتبا توجه به  بشمار آید. کاوش بهینه تصویر

  .گرددپیشنهاد میتکنیک، در امر تصویرکاوي معناگرا 

 

  کلمات کلیدي: 

  تصویر هاي مدلسازي تکنیک، اي تصویرکاوش معناگر ،وب کاوي 

  

 مقدمه - 1

 براي نیاز مورد هاي داده آمایش و سازيذخیره زیاد حجم گرفتن نظر در با 

 مستلزم ضرورتاً در این محیط پردازش ،در وب ساده جوي و پرس یک

ابزارهاي مناسبی همچون وب کاوي است تا صرفاً دانش مربوط را به 

 .[2 ,1] ها تلخیص و ارائه نماید عنوان نتیجه نهایی یافته

هاي ایجاد شده در تکنولوژي تصویربرداري و ذخیره  پیشرفتدر این بین 

از تصاویر و  وسیعهاي داده  در پایگاه فراگیرسازي تصاویر منجر به رشد 

حجم بسیار باالیی از تصاویر، مانند  .[3] ها شده است جزییات مربوط به آن

هاي دیجیتال به صورت روزانه  عکساي، تصاویر پزشکی و تصاویر ماهواره

شود. اگر این تصاویر تحلیل شوند اطالعات بسیار مفیدي را در  تولید می

  . [4] دهند اختیار انسان قرار می

هایی بین تصـاویر متفـاوت    که با ایجاد وابستگی تصویرکاوي فرایندي است

 پـردازد  بزرگ به کشـف الگوهـاي نـامعمول مـی    هاي تصاویر  دادهدر پایگاه 

هـاي بـزرگ تصـویري، رویکـردي نـوین در       این فرآیند در مجموعـه  .[5]

هاي اطالعاتی تصویري از یک سـو   هاي مربوط به بانک هاي پژوهش حوزه

  . [6] شود تحقیقات داده کاوي از سوي دیگر محسوب می و

بر محتواي تصاویر به تصویر کاوي  یتغییر رویکرد از بازیابی و تحلیل مبتن

است تا کاربران در باعث شده هاي تصویر کاويمعناگرا و تنوع روش
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ها و مقایسه  مرور روشرو از این، انتخاب و بکارگیري آن دچار ابهام شوند

   است: حاضر پژوهش پرسش اصلیو  تلقی گشته ضروريامري ها را  آن

 مفاهیم از ی مطلوبدرک  به رسیدن براي هایی الگو هچ -

  هستند؟ مناسب تصاویر محتواي

 معنایی تصاویر مفاهیم صحیح تفسیر جهت مفهومی هاي مدل -

 هستند؟  هاییچه مدل خاص، موضوع یک خصوص در

از  مقاله پیش رو در نظر دارد با تمرکز بر تصویرکاوي معناگرا و با  استفاده

هاي هاي فناوريهاي موجود در حوزهاي به بررسی پژوهشروشی کتابخانه

اطالعاتی و ارتباطی، علوم کامپیوتر و تحلیل داده ها پرداخته و  مطالعه 

تصویر صورت داده و  مدلسازي بر  نقاط ضعف و قوت روش هاي تطبیقی

  آن ها بپردازد.در نهایت با ارائه الگویی مقایسه اي، به بیان مزایا و معایب 

 داده کاوي .1

 بسیار حجم درون از نهفته الگوهاي و اطالعات اکتشاف فرآیند کاويداده

 هر یا اي، داده يها انباره اي،  داده يها پایگاه قالب در که است ییها داده زیاد

)، 2006( . براساس نظر هن و کمبر[7] شود می ذخیره اطالعاتی انباره نوع

یا کاوش  [8]کاوي به معناي استخراج الگوهایی براي بازنمایی دانش داده

ترین مرحله در فرایند  دانش از مقادیر عظیم داده است و به عنوان مهم

 کاوي به دو دسته کلیهاي داده . روش[9] گردد کشف دانش معرفی می

هاي توصیفی، هدف  روش در شوند. تقسیم می بینانهتوصیفی و پیش

اما در روش پیش بینی، هدف پیش بینی  ،توصیف یک موجودیت است

) کارکرد و وظایف داده 1( هاي آتی است. شکل متغییر ناشناخته از داده

  .[9] دهد کاوي را نشان می

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  [9]کارکرد و وظایف داده کاوي  :)1( شکل

CRISP-DM متدولوژي
به عنوان یک مدل معروف در فرایند داده  1

 جامعی فرایندي مدل هائار منظور به 2000بودکه در سال  پروژه ايکاوي، 

 ، ارائه گردید. دردنباش انجام قابل کاويداده يها پروژه ن،آ براساس که

 اي نمونه چنین وجود عدم و صنعت واقعی نیازهاي بررسی با الگو این واقع،

 نیز مناسبی اعتبارسنجی مختلف، يها پروژه بر آن اعمال با گردید و ارایه

 و مطرح مدلی عنوان به امروزه همین اساس، بر و گرفت انجام آن براي

   .[10] گیرد می قرار استفاده مورد اطمینان قابل

هاي اصلی در فرایند داده کاوي جهت  گام CRISP-DMطبق مدل 

ساختن پایگاه داده مربوط به ، :تعریف مسئله[11] کشف دانش عبارتند از

، ساخت مدل، آماده ساختن داده براي مدلسازي، جستجوي داده، کاويداده

  .ه نتایجارائساخت مدل و ، ارزیابی مدل

                                                             
1 Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

 2وب کاوي  .2

 و استخراج، بازیابی، راستاي در کاويداده فنون از استفاده به کاوي وب

 وب خدمات و مدارك از دانش کشف منظور به اطالعات خودکار ارزیابی

 گذاري برچسب بدون و ناهمگن توزیعی، غالباً وب هاي داده رد.دا اشاره

 .کند بررسی را مبهم سواالت که دارد نیاز انسانی رابط هر بنابراین، .هستند

 نوع هیچ غالباً و بوده استفادهبال در فضاي وب  ها داده از درصد نود تقریباً

 زیاد حجم گرفتن نظر در با .دهند نمی ارائه کاربربه   مفیدي را اطالعات

 ساده، جوي و پرس یک براي نیاز مورد هاي داده آمایش و سازي ذخیره

ابزارهاي مناسبی است که صرفا دانش مربوط را به  مستلزم ضرورتاً پردازش

  .[2 ,1] ها ارائه نماید عنوان نتیجه نهایی یافته

کاوش ، 3کاوش ساختار وب :دسته عمده سه به توان می را کاويوب

با .   [12 ,2 ,1] نمودبندي تقسیم 5و کاوش محتواي وب4کاربري وب

) دسته هاي مختلف کاوش 2کاوي، شکل (توجه به کاربردهاي متنوع وب

کشد. در برخی متون، وب کاوي داراي روش در محیط وب را به تصویر می

  .[2] شود چهارمی هم هست که کاوش پرونده کاربران وب نامیده می

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
  

  [1] کاوي): ساختار وب2( شکل

  

توان عالوه بر یافتن اطالعات یا دانش جدید، براي مقاصد  کاوي میاز وب

ی نظیر طراحی انطباقی وب (مثال طراحی وب با انگیزش ناشی از گوناگون

و موارد  شخصی سازي وب سایتکاربر)، سازماندهی دوباره وب سایت، 

 .[12]استفاده کرد  گوناگون بهبود در اجرا

                                                             
2 Web Mining 

3 Web Structured Mining 

4 Web Usage Mining 

5 Web Content Mining 

 داده کاوي

 دسته بندي خوشه بندي کشف توالی رگرسیون

هاي زمانیسري  قوانین همبستگی خالصه سازي پیش بینی 

 توصیفی پیش بینانه

قوانین 

 وب معنایی

کاوش محتواي 

 صفحات وب

کاوش نتایج 

 جستجو

 کاوش متن

 کاوش تصویر

 کاوش ساختار وب

 بازیابی اطالعات

 کاوش کاربرد وبکاوش محتواي 

 وب کاوي

 ناوبري

 پرس و جو خوشه بندي

 شاخص گذاري

 ارزیابی

 شخصی سازي

 هوش تجاري

 پروفایل مشتري

استفاده از 

 پروفایل

 بهبود سیستم

 سفارشی سازي

 تجارت الکترونیک

 کشف مخاطرات

هاي وبعامل  

در   کاوش

مستندات 

HTML 

کاوش در 

XML 
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 کاوش ساختار وب - 1-2

ساختار وب، فرایندي است که به استخراج اطالعات ساختار وب  کاويوب

این فرایند،  ماحصل، [13] پردازد درون اسناد می 1پیوندهاي از طریق

 به. استها  سایت بین در یا سایت یک در موجود پیوندهاي از نموداري

 که شد خواهد تلقی مهم صورتی در وب صفحه یک گوگل، در مثال عنوان

 .[12 ,2 ,1] باشند داده پیوند آن به دیگر مهم صفحات

 کاوش کاربري وب - 2-2

کاوش کاربري وب، فرایندي است که به استخراج اطالعات از سرورهاي 

تواند از منظر مشتري یا سرور  پردازد. وقایع می مخصوص ثبت وقایع می

 تولید ايهداده . این فرایند با کاوش در میان[13]مورد ارزیابی قرار گیرد 

 هاي گزارش قالب در عموماً که وب، با کاربران تعامالت توسط شده

 اطالعات و کاربران، هاي پرسش کاربران، مشخصات سرور، بو دسترسی

ود، قادر به تحلیل گرایش و ش می داده نشان ها آن هاي کلیک به مربوط

 ,2 ,1] رفتاري کاربران در دسترسی به وب خواهد بود 2تحلیل الگوهاي

12] .  

  کاوش پرونده کاربران وب - 3-2

ها کاوش پرونده کاربران وب به کشف پرونده کاربران بر پایه رفتارهاي آن

 .[2] در وب پرداخته که بیشتر کاربرد تجاري در شناسایی مشتریان دارد

 کاوش محتواي وب - 4-2

کاوش محتواي وب فرایندي است که اطالعات را از محتواي اسناد وب 

نیافته (متن درون یک تواند ساختار  نماید. محتواي وب می استخراج می

و ساختار یافته (استخراج  ) HTMLتصویر)، نیمه ساختار یافته (اسناد 

 اسناد محتواي کاوي ر میان وب. د[13] ها) باشند اطالعات از پایگاه داده

 شنیداري -دیداري و تصاویر فرامتنی، متنی، اطالعات شامل اي، چندرسانه

 دسته و وب از مفهومی يها مراتب سلسله به استخراج طبقه این. شود می

  . [12 ,2 ,1] پردازد می ها آن خودکار بندي

  

 تصویرکاوي -1-4-2

  تصویري، رویکردي نوین در حوزههاي بزرگ  تصویرکاوي در مجموعه

هاي اطالعاتی تصویري از یک سو وتحقیقات  هاي مربوط به بانک پژوهش

  . [6] شود داده کاوي از سوي دیگر محسوب می

هاي  وابستگی داده تصویرکاوي تکنیکی است که کار کاوش اطالعات،

دهد. هدف  خیره شده در تصاویر را انجام میالگوهاي غیر مبهم ذتصاویر و 

از تصاویر بدون دانستن  بییناصلی تصویرکاوي تولید الگوهاي قابل ت

اطالعاتی از محتواي تصاویر است.یعنی بدون دانش اولیه از محتواي 

یر ورودي، الگوهاي اي از تصاوتصاویر بصورت کامال هوشمندانه با مجموعه

تصویر کاوي چیزي فراتر از توسعه داده کاوي در  د.نمایمیمهم را استخراج 

 اساسرتصویر کاوي یک حوزه میان رشته اي است که ب .ستحوزه تصویر ا

                                                             
1 hyperlinks 
2 patterns 

 ازش تصویر، بازیابی تصویر، داده کاوي،دهاي بینایی ماشین، پر تخصص

 .[14]یادگیري ماشین، پایگاه داده و هوش مصنوعی بنا شده است 

، یک سیستم تصویر کاوي باید شود    میمشاهده   )3همانگونه که در شکل (

هاي  بتواند ذخیره تصویر، پردازش تصویر، استخراج مشخصات و ویژگی

را  الگو و کشف دانشتصویر، شاخص گذاري و بازیابی تصاویر، کشف 

  .[14] انجام دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 
 

  

  [14]عملکرد یک سیستم تصویر کاوي  ):3شکل (

 

 از اطالعات تصاویر آوردن دست به براي و جستجو فرایند بهبود براي

 استفاده است، تصویر محتویات مورد در توضیحاتی شامل که هایی شاخص

  شود.  می

 گذاري تصاویرشاخص براي خودکار روش یک که است این اصلی مشکل

، صورت می پذیرد دستی صورت به گذاري شاخص این و ندارد وجود

 بستگیوا تصاویر گذاري شاخص خصوص به گذاري شاخص همچنین

 .دارد کاربر یکتشخیصی و ممیزي فکر ت و ذهنی تصورات بهزیادي 

 تصویر یک به نسبت متفاوتی نظرات توانند می متفاوت کاربران بنابراین

 یک برند به کار تصویر یک براي را متفاوتی هاي شاخص و باشند داشته

 بر جستجو کارایی ،متفاوتاطالعات   این و دارد زیادي تصویر محتویات

 این حل براي. است داده کاهش چشمگیر طور به را کلیدي کلمات اساس

توان از دید  فرایند جستجوي کاوش محتواي وب را می بهبود و مشکل

بازیابی "مفهوم جدیدي به نام از بازیابی اطالعات براي تصاویر انجام داد و 

  .استفاده کردا "3 مبتنی بر محتواي تصاویر

 گذاريشاخص فرایند کند می تالش تصاویر محتواي بر مبتنی بازیابی

بازیابی مبتنی  .دهد انجام خودکار صورت به را داده پایگاه در موجود تصاویر

را براساس محتویات تصویري مانند شکل، رنگ، ها  آنبر محتواي تصاویر، 

که یک تصویر به کند. هنگامی  گذاري میبافت و چگونگی طراحی شاخص

شود محتویات تصویري آن مشخص  عنوان ورودي براي بازیابی داده می

گیرد تا تصاویري که  شود و سپس پایگاه داده مورد ارزیابی قرار می می

                                                             
3 Content-Based Image Retrieval(CBIR) 

نگاشت و استخراج 

هاویژگی  

 پردازش
 کاوش

 تفسیر و ارزیابی

پایگاه داده  دانش

 تصاویر
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هایشان محتواي یکسان با محتواي تصویر درخواست شده دارند  شاخص

دو کار CBIR  هايسیستم عموماً .[15] بوسیله مقایسه بازیابی شوند

است، بهره  1: اولین عمل استخراج ویژگی[16] دهند اساسی انجام می

که با عنوان بردار ویژگی ي تصویر ها برداري از مجموعه اي از ویژگی

ند و براي نمایش دقیق محتواي هر عکس در پایگاه داده هست معروف

است که به سنجش  2ها شوند. عمل دوم اندازه گیري شباهت میذخیره 

با ، هاي موجود در پایگاه دادهفاصله میان عکس مورد جستجو و عکس

استفاده از بردار ویژگی هریک اشاره دارد. چالش اصلی که بصورت شکافی 

: شکاف اول [18 ,17] گرددبعد مطرح می 2شود از  دیده می CBIRدر 

به  ها فرق میان اشیاي واقعی جهان و اطالعاتی است که توسط کامپیوتر

هاي تصویري میان ویژگی "3شکاف معنایی"آید و دومی  نمایش در می

  سطح پایین و تفاسیر و ادراکات سطح باالي انسانی است.

 وابستگی، قوانین استخراج بندي، دسته نظیر هایی جنبهاز سوي دیگر 

 و کاويمتن اطالعات، بازیابی معنایی، وب سازي، شخصی ناوبري،

امروزه  .[1] آیند کاوي بشمار میتصویرکاوي همگی زیر مجموعه وب

د ولی گیر کاوش محتواي وب بیشتر به شکل متن کاوي در وب صورت می

، اصواتکاوي یا دسترسی وسیع به تصاویر، ايهاي اخیر چند رسانه پیشرفت

اهمیت زیادي براي کاربران ها و غیره را نیز میسر کرده است. تصاویر ویدئو

هاي عکاسی و  هاي سریع در فناوري د. با توجه به پیشرفتوب دار

هاي  فیلمبرداري و رشد و توسعه نرم افزارهاي گرافیکی در کنار توانمندي

ه از تصاویر افزوده شده است ولی هنوز بدست اینترنت بر اهمیت استفاد

وردن آنچه مطلوب و مدنظر کاربر است با مشکل مواجه است، چون آ

  .[2] شوند ها هنوز کامال با توصیف معناشناختی تعریف نمی چندرسانه

شوند. تصاویر  ها امروزه به شکل تصاویر ذخیره می حجم زیادي از داده

هایی از این نوع  نمونه هاي دیجیتالی، هاي نقشه برداري و عکس ماهواره

ها و توالی تصاویر  ها، وابستگی الگو ها، شناسایی شباهت ها هستند. داده

شود  کاویدن تصاویر به دو صورت انجام می .[2] ظیفه وب کاوي استو

[2]: 

  

 حجم و نوع.، براساس مشخصات متنی مانند نام - 1

. این خصوصیات محتوایی شامل [2]براساس محتواي درون عکس  - 2

بافت عکس،  شدت و ضعف رنگ، روشنایی و تیرگی رنگ، رنگ،

موقعیت مکانی عناصر تصویر و اندازه  شکل هندسی عناصر تصویر،

  .[14]ها است  آن

هاي  یک مدل معتبر تصویر، توسعه یک روش تصویرکاوي و تحلیل

سازد  هاي بهبود کارایی را نمایان می کند و روش تئوریک آن را تسهیل می

[14].   

 ریبه دو دسته ز یتوان به طور کل یرا م يکاو ریدر تصو يمدلساز انواع

  :[14] نمود میتقس

  ها مدلسازي مبتنی بر مشخصات و ویژگی -

  مدل سازي مبتنی بر معنا -

                                                             
1 feature extraction(FE) 

2 similarity measurement(SM) 
3 semantic gap 

کاوي عبارت است از فرایند تصویرتوان پذیرفت که بندي میبا این تقسیم

هاي مفهومی سطح باال  هاي سطح پایین تصویر به ویژگی تبدیل ویژگی

 . ایناستاین تعریف رویکردي به تصویرکاوي معناگرا  سمت وسوي .[6]

 تشخیص يها روش از استفاده با و دامنه دانش از گیريبهره با رویکرد

 متخصص هدایت با و کشف را تصاویر در موجود بصري هاي ، الگو4الگو

اساس  این بر  .نماید می منتسب ها آن به را باال سطح انتزاعی مفاهیم دامنه

 براساس داده پایگاه تصاویر بندي طبقه حد در را معناشناسی مذکور رویکرد

 نموده است، منتسب تصاویر از هریک به که، باال سطح انتزاعی مفاهیم

  .[20] دهد می پوشش

اغلب به علت وجود   سیستم هاي بازیابی مبتنی بر محتواي تصویر سنتی

موجود میان عکس استخراج شده و درخواست کاربر با  "شکاف معنایی"

شوند. کاوش معناگراي تصویر به عنوان ضعفی در  میشکست مواجه 

. به عبات دیگر این نوع سیستم ها شود میمطرح  CBIRسیستم هاي 

براي کسب  ،کنند میتنها در دامنه محدودي از داده ها به درستی عمل 

جهت پوشش  5نتایج بهتر نیاز به سیستم هاي بازیابی تصویر معنا گرا

  .[21] گردد میشکاف معنایی امري ضروري قلمداد 

  

  گرا تصویرکاوي معنا -1-1-4-2

 از متوسطی سطح گردد؛ حصول میسر معنا براساس تصویرکاوي براي اینکه

 بین معنایی شکاف در واقع بسیار حائز اهمیت است. تصویر معانی فهم

 يها ویژگی عنوان تحت کامپیوتر آنچه و انسان تفسیر بین که تصویر معانی

 پر ، بایداست کرده استخراج تصویر مفاهیم بیان جهت پایین بصري سطح

 .[14]شود 

 :[22] شوند بررسی مداوم بطور باید زیر مرتبط هم به مسایل بنابراین

 تصاویر محتواي مفاهیم از متوسط درك یک به رسیدن براي هایی الگو چه

 هستند؟ مناسب

 خصوص در تصاویر معنایی مفاهیم صحیح تفسیر جهت مفهومی هاي مدل 

 هستند؟  هاییمدل چه خاص، موضوع یک

 از خاص دامنه یک در تصاویر معنایی مفاهیم به راجع پایه نامه لغت

 چیست؟ تصاویر

-مدل توان می چگونه تصاویر معنایی مفاهیم از پایه نامه لغت یک براساس

 ؟آموزش دادتر دقیق را زیربنایی مفهومی هاي 

  

  در تصویرکاوي معناگرا هاي مدلسازي تکنیک -2-1-4-2

مجموعه اي از فنون مناسب براي رفع  عملیاتی تصویرکاوي،محاسبات 

ابهام، ذهن گرایی و کلیت موجود در برخی مسایل است. هدف از بازیابی 

هایی است که قادر باشند  اطالعات، مدلسازي، طراحی و اجراي سیستم

دسترسی سریع و کارآمد برپایه محتوا را به مقادیر عظیم اطالعات، مرتبط 

هاي عصبی،  متفاوتی از قبیل شبکههاي  سازند. محاسبات تقریبی روش

شود. مسئله بازیابی اطالعات یک  هاي بیزي و غیره را شامل می شبکه

) 4شکل ( .[12] حوزه کاربردي معمول براي محاسبات تقریبی است

  دهد.سازيِ کاوش معناگراي تصویر را نشان میهاي موجود در مدلتکنیک

 

                                                             
4 Pattern Recognition 
5 semantic-based image retrieval(SBIR)  
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  [14] تصاویرهاي  ): مدل سازي داده4شکل (

  

  1مدل پنهان مارکوف

 ,24 ,23] میالدي معرفی گردید 1960مارکوف در اواخر دهه  پنهانمدل 

. مدل پنهان مارکوف یک مدل آماري است که براي نمایش دانش [25

 گیرد رفتارهاي جدید مورد استفاده قرار میپیشین و دانش نوظهور حاصل از 

شوند: تعیین  یادگیري به دو زیر مسئله تقسیم می  با این مدل مسایل  .[26]

ساختار مدل وپارامترهاي یادگیري. در مدل پنهان مارکوف ساختار مدل 

شار احتماالت شود و انتقال و انت توسط توپولوژي و تعداد حاالت تعریف می

آیند. براي تکمیل مدل پنهان  دو پارامتر عمومی براي یادگیري بشمار می

  :[27] مرتبه اول مارکوف، پارامترهاي زیر مورد نیازند

 Qتعداد حاالت مدل  -

�A	مجموعه اي از انتقال احتماالت - � aij	where	1… i, j … Q� 

  احتمال در هر حالت توزیع -

	�B � bij	where	1… j …Q, 1. . k. . D; Dحالت	فضاي	ابعاد	�  

�π  توزیع اولیه حاالت - � πi	where	1. . i. . Q� 

 توزیع یک با که هاست، حالت از متناهی سري یک مارکوف پنهان مدل

 یک احتمال پیوسته توزیع توسط خاص، حالت یک در. است پیوسته احتمال

 از هستند مخفی خارج از حاالت. آید به دست تواندمی مشاهده، یا خروجی

 یک مخفی مارکوف، مدل. است شده نامیده مارکوف مخفی مدل اینرو

 مشاهده پارامترهاي از را مخفی پارامترهاي آن در که است آماري مدل

 براي آنالیزهاي شده کشیده بیرون پارامترهاي. نماید می مشخص شده

 هايدستورالعمل براي مثال به عنوان شوند، استفاده توانند می بعدي

توسط  مستقیم به طور وضعیت معمولی، مارکوف مدل در. الگو بازشناسی

 تنها احتماالت انتقال حالت بنابراین است، مشاهده قابل مشاهده گر

 قابل مستقیم طور به وضعیت مارکوف، مخفی مدل در. هستند پارامترها

 هستند مشاهده قابل وضعیت با تحت تاثیر متغیرها نیست، اما مشاهده

مدل پنهان مارکوف معمول، با مرتبه یک، تنها قادر به  .[24 ,29 ,28]

. لذا جهت بهره گیري از مدل پنهان مارکوف، [30]بیان یک ویژگی است 

به مدل مرتبه دوم و  براي کاوش تصاویر دو بعدي، مدل مرتبه اول آن

                                                             
1 Hidden Markov Model(HMM) 

اضافه شدن معنا به تصاویر، . بدین ترتیب با [31] شود می باالتر بسط داده

  .[30]یابد  میمرتبه مدل نیز افزایش 

به عنوان نمونه در مراتب باالتر مدل، جهت نمایش هرچه بهتر ساختارهاي 

نظیر تغییرات، وقایع یا حرکات اشیاء) در یک دنباله از تصاویر  ( معنایی

هاي تغییر یافته مانند  متحرك ویدیویی، مدل پنهان مارکف به برخی نسخه

) توسعه HHMM) و نسخه سلسله مراتبی (CHMMنسخه جفت شده (

یک مدل با دو جفت از مدل پنهان مارکف (با ، یابد. به عنوان مثال می

)بطور موفقیت آمیزي براي مدلسازي تعامالت O2، O1مجموعه حاالت

انسان در یک کار تصویري مورد استفاده قرار گرفت. اخیراً یک مدل پنهان 

زمانی در یک تصویر  -مارکف (مرتبه دو) براي کاوش ساختارهاي آماري

متحرك پیشنهاد شده است. در این مدل عناصر ساختار مراتب باالتر 

به عبارت دیگر   شوند. } مربوط میq1,…,qnایی {معموالً به اتفاقات معن

هاي معنایی مرتبه مدل پنهان مارکف نیز افزایش با افزایش موجودیت

} نشان دهنده q1,…,qs یابد. در حالی که حاالت در مراتب پایین تر{ می

تواند در یک اتفاق یکسان رخ دهد. این بدین  تغییراتی هستند که می

ل افزایش یابد به همان میزان به جزییات نیز معناست که هرچه مرتبه مد

  .[30] شوداضافه می

مدل پنهان مارکف از لحاظ ساختار ریاضی بسیار قدرتمند است به همین 

. با [25 ,23] دلیل مبانی نظري بسیاري از کاربردها را شکل داده است

توجه به دقت باالي این مدل، مدت زمان الزم براي ساخت مدل، نسبتا 

. از [28] شود طوالنی است و این یکی از معایب این مدل محسوب می

 نظیرهایی یتدمحدو، تتعداد حاالو افزایش  طرفی با باالتر رفتن مرتبه

را به   تر بینی پایینپیشپوشش کمتر و حتی گاهی دقت ، پیچیدگی باال

  . [32] همراه دارد

2مدل شبکه بیزي
 

و دیگر 3 پیرل،لوریزن، اسپیگل هالتر توسط 1980هاي بیزي در دهه شبکه

کاربردي در استدالل  زارهايبمحققان مطرح و با سرعت به یکی از ا

شبکه بیزي ارائه کننده یک . [33] احتمالی در هوش مصنوعی تبدیل شد

براي نمایش  [36] و یک چارچوب ثابت [35 ,34]مدل گرافیکی 

هاي متغییر است.  هاي احتمالی در میان مجموعه اي از ویژگی وابستگی

 ,34 ,37 ,36]تشکیل شده است   ،N(G,P)  دو مؤلفه شبکه بیزي از

هر  است که  )DAG(4 دار . مولفه اول یک گراف بدون دور جهت[39 ,38

انگر میزان نمای ،هابین گره یالو xi تصادفی   متغیر معرف یکگره 

است. مؤلفه دوم مجموعه اي از پارامترهاست  آنهاوابستگی احتمالی میان 

 ,38] است که توصیف کننده احتمال شرطی هر گره با توجه به والد آن

هاي شرطی در گراف توسط روشهاي آماري و  . وابستگی[40 ,39 ,34

شود. نشان داده می iπبا   xiمجموعه والد . [34] دنشو محاسباتی برآورد می

ساختار شبکه بیانگر این مسئله است که هر نود با دانستن اطالعات والدین 

بالفصل خود، از متغییرهاي غیر فرزند خود مستقل است. بنابراین احتمال 

�P�xبصورت xیک رخداد  � ∏ P�x�|π���
 ,42] شودمحاسبه می ���

41].    

                                                             
2 Bayesian Networks 
3 Pearl, Laurizen,Spiegelhalter 
4 directed acyclic graph (DAG) 

در تصویرکاوي معناگرا هاي مدلسازيتکنیک  

هاي ساختاري مرتبط با اشیاءکاوش معناگرا مدل  

 مدل پنهان مارکوف

بیزي مدل شبکه  

هامدل گراف ویژگی  

 SOMمدل شبکه هاي عصبی

 مدل خوشه بندي

 مدل یادگیري آماري

 مدل قوانین همبستگی
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می توان میان  در اینکه ، انتشار یافته مدلهاي زیادي از شبکه هاي بیزي

NBبه شبکه هاي بیزي ساده 
توسط دودا  1973اشاره نمود، که در سال  1

داراي  ،. در این مدل همه متغییرها موجود در شبکهگردیدارائه 2و هارت 

یک والد واحد بوده و به علت ساختار ساده و با قابلیت تنظیم، از محبوبیت 

TAN ، درخت کامل شبکه هاي ساده بیزي زیادي برخوردار است.
نام  3

 ،. در این مدله استمطرح شد4توسط چوو و لیو   1968دارد که در سال 

عمل، شود و در هاي بوسیله درخت نمایش داده میوابستگی بین گره

. جنگل کامل شبکه هاي ساده بیزي دارد NB یی باالتري نسبت بهکارا

FANنیز، به نام 
، ه استشکل گرفت TANکه برپایه مدل  معروف است، 5

هر دو گره انتخابی بین این مدل قادر به ایجاد مسیر، در با این تفاوت که 

  .[43] است، که نمایانگر وجود وابستگی میان گره هاست

در میان  هاي صریح و روشنمزیت آشکار شبکه هاي بیزي وجود وابستگی

 هاي معنایی را به تصویر کشدتواند موجودیتکه می است متغییرهاي شبکه

از شبکه هاي بیزي براي گروه  6بویر ، سرکر و1990در اوایل دهه . [30]

 بهره جستند ،درك سطح باالي تصاویر در بندي بخشهاي سطح پایین 

 رامدلی جهت بازیابی محتواي تصاویر،  )2006(شژانگ و همکار .[44]

همانند شکل که با بهره گیري از شبکه هاي بیزي، این امر را  نمودندارائه 

با نام داشت که داد: مرحله اول بازیابی اولیه مرحله انجام میدر دو )، 5(

بالك بندي شده به تصاویر در هاي چندگانه تمرکز بر جستجوي ویژگی

، و مرحله بعد با استفاده از استنتاج بیزيها می پرداخت استخراج ویژگی

و  شدمیانجام ه در بازیابی اولیه توزیع احتمال در بین مفاهیم یافت شد

 گشتتشکیل میبراساس موارد یافت شده در مرحله اول، بکه بیزي، ش

[45]  
  

  
  [45]) 2006): مدل پیشنهادي ژانگ و همکارش(5شکل(

  

) شیوه جدیـدي را در بهبـود بازیـابی تصـاویر     2010و همکارش( 7محجوب

  )FAN و  NB, TANشبکه هـاي بیـزي (   از براساس سه مدل مختلف

تصاویر را  بی مورد،  هايوابستگیبرخی از  بعد از حذف ند که کردپیشنهاد 

                                                             
1 Naïve Bayesian Network 
2 Duda and Hart 

3 Tree Augmented Naïve Bayes 
4 Chow and Liu 
5 Forest Augmented Naïve Bayes 
6 Sarkar and Boyer 
7 Mohamed Ali Mahjoub 

هـدف   .[46] ودبا استفاده از بردارهاي برچسب دار، کالس بنـدي مـی نمـ   

 ،داده ي ازبازیابی بهینه تصاویر در حـالتی بـود کـه کـاوش، بـا ابعـاد زیـاد       

بیشـتر از   FAN. نتایج نشاندهنده این امر بود کـه کـارایی    سروکار داشت

NB   وNB   نیـز بهتــر ازTAN  اگرچــه تحقیقـات مــذکور   .[46] اسـت

در  برخالف انتظار، نشاندهنده کاربرد موفقیت آمیز شبکه هاي بیزي بود، اما

کارایی الزم در مدلسازي موجودیتهاي تصـاویر و روابـط   از مسایل پیچیده، 

به منظور تبدیل مفـاهیم واقعـی بـه سـاختار      [44] برخوردار نیستموجود 

اسـتنتاج   .[45] از استنتاج بیزي می شود در توزیع احتمال، گرافیکی بیزي،

این مشـکل   .  [48 ,47 ,43]سخت است  NPبیزي، یک مشکل از نوع 

 گـردد پدیدار میدر شبکه هاي بیزي  موجودجهتی از طریق دورهاي بدون 

اساساً، استنتاج احتمالی بـا اسـتفاده از اتصـاالت چندگانـه در شـبکه       .[43]

هاي بیزي محقق می گردد و جهت نمایش هرچه بهتر مفـاهیم در دنیـاي   

یـن امـر   ، اواقعی، بایستی بر تعداد متغییرها و اتصاالت فی مابین آنها افزود

پیچیدگی محاسـباتی   . از طرفی[47 ,43] دیچیدگی مساله می شوپسبب 

هاي یادگیري شبکه هاي بیزي یکی از بزرگترین معایب این روش الگوریتم

هاي کـاربردي کـه    در بسیاري از برنامه ، بطوریکه[38] محسوب می شود

که دانش کافی وجـود نـدارد روش یـادگیري بیـزي در بـدترین حالـت بـا        

   .[36] نماید عمل می O(n4) پیچیدگی

  8ها گراف ویژگی مدل

آن، نمایـانگر اشـیاء و     رئـوس گراف ویژگی به گرافی اطالق می گردد که 

ه روابط بین رئوس و بردار ویژگی مرتبط به نشاندهند آن، یال ها، موجودیت

Gبصــورت  و [49] هــاي رئــوس باشــدهــر راس آن، حــاوي ویژگــی �
�V, E, Λ�	  ،نمایش داده می شودV   ،مجموعه اي از رئـوس	E  مجموعـه 

Λیالها و  اي از � �a�, … , a��  از  اي مجموعـهm     ویژگـی اسـت کـه

هـر راس بـا یـک بـردار     . [50] خصوصیات هر راس را توصیف می نمایـد 

یکی از کاربردهـاي  . [52 ,51] شودبعدي توصیف می dویژگی در فضاي 

خوشه بندي است. ویژگی هاي متفاوت، گراف را بـه سـمت    ،گراف ویژگی

  .[49] خوشه بندي متفاوت وا می دارد

تقسیم مـی گـردد.    دسته kبعد از  اعمال خوشه بندي، به  G گراف ویژگی

�Gل یک زیر گراف شام دستههر  � �V� , E� , Λ�   یـک   .[50] مـی شـود

: [53] گراف ویژگی شـامل دو نـوع اطالعـات کـامالً متفـاوت مـی شـود       

  ها. اتصاالت ساختاري و مقادیر ویژگی

)  1( مـی گـردد   آشـکار در یک خوشه بندي مطلوب دو مشخصه به خـوبی   

به هـم نزدیـک و از رئـوس    از لحاظ ساختاري،  ،رئوس موجود در هرخوشه

) ویژگیهـاي رئـوس موجـود در یـک خوشـه       2( خوشه هاي دیگـر دورنـد.  

 سـاختارمند،  گـراف ویژگـی مـدلی    .[50] بیشترین شباهت را به هم دارند

ها) است که عالوه بر توصیف موجودیتاشیاء و جهت بیان محتواي تصاویر(

لی از گراف مد .[14] تصاویر، روابط بین اشیاء را نیز بیان می داردمحتواي 

گیـرد گـراف رابطـه اي    ي مورد اسـتفاده قـرار مـی   ویژگی که در تصویرکاو

یک مدل محتوایی از براي نمایش  ARGگراف ) نام دارد. ARG(9ویژگی

، میان آنهاسـت  به دوي روابط دو وهاي اشیاء ترکیبی از ویژگیکه تصاویر، 

اشـیاء و موجودیتهـاي مکـانی یـک      ،در ایـن گـراف   آید.مناسب بشمار می

 )a( ، کـه هـر راس بـا یـک ویژگـی     )V(توسط مجموعه اي رئوس ،تصویر
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شـود. ارتباطـات مکـانی میـان دو     نمـایش داده مـی   ،برچسب خورده اسـت 

در گراف   خورد.) برچسب میrگر مکانی()، توسط یک توصیفV�V(راس

ARG، بصورت  مدل محتوایی تصویر  � V,E, a, r - نمایش داده می�

درآمـد،   ARGکه یک تصویر به صورت گـراف  بعد از آن .[30 ,54] شود

مرحله بعد کشف الگوهاي مشترك موجود در ایـن گـراف مـی باشـد. ایـن      

کاوش توسط الگوریتمهاي مختلفی صورت می پذیرد. سرانجام ، محصـول  

هـاي مختلـف یـک تصـویر خـام، را      نهایی زیرگرافهایی هستند که بخـش 

  .[55] اري  نموده اندذکدگ

می تواند بسیار  ،رئوس و یالمجموعه اي عظیم از  ف با وجودگراکاوش 

، با زمان در بدترین حالتگراف ویژگی . [56 ,54] چالش برانگیز باشد

O((n!)k) [55]  ،گیري به علت پیچیدگی محاسباتی حاصل از اندازه

مشکل انطباق که اصطالحاً به آن  ساختاري گرافهاي میزان شباهت

1گراف
جزء  . این مشکل[56 ,54] کمتر مورد استفاده قرار می گیردگویند،  

به منظور مرتفع سازي  .[56] آیدبشمار می NP2-completeمسایل 

و  3ژانگ توسط [54] آخرین تحقیقات صورت گرفته ،QAPمشکل 

 4هااین است که با ارائه یک الگوي نرم از ویژگی ازحاکی ) 2014همکاران(

(SAP)  به عنوان نمونه اي ازARG هاي فازي و استفاده از راه حل

بر این مشکل که  توانمی، هاگیري میزان شباهتدر اندازه تخمینی

  د. مبرخاسته از حجم عظیمی از داده هاي موجود در تصاویر بود، فائق آ

 هاي عصبی شبکه مدل

5( عصبی يها شبکه
NN( مدل هايروش ین تر  عملی و پرکاربردترین از

هاي عصبی کاربرد شبکه .[58 ,57] است بزرگ و پیچیده مسائل سازي

پیشنهاد و همکارانش 6در داده کاوي، براي اولین بار توسط آلن واکسمن 

 خروجی کهي (بنددسته مسائل براي توانندمی عصبی يها شبکه . [59] شد

 ت)اس عددي مقدار یک خروجی که( رگرسیون مسائل یا ت)اس دسته یک

و پرسپترون چندالیه  پیش خور شبکه هاي چندالیه .[58] شوند استفاده

 ,60] بصورت وسیعی در مسایل دسته بندي مورد استفاده قرار می گیرند

61].  

 الیه این در گره هر که بوده  ورودي الیه یک شامل عصبی يشبکه هر

 میانی ي الیه در موجود هايگره است. بینی پیش متغیرهاي از یکی معادل

 همه به ورودي گره هر د.شون می وصل نهان ي الیه در گره تعدادي به

 نهان ي الیه در موجود يها گره .شود می وصل نهان ي الیه يها گره 

 به توانندمی یا شوند وصل دیگر نهان يالیه  یک يها گره به توانند می 

خروجی  متغیر چند یا یک شامل خروجی ي الیه .شوند وصل خروجی الیه

 متغیر یک ورودي، متغیر دو با شبکه یک )،6( شکل نمونه عنوان به است.

  .[58 ,62] می دهد نشان را نهان الیه یک و خروجی

                                                             
1 Quadratic Assignment Problem(QAP) 

2 Non-Deterministic Polynomial 

3 Zhang 

4 soft attributed pattern 

5 Neural Networks 

6 Allen Waxman 

  
 

 

   [58 ,62] شبکه عصبی با یک الیه نهان :)6( کلش

  

هاي عصبی زیاد است، محاسبات این  از آنجایی که تعداد پارامترها در شبکه

ها به مدت کافی اجرا شوند،  هاي وقت گیر است. ولی اگر این شبکه شبکه

معوال موفقیت آمیز خواهند بود. مشکل دیگري که ممکن است بوجود آید 

Over fitting   آموزشی هاي دادهاست به این معنا که شبکه فقط روي 

 رفع براي  نیست. مناسب ها داده مجموعه ي سایر براي و می کند کار خوب

اطالع از زمان توقف آموزش شبکه امري ضروري تلقی  مشکل این

 روي آزمایشی هايداده بر عالوه شبکه که است این هاراه از یکی شود. می

شود.  آنها بررسی در خطا تغییر جریان و کنیم اجرا مرتباً نیز تست هاي داده

 اگر حتی بود، افزایش به رو خطا میزان که رسید جایی به ها روند داده اگر

 متوقف  باشد، آموزش کاهش به رو همچنان آزمایشی هايداده در خطا

 .[58]خواهد شد 

 تواندمی خاص خروجی یک عصبی، هاي شبکه پارامترهاي به علت کثرت

 درنتیجه این شود. ایجاد پارامترها مقادیر از مختلفی هاي مجموعه با

 از ندارد. یکی خاصی معناي و نبوده تفسیر قابل یالها وزن مثل پارامترها

 روي کامپیوترهاي آنها اجراي قابلیت عصبی هايشبکه فواید ین  تر مهم

  .[58]است  موازي

که براي اولین بار توسط کوهن ارائه  ،هاي عصبی یک نوع معروف از شبکه

7(هاي عصبی خودسازمانده نقشه ،[63] گردید
SOM( در حال  که است

گذاري و بازیابی تصاویر براساس محتوا استفاده حاضر از آن براي شاخص

از نوع ، هاي عصبی خودسازمانده نقشهیادگیري در . [14 ,64] شود می

هاي عصبی در یک که از نورون  [66 ,63 ,65] بدون نظارت است

ساختار شبکه اي منظم با ابعاد پایین تشکیل شده است. هر نرون یک بردار 

برابر با ابعاد بردارهاي ورودي است.   nدر ان   بعدي دارد که nوزن 

ها) الیه ورودي را به الیه خروجی (که نقشه یا  بردارهاي وزن (سیناپس

ها با یک تابع همسایگی نکنند. نورو شود) متصل می الیه رقابتی نامیده می

براساس بیشترین شباهت،  به یکدیگر متصل شده اند. هر بردار ورودي،

کند. شباهت معموال  فعال می ) راسلول برنده  (الیه خروجی  نورونِ

  .[66] شود براساس فاصله اقلیدسی بین دو بردار اندازه گیري می

D� � ��w�,� � x��
�

���

 

 iبردار وزنی است که ورودي  �,�wامین بردار ورودي بوده،  x� ،iکه در آن 

حاصل جمع فاصله اقلیدسی بین  �Dکند و  متصل می jرا به نورون خروجی 

امین سلول خروجی است  jو بردار وزن ارتباطی آن را به   �xنمونه ورودي 

  .[66] شود ه یک واحد از نقشه نامیده میک
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نام دارد که  SOM ،  PicSOMتصاویر مبتنی بر محتواي بازیابی سیستم

 پیشنهاد گردید )2000نش (او همکار 1توسط الکسونن ،براي اولین بار

گذاري تصاویر را با استفاده از مدل توسعه یافته شاخصکه [68 ,67]

 SOM .[64 ,69] دادانجام می )SOM( خودسازماندههاي عصبی  نقشه

گذاري در سازماندهی بردارهاي ویژگی عنوان یک تکنیک شاخصبه

 PicSOM. معماري انعطاف پذیر کاربرد دارداز تصاویر استخراج شده 

 موازي را در خود جاي دهد. SOMبصورتی است که می تواند چندین 

در برخورد با ویژگی هاي چندگانه،  PicSOMسیستم )، 8همانند شکل (

) براي 7شکل(د. نموازي را بصورت همزمان آموزش می ده SOMچندین 

، SOMهاي چندگانه دومرحله اي تنظیم شده است، هر بازیابی ویژگی

m=1,...,M  بصورت مجزا، یک مجموعه از بهترین تصاویر را که نزدیک

  [69]یابند. به ویژگی مدنظر است، می

  
  

  [69] با ساختار دو مرحله اي PicSOM)سیستم 7شکل(

  

ها، در مقایسه با دیگرالگوریتم SOMبا افزایش ابعاد ورودي، آستانه تحمل 

تعداد واحدهاي نقشه  nاست که   O(n)باالتر است. پیچیدگی زمانی آن

، مدل 2، کویکاالینن و اوجاPicSOMباشد. به منظور افزایش سرعت می

TS-SOMبا نام   SOM از دیگري
را معرفی نمودند که توانست  3

   .[64] کاهش دهد O(Log n) به O(n) پیچیدگی زمانی را از 

 4قوانین همبستگی

استخراج قوانین همبستگی یک داده کاوي بدون نظارت است که به 

پردازد.  هاي می ها در مجموعه داده ویژگیجستجو براي یافتن ارتباط بین 

ها یا خصوصیاتی است  ها، مطالعه ویژگی به عبارت دیگر تحلیل وابستگی

. این مدل با تعریف فعالیتهاي معمول، قادر [9] که با یکدیگر همراه هستند

. در بسیاري از مواقع این قوانین [28] گردد ها میبه شناسایی ناهنجاري

توانند مجموعه آیتم اتفاق افتاده در یک پایگاه داده را کشف کنند و  می

. قالب کلی [11 ,70] الگوها را به عنوان مجموعه اي از قواعد نشان دهند

Xقوانین همبستگی بصورت  → Y  ) استX, Y  دومجموعه آیتم دلخواه از

,X	ها هستند). دادهپایگاه Yشوند  به ترتیب مقدم و موخر قانون نامیده می

                                                             
1 Jorma Laaksonen 
2 Koikkalainen & Oja  
3 Tree Structured Self – Organizing Maps 

4 Association Rule 

. اما این قوانین در تصویر کاوي اینگونه بیان می شوند که به ازاي [71]

� D )Iدر پایگاه داده   Iهر تصویر  Dعبارت ،(X → Y   بدین معناست

باشد آنگاه به احتمال قوي X حاوي موجودیت Iتصویر که هرگاه 

معیارهاي مختلفی براي ارزیابی  .[72] شودرا نیز شامل میY	موجودیت

توان  میزان صحت و ارزشمندي قوانین ارائه شده اند که براساس انها می

انتخاب قوانین خوب را از میان مجموعه وسیعی از قوانین ممکن 

و 5ترین این معیارها حداقل درجه پشتیبانی ترین و پرکاربرد کرد.معروف

به معناي  X	است. پشتیبانی یک مجموعه آیتم مانند 6حداقل درجه اطمینان

به تعداد کل   X	هاي موجود در هاي شامل تمام آیتم نسبت تعداد تراکنش

Xها است. درجه اطمینان یک قانون تراکنش → Y سبت هم به صورت ن

,Xتعداد دفعات تکرار همزمان  Y  به تکرارX شود،  به تنهایی تعریف می

. با [71]شوند  را نیز شامل می Y	که  	Xهاي شامل یعنی کسري از تراکنش

توجه به اینکه انتخاب قانونِ بهتر از میان قوانین موجود یکی از مشکالت 

اما در مجموع قوانینی مورد قبول واقع  [73]شود  این کاوش محسوب می

 شوند که مقادیر قابل قبولی براي هر دو معیار فوق را داشته باشند می

. محدودیت دیگر این الگوریتم در نحوه کد کردن آن است زیرا [71]

شود. این  ها استفاده می از خصیصهنمادهاي مجزایی براي هر مقدار ممکن 

هاي با مقادیر اسمی مفید باشد، ولی  شماي کد ممکن است براي خصیصه

هاي عددي مناسب نیست. مشکل دیگر این الگوریتم این  براي خصیصه

کند  ها نقش مهمی در آن بازي میاست که براي تولید قوانین، ترتیب آیتم

) مراحل کاوش در میان قوانین همبستگی را نشان می دهد 8شکل (. [73]

[74].  

  

  

  

  

  

  

  [74] ): مراحل کاوش قوانین همبستگی8شکل (

  

تصویر کاوي براساس قوانین همبستگی بسـیار معمـول اسـت. ایـن روش     

هاي در حال کـاوش تصـاویر را بـا موجودیـت هـاي      روابط میان موجودیت

نماید. قوانین متنـوعی در کـاوش تصـاویر    معنایی برچسب خورده ایجاد می

��eوجود دارد: قوانین همبستگی  → e��  قوانین مشخصـات ،�e� → f�� 

��fو قوانین کالس بندي  → e�� بطوریکه ،e� ،i   امین ویژگی تصویر (یـا

امین موجودیت معنایی (یا مجموعـه   f�، jها) است و مجموعه اي از ویژگی

هـایی از  هاي معنایی نشاندهنده کالسها) است. موجودیتاي از موجودیت

نمایـانگر وجـود مفهـوم     "→"اشیاء هستند که به هـم مرتبطنـد. عالمـت    

تـر مـی تـوان    .  در حالـت بهینـه  [30] نطقی در بین دو مولفه مـی باشـد  م

رکوردهاي پایگاه داده تصویري را ، که از قوانین همبستگی در تصویرکاوي 

  بهره می گیرد بصورت زیر در نظر گرفت:

	
�imageID,C� , C� , . . , C�, T� , T� , . . , T�, S� , S� , . . . , S�, f� , f� , . . , f�� 

                                                             
5 minimum support 

6 minimum confidence 

 جستجوي مجموعه اقالم جداسازي انتخاب داده

المعارفذخیره سازي قوانین در دایره تشکیل قوانین  

 مرحله اول

 انتخاب زیر مجموعه اي از تصاویر

 دوم مرحله

 نهاییانتخاب 

ده
دا

ه 
گا

ای
پ

 
 1ویژگی 

 2ویژگی 

 Mویژگی

 همه ویژگیها
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imageID فرد جهت شناسایی یک عدد منحصر به

,�Cتصویر، C�, . . , C� هاي رنگ تصویر، نمایانگر مقادیر ویژگی

T�, T�, . . , T�  ،نشاندهنده ویژگیهاي متنی تصویرS�, . . . , S�  مقادیر

,�fخصوصیات ظاهري(نوع شکل: دایره،مربع و.. ) و  f�, . . , f�  ویژگیهاي

با  [76] )2003(1. پیتر استنچیو [75] معنایی سطح باالرا نشان می دهد

هاي معنایی سطح باال، روشی را براي بازیابی تصاویر استفاده از ویژگی

پیشنهاد نمود، که در آن خصوصیات سطح پایین تصویر، نظیر رنگ، شکل 

، به 2قوانین همبستگی فازيهاي متنی، حذف و با استفاده از و ویژگی

. قوانین همبستگی [77] ویژگیهاي سطح باالي معنایی ترجمه می شوند

هاي فازي فازي با استفاده از منطق فازي، ویژگی هاي عددي را به ویژگی

  . [78] تبدیل می نماید

کاوي است و تصویریکی از مهمترین اهداف  همبستگیاستخراج قوانین 

هاي مکرر موجودیتدر مرحله اول مجموعه  ،معموال شامل دو مرحله است

موجود  همبستگی شود و در مرحله دوم قوانینموجود در تراکنشها پیدا می

مرحله دوم این الگوریتم ها داراي  گردداین مجموعه استخراج می در

ار این فرایند مربوط به مرحله اول می پیچیدگی خاصی نیست و تمامی ب

مرحله اول الگوریتمهاي استخراج  ،با توجه به ماهیت مسئله [79]باشد 

 همچنین و دیسک به متعدد هاي دسترسیهمبستگی که شامل قوانین 

 پرتکرار هايموجودیت مجموعه کشف جهت داده اقالم زمانبرهاي شمارش

  .[79] داراي پیچیدگی زمانی نمایی هستنددر بدترین حالت،  ،[71] است

  مدل خوشه بندي

یکی از روشهاي توصیفی و پرکاربرد در داده کاوي است که 3خوشه بندي

. خوشه [9] [80] کندهاي مجزا تقسیم می و الگوها را به گروه ها داده

. [15 ,82 ,81] بندي در واقع یک عملیات یادگیري بدون نظارت است

براي استخراج ساختار مشخصی از داده،  هاي یادگیري بدون نظارت،  روش

. این عملیات زمانی استفاده [19] انددانش قبلی طراحی شدهبدون داشتن 

هاي مشابه باشد، بدون اینکه از  هایی از داده شود که هدف یافتن گروه می

. [82 ,83] هاي موجود، وجود داشته باشد قبل پیش بینی در مورد شباهت

هایی تحلیل  در قالب گروه هاي بدون برچسب را  واقع این روش، دادهدر 

هاي داخل هر خوشه  اي است که دادهکند. این تقسیم بندي به گونه می

هاي دیگر  بیشترین شباهت را نسبت به هم و بیشترین اختالف را با خوشه

 برچسب به تفاوت این و دارد تفاوت بنديکالس با بندي خوشه .[9] دارند

 ها دسته بندي خوشه در .[80 ,83] گرددبر می ها نبودن دسته بودن یا دار

 .[83] نیستند معین پیش از

هاي خوشه بندي را به دو دسته سلسله  ) الگوریتم1998(4فایلی و رفتري

)، 2001(5بندي تقسیم نمودند، عالوه بر آن، هان و کامبرمراتبی و بخش

هاي قبلی روشهاي مبتنی بر چگالی و روشهاي شبکه اي را نیز، به دسته

K-meansهاي بخش بندي مانند ، روش[84] اضافه کردند
-Cو  6

                                                             
1 Peter Stanchev 

2 Fuzzy Association Rule 
3 Clustering 
4 Failey & Raftery 

5 Han & Kamber 
 و   Touاست که براي اولین بار توسط  روشی پرکاربرد و ساده ٦

Gonzalez)١٩٧۴(  ،کمینه سازي پیشنهاد گردید، هدف این الگوریتم

meansقسیم کننده، هاي سلسله مراتبی مانند تراکمی و ت ، روش

DBSCANهاي مبتنی بر چگالی مانند  روش
اي مانند  هاي شبکه ، روش7

STING هاي مبتنی بر مدل مانند  و روشSOM [85].  

)یک روش جدید 2003و همکارانش( 8به منظور تصویرکاوي معناگرا، چن

CLUEمبتنی بر خوشه بندي را به نام 
، این روش  [86]، معرفی نمودند 9

) قادر به جمع آوري NNM(10از روش نزدیکترین همسایه  گیريبا  بهره

وجو و خوشه بندي معناییِ آنها است نزدیک به تصویر مورد پرس تصاویر

. در این روش، خوشه بندي، بصورت پویا صورت می پذیرد، بدین [87]

معنا که با توجه به تصویر خواسته شده، خوشه بندي انجام می گیرد. تصویر 

Ncutو همسایگان تصویر، توسط الگوریتم(
) خوشه بندي شده و به کاربر 11

به تصویر  CLUE) عملکرد 9. در شکل ([87]تحویل داده می شود 

 .[86 ,87] کشیده شده است

 
  

 CLUE [86]عملکرد  :)9شکل (

  

باشد، پیچیدگی زمانی  Nاگر تعداد تصاویر موجود در پایگاه داده، برابر با 

 و NNMهاي ، برابر  با حاصل جمع پیچیدگی الگوریتمCLUEسیستم 

Ncut  است. در بدترین حالت، ممکن است که تمامی تصاویر، توسط

  Ncutیافت و همگی جهت خوشه بندي به الگوریتم  NNMالگوریتم 

می   O(N2)این رو پیچیدگی زمانی در بدترین حالت به  سپرده شوند، از

  .[86]رسد 

12یادگیري آماريمدل 
 

، هاکاوي دادهاتکاي بسیاري از روش هاي موجود در علوم کامپیوتر نظیر 

امري بر مفاهیم و مبانی آماري  غیرهو  ي، سیستم هاي یادگیرکاوي هاوب

این اتکا تا به آن اندازه است که به اعتقاد برخی، الگوریتم  اثبات شده است.

                                                                                              
 [100] تمام فواصل میان نقاط و خوشه مرکزي است اتمربع مجموعِ

[98].)K = [99] هاتعداد خوشه (  

Density-Based Algorithms for Discovering Clusters in 

Large Spatial Databases with Noise یک الگوریتم مبتنی :  ٧

بر چگالی است که با استفاده از حداقل تعداد پارامترهاي ورودي، به کشف 

  .[97] پردازدخوشه می

8 Yixin Chen 

9 CLUster-based rEtrieval of images by unsupervised 
learning 

10 nearest neighbors method 
11 normalized cut 

12 Statical Learning 

 و جوي تصویرپرس

استخراج 

 ویژگی

فایلهاي 

 ویژگی

محاسبه 

 شباهت

مرتب 

 سازي نتایج

نمایش و 

 بازخورد

بندي خوشه 

 تصاویر
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. فرق [88] توان نوعی آمار کاربردي دانست را می ي آماريهاي یادگیر

بر 1هاي یادگیري ماشین  آماري و روش یادگیري هاي اساسی بین روش

 .[89] که پردازش می شوند است اساس فرضها و یا طبیعت داده هایی

الگوریتمی است که میزان انطباق (وابستگی)  آماري یادگیري تئوري

نامشخصِ میان ورودي و خروجی سیستم را براساس داده هاي مشخص، 

می  ساخت مدل هاي آماري به ياساس مبانی آمار و بر تخمین می زند

در . [30] کاوي استمعنا بیشتر در مسایلکاربرد این تئوري . [90] پردازد

کند داده ها استفاده نمی فرضیات مربوطروشهاي یادگیري ماشین از  ،مقابل

یادگیري  .[89] هایی بین این دو روش می شودباعث تفاوت امر و همین 

 تئوري ماشین، از مبانی آماري و تحلیل هاي عملیاتی ارائه شده در

  . [14] بهره می جوید یادگیري آماري

، و طبقه بندي زمینه کاري یادگیري آماري خوشه بندي داده هاي تصویري

 kدر یک فضاي فرض این تئوري  براین است که  آنها براساس معناست.

می ویژگی نمایش  kبا برداري از را  هر تصویر بعدي از ویژگی،

,��fدهد … , f��	   وهر تصویر را بهN [30] نمایدخوشه منسوب می .

گامی بسیار مهم در عرصه  1965در سال 2محقق روسی والدمیر وپنیک 

نسخه جدید تئوري و  [91] هاي دسته بندي برداشتطراحی روش

3پشتیبانبردار یادگیري آماري با نام ماشین 
که  [91 ,90 ,30] دادتوسعه   

روشی کارا به عنوان و است  مناسب براي خوشه بندي داده هاي تصویري

براساس یادگیري  SVMعملکرد  .[30] حسوب می شودوکاوي مئدر وید

 باالابعاد  درکه قادر به حل مسایل خوشه بندي  [90] نظارت شده است

عملکرد مناسبی  SMV ،با اضافه شدن ابعاد معنایی به تصاویر .[14] است

   .[14] را از خود به نمایش می گذارد

این . [92] استخطی و غیرخطی  يدسته بندي داده ها SVM مبناي کار

  [93] یابدورودي میهاي  ویژگیخطوط مرزي را در فضاي  الگوریتم

از دوخط موازي به عنوان جداکننده خوشه استفاده می کند  بدین صورت که

و این خطوط را خالف جهت یکدیگر حرکت می دهد تا هرکدام از خطوط 

پس از انجام این  به یک نمونه از یک خوشه خاص در سمت خود برسد.

 حاشیههر چه پهناي  شکل می گیرد. حاشیهمرحله بین دو خط موازي یک 

 بیشتر باشد بدان معناست که الگوریتم به بهترین شکل عمل نموده است

) 10شکل(. [94] و خوشه بندي با دقت بیشتري اعمال شده است [14]

  .[95] استنشانگر فاصله مابین دو خوشه 

                                                             
1 Machine learning 

2 Vladimir Vapnik 

3Support Vector Machine(SVM) 

 
 SVM [95]) حاشیه در 10شکل(

 
شوند، می overfittingدر مواقعی که داده هاي پراکنده مسبب وقوع 

ها زیرا هر چه بعد داده [93] عمل می نمایدبخوبی  SVMالگوریتم 

افزایش یابد فاصله خوشه ها از هم بیشتر شده و امکان جداسازي آنها 

 عالوه بر مورد فوق ماشینهاي بردار پشتیبان.[96]براحتی انجام می شود 

تعمیم در طراحی خوشه ها، رسیدن به بهینه سراسري، با حداکثر  می تواند

بهینه براي خوشه ها و مدلسازي توابع  تعیین خودکار ساختار و توپولوژي

تمایز غیر خطی برتري خود را در برابر روشهاي دیگر خوشه بندي به 

توان به یادگیري می SVMاز موارد ضعف الگوریتم  .[91] نمایش گذارد

 .[94] کند و پیچیده و در برخی موارد پیاده سازي دشوار آن اشاره نمود

دقت  .[95] می باشد  O(n2)برابر با   SVMپیچیدگی زمانی الگوریتم 

پیش بینی و تخمین مهمترین نکته اي است که باید در طراحی سیستم 

 .[90] هاي یادگیري آماري مدنظر قرار گیرد

  

تطبیقی تکنیکهاي مدلسازي در تصویر کاوي .مقایسه 3

  معناگرا

این پژوهش، و تشریح کامل هاي پیشین در بخشمطالب مندرج با توجه به 

هاي مدلسازي، در کاوش معناگراي تصویر نحوه عملکرد هریک از  تکنیک

 مذکورهاي مدل مزایا، معایب و میزان کارایی  تشریح) به 1( ، جدول

  . است پرداخته
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  پیچیدگی  نحوه عملکرد  نام تکنیک

مدل پنهان 

  مارکوف

مدل پنهان مارکوف، براي کاوش تصاویر با اضافه شدن معنا به تصاویر، مرتبه مدل نیز افزایش  جهت بهره گیري ازمعمول، با مرتبه یک، تنها قادر به بیان یک ویژگی است. لذا شرح کوتاه: مدل پنهان مارکوف 

   یابد. می

  مزایا: مدل پنهان مارکف از لحاظ ساختار ریاضی بسیار قدرتمند است به همین دلیل مبانی نظري بسیاري از کاربردها را شکل داده است.

- یتدمحدو، تتعداد حاالو افزایش  شود. از طرفی با باالتر رفتن مرتبه دت زمان الزم براي ساخت مدل، نسبتا طوالنی است و این یکی از معایب این مدل محسوب میمعایب: با توجه به دقت باالي این مدل، م

  .را به همراه دارد تر  بینی پایینپیچیدگی باال، پوشش کمتر و حتی گاهی دقت پیش نظیرهایی 

  نمایی

مدل گراف 

  هاویژگی

هاي اشیاء و روابط دو به براي نمایش یک مدل محتوایی از تصاویر، که ترکیبی از ویژگی ARGگیرد.) مدلی از گراف ویژگی که در تصویرکاوي مورد استفاده قرار میARGگراف رابطه اي ویژگی (شرح کوتاه: 

  آید.دوي میان آنهاست، مناسب بشمار می

هاي ساختاري گراف که اصطالحاً به آن گیري میزان شباهت، می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. به علت پیچیدگی محاسباتی حاصل از اندازهظیم از رئوس و یالمعایب: کاوش گراف با وجود مجموعه اي ع 

  بشمار می آید. NP-completeگویند، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. این مشکل جزء مسایل  مشکل انطباق گراف

O((n!)k)  

مدل شبکه 

  هاي عصبی

 PicSOM نام دارد. SOM  ، PicSOMسیستم بازیابی محتواي تصاویر مبتنی بر شود گذاري و بازیابی تصاویر براساس محتوا استفاده می) براي شاخصSOMهاي عصبی خودسازمانده( شرح کوتاه: نقشه

  موازي را در خود جاي دهد. SOMچندین 

  ها، باالتر است.در مقایسه با دیگرالگوریتم SOMانه تحمل مزایا: با افزایش ابعاد ورودي، آست

O(Log n) 

مدل شبکه 

  بیزي

  هاي متغییر است. هاي احتمالی در میان مجموعه اي از ویژگی براي نمایش وابستگی شبکه بیزي ارائه کننده یک مدل گرافیکی و یک چارچوب ثابتشرح کوتاه: 

  .هاي معنایی را به تصویر کشدتواند موجودیتهاي صریح و روشن در میان متغییرهاي شبکه است که میوابستگیمزایا: مزیت آشکار شبکه هاي بیزي وجود 

ساختار گرافیکی بیزي، در توزیع به منظور تبدیل مفاهیم واقعی به  معایب: شبکه هاي بیزي برخالف انتظار، در مسایل پیچیده، از کارایی الزم در مدلسازي موجودیتهاي تصاویر و روابط موجود برخوردار نیست.

سخت است.  جهت نمایش هرچه بهتر مفاهیم در دنیاي واقعی، بایستی بر تعداد متغییرها و اتصاالت فی مابین آنها افزود، این امر سبب  NPاستنتاج بیزي، یک مشکل از نوع  احتمال، از استنتاج بیزي می شود.

  هاي یادگیري شبکه هاي بیزي یکی از بزرگترین معایب این روش محسوب می شود.سباتی الگوریتمپیچیدگی مساله می شود. از طرفی پیچیدگی محا

O(N4) 

مدل قوانین 

  همبستگی

  نماید.هاي در حال کاوش تصاویر را با موجودیت هاي معنایی برچسب خورده ایجاد میقوانین همبستگی روابط میان موجودیتشرح کوتاه: 

  اهمیت ترتیب آیتم ها در تشکیل قوانین است.  -کدکردن قوانین  –معایب: ضعف الگوریتم  در انتخاب بهترین قانون از میان قوانین 
 نمایی

مدل خوشه 

  بندي

وجو و خوشه ) قادر به جمع آوري تصاویر نزدیک به تصویر مورد پرسNNM(از روش نزدیکترین همسایه  گیريمی خوانند که با  بهره ،CLUEتصویرکاوي معناگراي مبتنی بر خوشه بندي را به نام شرح کوتاه: 

  بندي معناییِ آنها است.

  مزایا: براي استخراج ساختار مشخصی از داده، بدون داشتن دانش قبلی طراحی شده است.

O(N2)  

مدل یادگیري 

  آماري

قادر به حل مسایل خوشه بندي در ابعاد باال است، با اضافه شدن ابعاد معنایی به   SVM  ، نسخه جدید تئوري یادگیري آماري است که براي خوشه بندي داده هاي تصویري مناسب است. SVMشرح کوتاه: 

  عملکرد مناسبی را از خود به نمایش می گذارد. SMVتصاویر، 

می تواند با حداکثر تعمیم در طراحی خوشه ها، رسیدن به بهینه سراسري، تعیین خودکار ساختار و توپولوژي بهینه  SVMبرتري الگوریتم   overfittingام وقوع ، به هنگSVMمزایا: عملکرد خوب الگوریتم 

  براي خوشه ها و مدلسازي توابع تمایز غیر خطی در برابر روشهاي دیگر خوشه بندي

  یچیده و در برخی موارد پیاده سازي دشوار آن است.یادگیري کند و پ SVMمعایب: ضعف الگوریتم 

O(N2) 

 هاي مدلسازي در کاوش معناگراي تصویر تکنیکمقایسه تطبیقی ) :  1جدول (
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  نتیجه گیري - 4
هاي معناگراي بازیابیِ تصاویر، با هدف پرکردن شکاف معناییِ سیستم

-برخواسته از ضعف نمونه هاي سنتی آن، پا به عرصه وجود نهادند. بهره

ها مختلف، در کاوش معناگرا نشاندهنده اهمیت گیري از تکنیکها و روش

این مقاله، با انجام معناکاوي تصاویر، در وب کنونی است. از این رو، 

هاي مدلسازي درکاوش معناگراي تصویر و مقایسه تطبیقی میان تکنیک

بررسی نحوه عملکرد هرکدام از آنها؛ نظیر مدل پنهان مارکوف که تعداد 

هاي معنایی تصاویر است و یا اد موجودیتمراتب مدل، نمایانگر تعد

SOM  که نماینده مدل شبکه هاي عصبی است، مدل شبکه بیزي که با

تواند هاي صریح و روشن در میان متغییرهاي شبکه میوجود وابستگی

به عنوان  SVMهاي معنایی را به تصویر کشد و روش  موجودیت

ها، به بیان تفضیلی زیرمجموعه اي از مدل یادگیري آماري و باقی روش

در این راستا با توجه به نتایج مزایا و معایب هر یک از آنها پرداخته است. 

با مالك قراردادن مرتبه اجرایی و توان اذعان داشت، پژوهش حاضر می

توان کاراترین روش در هاي نامبرده، مینحوه کارایی هریک از تکنیک

هاي عصبی  نقشهبه  ،O(Log n)مدلسازي معناگرا را با پیچیدگی 

ها، با نسبت داد. این مدل در مقایسه با دیگرالگوریتم )SOMخودسازمانده(

هاي معنایی تصاویر)، داراي آستانه تحمل افزایش ابعاد ورودي (موجودیت

باالتري است. از این رو به عنوان بهترین و سریع ترین روش در کاوش 
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