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 چکيده

های کاربردی بینایی ماشین، های اصلی  برای بهبود عملکرد الگوریتمی پردازش تصویر و بینایی ماشین نشان داده است که یکی از نیازمندیدستاوردهای جدید پژوهشی در زمینه
افزاری هوشممند های نرمها فراهم سازد تا حدی که بتوان  قدرت بینایی و پردازش عاملاست که محتوای آموزشی مناسبی را برای این الگوریتم ایچندرسانه هایه دادهوجود پایگا

کمه عمالوه بمر  باشمدمیی تصویری ای شبکههای چندرسانهگونه پایگاه دادهی با ارزش اینتولید شده را به قدرت تشخیص و درک انسان از محیط پیرامون نزدیک گرداند. نمونه
معرفمی شمده و ImageNet ی تصمویری کند. در این مقاله نخسمت شمبکهمی بندیطبقهمیمفهو مراتبیسلسلهرا در یک ساختار ها فراهم آوردن حجم بسیار زیادی از تصاویر، آن

شمده شمر  داده میتصویری و ارتباط آن با جویشگر بموی سازی شبکهمیبو های . سپس ضرورتانجام گرفته استی تصویری ایجاد این شبکه های ضرورت و کاربردمروری بر 
 .است
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 مقدمه -1

ترین مسایل انسان در صد برانگیزهمواره یکی از چالشها دیدن و درک صحیح  توسط ماشین
که اند  دنبال ساخت دنیایی بودهبهها سال اخیر بوده است. از انقالب صنعتی تاکنون انسان

بسیاری نیز در  های گفت، موفقیت بسپارند. شاید بتوانها را به ماشینها بتوانند وظایف انسان
، هوشمند یافزارنرم های ر تا عاملااز ساخت موتور بخ اند.راستای این هدف بدست آورده

به سزایی در این زمینه برداشته شده است. در حال حاضر هوش مصنوعی با سرعت  های گام
ی از انسان پیشی افزارنرم های بسیار باالیی در حال رشد است و حتی در مواردی عامل

نظیر شطرنج تا ای رایانهها ی تولید شده از بازیافزارنرم های طیف وسیعی از عامل اند.گرفته
باشند. ولی با وجود امکانات باالی ضبط تصاویر توسط میجویشگرها همگی اثباتی بر این مدعا 

چندین ترابایتی  ای هبا ظرفیت سازی ذخیره های چندین مگاپیکسلی و دستگاه های دوربین
وجود دارد و آن درست دیدن و درک صحیح  1هنوز یک مشکل اساسی در بینایی ماشین

 تولید شده به دست انسان است.  های تصاویر توسط ماشین
و تشخیص تصاویر، هیچ  سازی ذخیرهثبت،  های ها و ماشینافزارنرم ترینپیشرفتهبا وجود 
درک حقایق تصاویر پیرامون را در حد قدرت بینایی چشم و  بشر توانایی تشخیص وی ساخته

با وضو   های های پردازش و تصاویر دوربینافزارنرمتشخیص مغز انسان دارا نیست. 
 های پردازش تصاویر در دوربین اند،مگاپیکسلی به قدر کافی در کمک به نابینایان موفق نبوده

امنیتی  های باشند، دوربینمیفرسوده و آالینده ن های ترافیکی قادر به تشخیص و درک ماشین

با توجه به رشد روزافزون حجم تصاویر و  شوند. امامیبین سارق و یک فرد عادی تفاوتی قایل ن
ویدئوها، استفاده از قدرت بینایی و تشخیص انسان برای پردازش این تعداد وسیع از تصاویر و 

 ترینپیشرفتههوشمند سپرده شود. هرچند  های شینویدئوها ممکن نیست و باید این کار به ما
امروزی نیز در مدیریت و فهم این حجم عظیم از تصاویر مشکل  های افزارنرمترین و هوشمند

 دارند. 
سازی و الگوبرداری از طبیعت تواند دنبال کردن رفتار طبیعت و شبیهمیکلید حل این مشکل 
ف مسئله تکامل کرده است. بیشتر این تالش صرف میلیون سال صر 045باشد. طبیعت حدود 

نظر از خود چشم به ابزار پردازش دید در مغز جانوران اختصاص داده شده است. دیدن با چشم 
یک انسان را مانند یک جفت دوربین  های گیرد. اگر چشممیشود ولی در مغزشکل میآغاز 

میلی ثانیه یک عکس در مغز  255هر بیولوژیکی در نظر بگیریم،از طریق آنها به طور متوسط 
شود. بنابراین یک کودک تا سه سالگی صدها میلیون تصویر از دنیای واقعی در مغز میذخیره 

خود ذخیره کرده است. این تعداد بسیار زیاد تصویر، برای یادگیری مفاهیم بصری توسط مغز 
و از محیط پیرامونش ما را با شود. این حقایق در مورد بینایی انسان و درک امیکودک استفاده 

کند که انسانها این درک و شناخت را تنها با مشاهده و کسب تجربه یاد میاین حقیقت آشنا 
تواند کلیدی برای حل این میای گیرند. در واقع پیوند یادگیری ماشین به بینایی رایانهمی

   مشکل باشد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

73 

 

مروری بر بینایی  در بخش دودر ادامه ت. ترتیب ارائه باقی مطالب در این مقاله بدین شر  اس
مطر  می در مباحث بینایی ماشین و پردازش تصویر شبکه ی تصویری  ضرورتماشین و 

ها و کاربردهای معرفی شده و یافته ImageNetگردد. سپس در بخش سوم شبکه ی تصویری 
سازی یک میگردد. بخش چهارم نیاز به بومیآن به عنوان یک شبکه ی تصویری موفق بیان 
د ای برای جویشگر بومی مورد بحث قرار می دهشبکه ی تصویری را به عنوان زیرساخت داده

  شود.میجمع بندی  نتیجه گیریمقاله با ارئه  انتهاو در 

 تصویریی بينایی ماشين و نياز به شبکه -2

. آنچه شدبامییین روشی برای دیدن و درک تصویر بوسیله ماشین تببینایی ماشین به دنبال 
بتوانند مانند انسان ها محققان بینایی ماشین به دنبال آن هستند، این است که در نهایت ماشین

ها، بر روی اشیا نام بگذارند، افراد را تشخیص بدهند، محیط سه بعدی را به همراه عمق درک 
 را بفهمند. ها کنند، ارتباطات، احساسات، اعمال و نیت

به درکی صحیح از تصاویر این است که ماشین بتواند در ها اشیننخستین گام برای رسیدن م
است که به مییک تصویر اشیای مختلف را ببیند. برای رسیدن به چنین درکی نیاز به الگوریت

خروجی مناسب بصورت متن بدهد. برای اینکه ماشین بتواند دید  ازای تصاویر ورودی دریافتی،
صیفی نیاز است که آن شی را به صورت ریاضی مدل کند. درستی از یک شی داشته باشد، به تو

اگر بخواهیم دیدن و تشخیص یک شی یا موجود خاص مانند سگ را به رایانه آموزش دهیم، 
دارای گوش بلند و پهن ها کنیم. میتوانیم به رایانه بگوییم سگمیطراحی ها یک مدل از سگ

م دارند. به این ترتیب هرگاه رایانه تصویری کوچک به همراه دای هستند و بدنی کشیده اما جثه
دهد میرا مشاهده کند که با الگو مطابقت داشته باشد به درستی آن را تشخیص ها از سگ
  (.(1))شکل 

 
 ( : تطبيق الگو1شکل )

ها با تصاویر، اشیا مورد نظر را شناسایی و پیدا ها و تطابق الگوها بر اساس الگودر نتیجه رایانه
ها ند. نکته قابل توجه این است که همانطور که گفتیم با تطابق دادن الگو با عکسکنمی
شود؟ با توان شی را تشخیص داد. اما اگر رایانه نتواند شی را با مدلش انطباق بدهد چه میمی

تواند تصاویر ها طراحی کرده ایم، رایانه نمی( و مدلی که برای تصویر سگ2توجه به شکل )
( را تشخیص دهد. چرا که این تصاویر مطابق با الگوی طراحی شده برای 2ل )های  شکسگ

 رایانه نیستند.

 
 ( : تصاویر سگ که با الگو مطابقت ندارند.2شکل )

رسد این است که به ازای هر تصویر سگی که طبق میاولین راه حلی که به ذهن اغلب افراد 
که اگر الگوی شماره یک با ای . به گونهکند، یک الگوی جدید طراحی کنیممیالگو رفتار ن

تصویر تطابق نداشت، الگوی شماره دو سپس الگوی شماره سه و به همین صورت ادامه یابد تا 
آید. اما طراحی الگو میشی درون عکس با الگوی مورد نظر تطابق داشته باشد. به نظر درست 

 های الگومیتواند تمامیانسان  برای یک شی خاص باید تا کجا ادامه پیدا کند و اینکه آیا
موجود را طراحی کند؟ جواب بسیار بدیهی است. حتی یک حیوان خانگی ساده مانند سگ، بی 

آنها کاری تقریبا غیر ممکن است. این درحالی است که مینهایت الگو دارد. که طراحی تما
هستند که طراحی  تنها یک مورد هستند. اشیا گوناگون و متفاوت بسیار زیاد دیگریها سگ

ی دهند که شبکهمینوین نشان  های کاری غیر عقالنی و محال است. پژوهشها تمام آن
گوناگون مفاهیم متفاوت در جهت  های تصویری راهکار بسیار ارزشمندی در آموزش مدل

تصویری بر اساس یک سلسله ی به درک و تشخیص تصاویر است. شبکهها رسیدن ماشین
شود و به هر مفهوم در این سلسله مراتب تعداد بسیار زیادی تصویر میساخته یممراتب مفهو

 .شودمینسبت داده 

 ImageNetتصویری ی شبکه -3

. [1]شود میپرداخته  ImageNetتصویری موفق به نام  ی در این بخش به معرفی یک شبکه
اکنون به عنوان موفق ترین سال در دانشگاه استنفورد به طول انجامید و  4آن حدود ی که تهیه
به طور گسترده در  ImageNet مراتبیسلسلهی شود. پایگاه دادهمیتصویری شناخته ی شبکه

، برچسب زنی 2عصبی، یادگیری عمیق های تحقیقات پردازش تصویر مانند آموزش شبکه
که بیش خودکار تصاویر و همچنین تحقیقات گوگل مورد استفاده قرار گرفته است به طوری 

مورد مقاله ارجاع داده شده به دو مقاله اصلی شبکه تصویری وجود دارد و بیش  1955و 1695از
 مورد مقاله و پروژه در وبسایت این پایگاه داده ذکر شده است.  325از 

که  باشدمی 3لی خانم پروفسور فی فی  ImageNetی یکی از بنیان گذاران اصلی پروژه
از  یقو میی ماشین دانشگاه استنفورد را برعهده دارد. او به همراه تیهدایت آزمایشگاه بینای

اصلی ی . ایدهتالش کرد بینایی ماشینی سال در حوزه 10به مدت  یانو دانشجو یداسات
ImageNet  از آن جا ناشی شد که خانم فی فی به این نتیجه رسید که یک کودک در سه

. [2]ند تصاویر را به درستی ببیند و تشخیص دهد توامیسالگی بدون هیچ آموزش و تخصصی 
شود و مینکته حایز اهمیت این است که در سنین ابتدایی این مسائل به کودکان آموزش داده ن

ای گیرد. این مشاهده به ایده ساخت شبکهمیتشخیص تنها با تکرار دیدن تصاویر صورت 
با کیفیت ی تعداد قابل توجهی تصویر که به ازای هر شطوریتصویری برای اشیا منجر شد. به

آوری شود. بنابراین تنها کافی است که این تصاویر را به عنوان ورودی باال و ابعاد مناسب جمع
ی داد. اگر به تعداد کافی عکس از هر شی وجود داشته باشد، آن شی افزارنرمآموزشی به عامل 

 ناسایی است.با دقت بسیار باالیی در هر موقعیتی در تصویر قابل ش

با همراهی  لی در دانشگاه استنفورد توسط پروفسورفی فی 2552در سال   ImageNetپروژه 
آوری تعداد از دانشگاه پرینستون راه اندازی شد.  هدف  این پروژه جمع 4پروفسور کای لی

منسجم بود. با رجوع به ای زیادی تصویر در ابعاد و کیفیت باال به صورت یک ساختار شبکه
آوری شد. تالش برای برچسب زنی این تصاویر به ینترنت نزدیک به یک میلیارد تصویر  جمعا

سپاری از پلتفرم جمع سپاری صورت گرفت و برای اجرای جمع 0سپاریکمک تکنولوژِی جمع
در زمان اوج کاری از بزرگترین کارفرماهای  پلتفرم جمع  ImageNetاستفاده شد و  9آمازون

کشور در سراسر  دنیا در اصال ، مرتب سازی  192نفر از  44645د. در مجموع سپاری آمازون بو
که کار پاالیش  هایی. در نهایت عکس[3]و برچسب گذاری یک میلیارد عکس همکاری کردند 

از واژگان متصل شد. برای  مراتبیسلسلهتمام شده بود به یک ساختار ها و برچسب گذاری آن
استفاده شد.پس از گذشت دو سال   [4]2واژگان از ساختار وردنت مراتبیسلسلهاین ساختار 
ImageNet  10شد. حدود  مراتبیسلسلهتبدیل به یک پایگاه داده تصویری بزرگ با ساختار 

پدر  مراتبیسلسلههزار کالس از اشیا، که این اشیا با هم رابطه  22میلیون تصویر در وسعت 
گاه داده وجود دارد. از لحاظ کیفیت و کمیت این مقیاس در دهند، در این پایمیفرزندی تشکیل 

هزار تصویر  92حدود ها تصویری بی سابقه است. به عنوان مثال در مورد گربه های پایگاه داده
بخش  (3) وحشی و اهلی وجود دارد. شکل های و فرم بدن و گونهها در انواع شکلها از گربه

 دهد.میآن نمایش ی را به همراه تصاویر نمونه  ImageNetتصویری ی کوچکی از شبکه
  .[5]پایگاه داده این پروژه در حال حاضر به صورت کامال رایگان در اختیار پژوهشگران قراردارد

کارا مبتنی بر  های با وجود تصاویر متفاوت و زیاد از اشیاء مختلف توانایی ساخت الگوریتم
برای  ImageNetگردد. می فهم تصاویر فراهمیادگیری ماشین در تشخیص و پردازش و 

های شبکهماشین از کالس خاصی از یادگیری ماشین به نام  های یادگیریالگوریتمبهبود 
پردازشگری با ساختار توزیع شده و قابلیت  ،ی عصبی شبکهدر هم تنیده استفاده کرد.  عصبی

که از مغز انسان  ل شده استسازی است که از واحدهای پردازشگر سادهای تشکی باالی موازی
مانند مغز انسان که از میلیاردها نورون بهم پیوسته تشکیل شده است.  اند.الگوبرداری شده

قابلیت ذخیره کردن  نورون یک واحد عملیاتی در یک شبکه عصبی است. شبکه عصبی
از مهمترین یادگیری، یکی . باشد های آتی را دارا می تجربیات و به کارگیری آن برای استفاده

بخشهای هوش مصنوعی است. برای هوشمند بودن، یک سیستم که در محیطی با شرایط 
 .متغیر قرار دارد، باید توانایی آموختن داشته باشد

 
 مراتبی و تصاویر سلسلهنمایی بسيار کوچک از ساختار ( :  3شکل )

[1]ImageNet 

که  یشبکه عصب ینشده است. ا یاحمانند مغز انسان طر یعصب یشبکه ImageNetدر پروژه 
پارامتر  یلیونم 145نود، یلیونم 24 یشده است دارا یدهوردنت چ یمراتبسلسلهبراساس ساختار 
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ها و CPUو  ImageNet  یهاداده یمعظ یرویاتصال است. با استفاده از ن یلیاردم 10و 
GPUظارش را نداشت  کس انت یچکه ه یبه شکل یدهدر هم تن یشبکه عصب تمند،قدر  یها

 یااش یصدر تشخ بدیعتازه و  یجنتا یدتول یبرا  یشبکه عصب ینبرتر ا یشکوفا گشت. معمار
 ImageNet یپروژه  یو کاربردها هایافتهبار به کار گرفته شد. در ادامه به  یناول یبرا

 شود. یپرداخته م

 ImageNet یپروژه هاییافته -3-1

به  آنیو مفهوم یریو استفاده از سلسله مراتب تصو  ImageNet یمستمر در پروژه تحقیقات
و  یناییشدن به قدرت ب یکنزد گشای¬[ که راه9،2است] یدهانجام یارزشمند  هاییافته
به  ImageNet یریحاصل از به کارگ یاز دستاوردها یاست. برخ هاینانسان در ماش یصتشخ

 است:  یرشر  ز

 آن ها یتکردن موقع یداو پ یااش یصتشخ •
و  ینتر ییعکس، ابتدا یکها در آن یقدق یتکردن موقع یدامرحله نخست  پ یااش یصتشخ رد

 یرا به درست یرموجود در تصاو یایبتواند تک تک اش یدبا یافزارگام است. عامل نرم ینمهمتر
نشان دهد. در  یزها را نمحل آن یرتصاو یبر رو یحصح یداده و با برچسب گذار یصتشخ

 داده یششده، نما یبرچسب گذار ImageNet یکه توسط برنامه یریتصاو زا ی( برخ4شکل )
تصاویر توانسته به درستی اشیا را شده است. همانطور که مشخص شده است، سیستم در تمامی

حتی در مواردی که در  تشخیص داده و برچسب را به طور صحیح در موقعیت مناسب قرار دهد.

در سلسله مراتب مفاهیم پایین(  مورد تشخیص شی مردد بوده است، )مانند شکل سمت راست

 به یک الیه باالتر رجوع کرده و اسم گره پدر آن را در نظر گرفته است.

  توصیف تصاویر •

هنوز  با وجود چنین پیشرفتی بزرگی، در تشخیص اشیا تنها یک گام به جلو برداشته شده است و
ی زیادی با رسیدن به بینش یک کودک سه ساله از محیط اطراف وجود دارد. هر کدام از فاصله

تواند به خوبی درباره آنها ( وقتی به یک کودک سه ساله نشان داده شود، او می0تصاویر شکل )
است سعی بر این  ImageNetقضاوت کند و توصیفات درستی را به کار ببرد. بنابراین در پروژه 

تا به درکی معادل درک سه سالگی یک انسان برسند. برای یاد دادن  دیدن و توصیف درست از 
انجام شود. بنابراین رایانه  6و یادگیری ماشین4تصویر  به رایانه باید پیوندی بین کالن داده ها 

  یرد.رود یاد بگباید هم از تصاویر و هم از جمالت زبان طبیعی که توسط انسانها به کار می
مدلی ایجاد شده است که  ImageNetآمیزد. در درست مانند مغز که بینایی و زبان را بهم می

های  مختلف تصاویر را به عبارات و کلمات در جمالت های  اجسام بصری در بخشبخش
این پیوند زده شد و اولین مدل از دید  ImageNetدر پروژه  2510زند. در سال پیوند می

بیند برای آن جمالتی مانند بوجود آوردند که وقتی تصویری را برای بار اول می ای رارایانه
( نشان داده شده است، رایانه برای هر یک از 0کند. همانطور که در شکل )ها تولید میانسان

 ای به زبان انگلیسی بیان کرده است.تصاویر جمله
در توصیف سه تصویر به خوبی عمل این جمله بیان و توصیف هر کدام از تصاویر است. اگرچه 

شود عکس سمت راست پایین دارای توصیف نادرست کرده است اما همانطور که مشاهده می
است. به هر حال با وجود نقایص، این اولین بار است که انسان توانسته است تا سه سالگی 

سته است خودش را شبیه سازی کند. اکنون میتوان با اطمینان کامل گفت که انسان توان
 های  هوشمندی با هوش یک انسان سه ساله را طراحی و پیاده سازی کند.عامل

 ImageNetکاربردهای  -3-2

ImageNet های  ایجاد ای تصویری برای تمام الگوریتمتواند به عنوان زیرساخت دادهمی
سان بکار گرفته شود. بدون داشتن این مقدار عظیم و ساختار یافته از تصاویر، ان 15هوش بصری

ی تحقیقاتی یادگیری نمیتواند الگوریتم مناسبی با قدرت تشخیص بشری را طراحی کند. حوزه
ها مشابه روشی است که مغز انسان انجام عمیق در هوش مصنوعی که به دنبال پردازش داده

ی تصویری خواهد بود. در این زمینه دهد، یکی از استفاده کنندگان اصلی این پایگاه دادهمی
 ImageNetهای  . برای درک بهتر از ضرورت[14-8]های  بسیار زیادی وجود دارد لمثا

امکان محقق شدن پیدا  ImageNetها را که بسیاری از آنها با استفاده از برخی از این مثال
 شوند.کردند، در ادامه معرفی می

شده و در باید بتواند فرق کاغذی که مچاله افزاری یک عامل نرم :رانندگی خودکار  •
خیابان افتاده را با یک قطعه سنگ به همان اندازه تشخیص دهد. این امر در تشخیص 

کند. همچنین باید تفاوت انسان را با اینکه میتواند از روی آن رد شود یا نه کمک می
اشیا دیگر مانند درخت درک کند. چون در زمان تصادف بین برخورد با انسان و یا یک 

 م بالدرنگ و دقیق دارد.درخت نیاز به تصمی

های  بدون سرنشین هواپیماهای بدون سرنشین: بدون در نظر گرفتن کاربرد هواپیما •
)مانندکاربردهای نظامی، رهگیری تغییرات جنگلهای بارانی، ساخت و ساز شهری و...( 

کنند دید درستی این هواپیماها باید بتوانند از اشیاء مختلفی که بر فراز آنها پرواز می
 داشته باشد.

نیت و اعمال آنها به درستی. به  هاودرک رفتار موجودیتبررسی  امنیتی: های دوربین •
باید فرق یک کودک که در آب شنا  عنوان مثال یک دوربین امنیتی در یک استخر

شدن است را تشخیص دهد. یک دوربین امنیتی باید  میکند با دیگری که در حال غرق
 کردن تشخیص دهد.یک سارق را در حال سرقت 

ها باید دید وسیع و سطح باالیی از های  ترافیکی  و کنترل شهر: این دوربیندوربین •
های  اجتماعی را در سطح های  موجود داشته باشند. باید بتوانند رفتارها و واقعیتاتفاق

شهر مشاهده و درک کنند. به عنوان مثال میزان خودروهای فرسوده در شهر را شناسایی 
 نند.ک

های  امدادگر: در زمان جنگ، بالیای طبیعی، آتش سوزی و سایر حوادث زیان بار ربات •
های  امداد گر باید در تشخیص اشیا، های  امداد گر نیاز است. رباتجانی به ربات

توصیف شرایط و شدت وخامت مجروحان، یافتن اقدام مناسب در جهت بهبود مصدوم و 
ک به مجروحان همواره به بهترین شکل ممکن عمل انتخاب بهترین رویکرد در کم

کنند. طراحی صحیح هوش بصری در این زمینه در کاهش تلفات کمک به سزایی 
 کند.می

کمک به پزشکان و پرستاران: در نگهداری بیماران، شناسایی بیماری و کنترل وضعیت  •
ان نیاز به کنترل کند. پرستارهای  بیدار و دقیق بهترین کمک را میبیمار، همواره چشم

کنند. پزشکان در تشخیص مداوم مریض ندارند. تنها در زمان نیاز به بیمار رسیدگی می
 برند.ها استفاده میها و درمان بیمار از ماشینبیماری

کمک به نابینایان: نابینایان همواره در انجام امور عادی خود در زندگی دچار مشکالت  •
ه بتواند ببیند و محیط را برای نابینایان توصیف کند اند. طراحی ماشینی کعدیده شده

 های  انسانی در این حوزه است.یکی از با ارزش ترین خدمت

ی ایده ImageNetمدیریت و سازماندهی مفاهیم چند رسانه ای بر اساس برچسب:  •
مراتبی و بر اساس مفهوم سلسلهای را به صورت های  چندرسانهسازمان دهی فایل

 سازد.ها را نیز ساده میوده است که مدیریت آنمطر  نم

جویشگرها: در حال حاضر جویشگرها با روند رو به رشد در حال توسعه هستند. به طوری  •
که امروزه عالوه بر جستجوی متنی جستجوهای دیگری نظیر جستجوی تصویری، 

به  ویدیویی و صوتی نیز امکان پذیر است. در صورتی که یک جویشگر تصویری قادر
های  تواند به قابلیتهای استثنائی دست یابد. برخی کاربرددرک صحیح از تصاویر باشد می

 باشد:هوش بصری برای جویشگر به شر  زیر می

: به عنوان 11تشخیص اشیا و استنباط منطقی و توصیف حاالت از تصویر مورد پرسش .1
های  مرتبط به آن ها و سایتمثال با اخذ یک پرس وجوی تصویری، جویشگر باید متن

  تصویر را به کاربر برگرداند. در این حالت جویشگر باید بتواند پس از دریافت عکس از
سمت کاربر، اشیا موجود در آن عکس را به همراه اتفاقی که در آن عکس در حال رخ 

  های  منطقی را به درستی انجام دهد.دادن است و همچنین سایر استنباط

ط منطقی و توصیف حاالت از تصویر در زمان خزش و نمایه تشخیص اشیا و استنبا .2
گذاری: در بخش  نمایه گذاری جویشگر، برچسب زنی خودکار تصاویر خزش شده بر 

و  ImageNetاساس مفهوم و پیشنهاد برچسب برای این تصاویر توسط سلسله مراتب 
عالوه بر به عنوان مثال  .[15]همچنین با استفاده از هوش بصری امکان پذیر است

های  مختلف ها را از سایتمرغابیعکس تمامی "مرغابی"اینکه با جستجوی واژه 
عکس  "های  نشسته بر آبمرغابی"کند باید بتواند با جستجوی استخراج می

اند  را برگرداند. برای اینکار جویشگر باید بتواند ی که روی آب نشستههایمرغابیتمامی
 .ویر اشیا را به درستی تشخیص دهددر زمان نمایه گذاری تصا

توانند مفاهیم کاربرد در گسترش پرس و جوی تصویری: پرس و جوهای تصویری می .3
ی تصویری در گسترش پرس و جو با زیادی را در بر داشته باشند. استفاده از شبکه

 ی مناسبی در رسیدن کاربر به هدف جست و جو باشد.تواند ایدهکمک تصاویر مشابه می

گاشت مفهوم به پرسش در جستجوی تصویر: با نگاشت تصویر پرس و جو به مفهوم ن .4
توان نتایج کامل تری به کاربر ارائه آن و دنبال کردن پرس و جو به صورت متنی می

 .کندی معنایی مفهوم و پرسش را نیز کم میفاصله ImageNetنمود. بدین ترتیب 
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 ImageNet( : توصيف خودکار تصاویر به کمک شبکه ی تصویری 5شکل ) دا کردن موقعيت آن ها( : تشخيص خودکار اشيا و پي4شکل )

 
دهند تشخیص صحیح و بالدرنگ میگوناگون دیگر وجود دارد که نشان  های بسیاری از مثال

همه کارهای ها تواند گره گشای بسیاری از مسائل امروز باشد. دنیایی که رباتمیاز شرایط 
 دهند.میی آسایش و رفاه شهروندان انجام الزم برا

 ImageNetسازی پروژه میبو های ضرورت -4

جوامع در حال  های موجود در دنیا همواره یکی از مهمترین دغدغه های سازی تکنولوژیمیبو
تواند باعث کاستن وابستگی به جهان ها میو تکنولوژیها سازی این پروژهمی. بوباشدمیتوسعه 

سازی این میمطر  شد برای بو ImageNetی بیشتر گردد. با  شرحی که از پروژه و خودکفای
 های توان دالیل و مزایای دیگری نیز ذکر نمود. همانطور که مطر  شد یکی از جنبهمیپروژه 

تصویری کاربرد آن در جویشگرهای تصویری به منظور درک و تشخیص ی استفاده از شبکه
. از جهت دیگر یکی از اهداف تولید جویشگر باشدمیجو بهتر مفاهیم مورد پرس و 

. با توجه به اینکه باشدمیمیفرهنگ ایرانی اسالی و اشاعهمیمحتوای بوی توسعهمیبو
بر اساس   ImageNetگیرد ومیمدنظر قرار ای تصویری به عنوان یک زیرساخت دادهی شبکه
نیاز به استفاده  میبرای کاربرد در جویشگر بو کلمات انگلیسی وردنت ساخته شده است،ی شبکه

شود. در واقع عالوه میحس  میمرتبط با فرهنگ ایرانی اسال های از خط و زبان فارسی و داده
برای فرهنگ ایرانی  ای بستر داده بر مستقل شدن از پروژه اصلی نیازمند پیاده سازی این

بسیاری از مفاهیم و اشیا وجود دارند میی اسالو زبان فارسی هستیم.  در فرهنگ ایران میاسال
 میبه کاربرده نشده است. به عنوان مثال مفاهی ImageNetکه به هیچ وجه در پروژه اصلی 

سجاده، هفت سین، سمنو و هزاران مورد دیگر هستند که ضرورت دارند در این  مانند کرسی،
 پروژه گنجانده شوند.

ازی به گنجاندن مفاهیم و واژگان فارسی است. اگرچه شاید این سوال مطر  شود که چه نی
دهند نیازی به میص یکه سارق را تشخ ییهای مثل دوربینافزارنرم های برخی عامل

دیگری  های یک مفهوم است، اما مثالها سازی ندارند. چون سارق در همه فرهنگمیبو
کنیم. میکمک به نابینایان رجوع  سازی دارند. به عنوان مثال به موردمیهستند که نیاز به بو

ی افزارنرمخواهد ببیند که یک ایرانی میبیند. باید عامل مییک نابینا در ایران دنیا را طوری 
بتواند نماز خواندن را درک کند و آن را برای نابینا توصیف کند. باید بتواند مراسم از آتش پریدن 

د. باید بتواند سفره هفت سین را نسبت به چهارشنبه سوری را با واقعه آتش سوزی تفکیک کن
. باشدمیمیسفره شام تشخیص دهد. و هزاران مورد دیگر که مختص فرهنگ ایرانی اسال

برای اجرا دارند. ای مناسب دادهمینیاز به یک زیر ساخت بومیعالوه بر این جویشگرهای بو
آن از جمله  های ی که زیر ساخترا داشته باشیم در حال میتوانیم ادعای تولید جویشگر بومین

در این حوزه بسیار هستند. بنابراین نیاز به طرحی ها . مثالباشد میشبکه تصویری آن غیر بو
 ی داریم که به درستی با فرهنگ و باورهای ما مطابقت داشته باشد. افزارنرم های عامل

 نتيجه گيری -5

علم بینایی ماشین ها ماشین به منظور درک صحیح و تشخیص درست محیط پیرامون توسط
شود. میتصویری ی به نام شبکهمیمفهو مراتبیسلسلهی مجاب به استفاده از یک پایگاه داده

آن  های پرداخته شده است و کاربرد ImageNetتصویری ی در این مقاله به معرفی شبکه
در ای ه عنوان زیرساخت دادهتصویری بی استفاده از شبکهی مورد بررسی قرار گرفته است. ایده

سازی این میدر حوزه بینایی ماشین نیازمند بومیجویشگر تصویری و دیگر کاربردهای بو
 .باشدمی میتصویر مبتنی بر مفاهیم و فرهنگ ایرانی اسالی شبکه
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