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بازيابي تصويرهای رقومي بر اساس روش ها و فنون خودكار 
در محيط وب و پايگاه های اطالعاتي 

دكتر فريبرز درودی1
دكتر نرگس محمدعليپور2

مقدمه 
تبادل  و  پيوسته  ارتباط های  كه  زماني  از 
پايگاه های  و  وب3  محيط  در  اطالعاتي 
قدرتمند  رسانة  يك  قالب  در  اطالعاتي4، 
مطرح شد، انديشة بازيابي سودمند اطالعات 

مورد  اطالعاتي  گستردۀ  فضای  چنين  در 
نظام های  طراحان  و  پژوهشگران  عنايت 
اطالعاتي5 در محيط مجازی و عرصة شبكه، 
برای بهره گيری كارآمد از اين بستر اطالعاتي 
برای  بسياری  تالش های  است.  گرفته  قرار 

f-doroudi@nlai.ir  1. دكتری كتابداری و اطالع رساني سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران
2. دكتری كتابداری و اطالع رساني و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

3. Web environment                     4. Databases

5. Information systems

چكيده
افزايش حجم منابع ديداری و شنيداری در محيط وب باعث شده است كه جامعيت و مانعيت 
نتايج بازيابي اين منابع مورد توجه واقع شود. به دليل ويژگي های خاص منابع ديداری و 
شنيداری رقومي مانند وضوح، رنگ، تراكم پيكسل ها، كيفيت صدا و... رده بندی و سازماندهي 
آنها در محيط وب نيازمند استفاده از روش هايي است كه عالوه بر اختصاص توصيفگرها 
(كليدواژه ها)ی موضوعي به اين ويژگي ها نيز توجه داشته باشد. از جمله رويكردهای نوين 
رده بندی منابع ديداری و شنيداری در محيط وب مي توان به مصورسازی: بازيابي اطالعات بر 
اساس نوع داده (يك بُعدی، دوبُعدی، فرامتن، متن و ...)، نمايه سازی معنايي پنهان،  رده بندی 
خودكار رقومي و خوشه بندی تصاوير و منابع شنيداری اشاره كرد. استفاده از اين روش ها 
در كنار اختصاص توصيفگرها و كليدواژه های موضوعي مي تواند به سازماندهي هر چه بهتر 

منابع ديداری شنيداری جهت پاسخگويي دقيق به نياز كاربران در محيط وب كمك كند.

كليدواژه ها
ديداری-  منابع  منابع اطالعاتي رقومي،  ساختاری، سازماندهي، بازيابي اطالعات،  رده بندی 

شنيداری، محيط وب، پايگاه های اطالعاتي.
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و  وب  محيط  اطالعاتي  منابع  سازماندهي 
ديداری  منابع  به ويژه  اطالعاتي،  پايگاه های 
پوشه های  ويدئوها،  فيلم ها،  عكس ها،  چون 
كه   اطالعاتي  متنوع  قالب های  و  تصويری، 
شده  انجام  مي شوند،  ارائه  مصور  به صورت 
و بخشي از اين پژوهش ها فراتر از رده بندی 
در  ديگری  ابعاد  و  جنبه ها  به  موضوعي 
در  دارند.  توجه  منابع  اينگونه  سازماندهي 
بر  عالوه  وب،  در  موجود  اطالعات  بازيابي 
در  كه  موضوعي،  كليدواژه های  اختصاص 
بازيابي اطالعات دارای اهميت بااليي است، 
خصيصه های  و  اطالعاتي  قالب  ويژگي های 
آن  اساس  بر  اطالعات  كه  فرمتي  ساختار 
ارائه مي شود حائز اهميت است. در اين ميان، 
طراحي الگوريتم هايي كه در ارتباط با بازيابي 
نمونه  الگوهای  اساس  بر  مي تواند  تصاوير 
عناصر  ميان  ارتباط  برقراری  به  شاخص  و 
مهم  مراحل  از  يكي  شود،  منجر  اطالعاتي 
طراحان نظام های اطالعاتي بازيابي اطالعات 
مي تواند  كه  است  شبكه  فضای  در  رقومي6 
به  كاربران  دسترسي  سطوح  بردن  باال  به 
مالحظه ای  قابل  كمك  اطالعاتي  فقره های 
كند. با كاربرد روش ها و فنون خودكارسازی 
به  مي توان  رقومي،  تصويرهای  بازيابي  برای 
وب  فضای  اطالعات  بهتر  و  دقيق  بازيابي 
تا  اطالعات  كاذب  ريزش  از  و  رساند  ياری 

حد زيادی جلوگيری كرد. 

پيشينة پژوهش
نرم افزاری   ،(2007) دايامنت7  پژوهش  در 

ديداری  اطالعات  پردازش  برای  پيوسته 
معرفي مي شود كه با شناسايي و قابليت حل 
شناختي  و  اداركي  پردازش  دشواری های 
تصاوير، ويژگي های اساسي آن  را توصيف 
رفع  برای  مي تواند  نرم افزار  اين  مي كند. 
بر   تكيه  با  تصاوير،  بازيابي  پيچيدگي  های 
بر  و  تصويری  پردازش  مناسب  مدل  توسعة 
نتيجة  به  انساني،  هوش  شبيه سازی  اساس 

مطلوب منجر شود (3). 
گوپين،   توسط  كه  ديگری  پژوهش  در 
است،  شده  انجام   (2007) زونلي8  و  يرمي 
به  كه  مي شود  معرفي  نويني  فناوری های 
اطالعاتي  اجازه مي دهد در پايگاه های  كاربر 
هدايت  و  مرور  به  بزرگ  تصويرهای 
تكيه  با  را  تصاويری  و  بپردازد  جست وجو 
بر روش های مرور و سپس هدايت سريع و 
قابل كنترل بازيابي كند. ويژگي منحصربه فرد 
بر  تكيه  با  مي توان  كه  است  آن  روش  اين 
رويكردی يكپارچه در طراحي وضعيت مرور/ 
هدايت رابط كاربر گرافيكي و با ياری گرفتن 
تصاوير  سازماندهي  و  نمايه سازی  امكان  از 
در پايگاه اطالعاتي به كاوش پرداخت. رابط 
كاربر گرافيكي مذكور با تكيه بر نرم افزارهای 
پشتيبان و با بهره گيری از يك الگوريتم ويژه 
كار  مي شود،  اجرا  برنامه  پس زمينة  در  ،كه 
منجر  مناسب  تصاوير  بازيابي  به  و  مي كند 

مي شود (6).  
پژوهش  در  نيز   (2007) ديگران  و  ليو9 
ميان  موجود  معنايي10  شكاف  بر  خويش 
انساني  غني  مفاهيم  و   ديداری  ويژگي های 
6. Digital information

7. Diamant

8. Guopin, Jeremy and Xunli

9. Liu 

10. Semantic gap
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بر  جامع  نگرشي  پژوهش،  مي كنند.  تأكيد 
فناوری های نوين كاربردی در حوزۀ بازيابي 
معنايي11  ويژگي های  اساس  بر  تصاوير 
سنجش  چون  مؤثری  عوامل  همچنين  دارد. 
باال13  سطح  تصاوير  ويژگي های  و  شباهت12 
بر  عالوه  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد 
در  نوين  فناوری های  مؤثر  سطح  پنج  آن،  
بازيابي تصاوير تحليل شده و كاربرد آنها در 
بيان  ديداری  اطالعات  به  سودمند  دسترسي 

شده است (11). 
 (2008) همكارانش  و  اينكپن14  همچنين 
در پژوهش خود با بررسي روش خوشه بندی 
قالب  در  كه  تصاوير  بازيابي  برای  خاصي 
مي شود،  ظاهر  سلسله مراتبي15  خوشه بندی 
نتايج  پرداختند.  مسئله  اين  ابعاد  بررسي  به 
متعدد  روش های  كه  داد  نشان  پژوهش 
خوشه بندی تصاوير به بازيابي بهتر و دقيق تر 

تصاوير موردنظر منجر مي شود (7).  
در   (2009) واسيليوا16  ديگر،  سوی  از 
بر  تصاوير  بازيابي  نظام  به  خود  پژوهش 
مبنای محتوا اشاره مي كند كه به حل بخشي 
تحليل  دارد.  نظر  حوزه  اين  مشكالت  از 
ساختار  و  تصاوير  پايين  سطح  ويژگي های 
نمايه سازی  كنار  در  برداری17،  خصوصيات 
و  رابط كاربر  مناسب  طراحي  چندبُعدی18، 
مؤثر  بازيابي  به  مي تواند  داده  مصورسازی 

تصاوير منجر شود (16). 

در  بازيابي  و  رده بندی  مفهوم  توسعة 
محيط رقومي

رده بندی فعاليت هايي است كه در زمان های 
نمونه هايي  شامل  و  مي دهيم  انجام  مختلف 
مشاهد  خود  اطراف  در  معموالً  كه  است 
كه  رده بندی  از  مرحله ای  چنين  در  مي كنيم. 
به صورت ناخودآگاه19 انجام مي دهيم، مي توانيم 
با ساده سازی جهان،  به درک مناسبي از آن 
نايل شويم. به تعبير بهتر، رده بندی، گروه بندی 
درک  ساده سازی  به منظور  موجودات  و  اشيا 
در  دارند.  نيز  شباهت  هم  با  كه  آنهاست 
و  انواع  از  برخي  واردساختن  رده بندی  واقع 
گونه های سازمان يافته در ساختار درک ما از 
رده بندی،  ابعاد  از  يكي  است (1: 1).  محيط 
تخصيص  و  موضوعي  بافت  با  ارتباط  در 
كليدواژه های معين برای مفاهيم خاص مطرح 
مي شود. اين روشي است كه سال هاست در 
مورد  اطالعاتي  منابع  رده بندی  فرايندهای 
استفاده قرار مي گيرد و از اهميت بااليي نيز 
برخوردار است. انتخاب واژگان معناداری كه 
ما  برای  را  اطالعاتي  منبع  موضوع  مي تواند 
همچنان  كه  است  رويكردی  سازد،  مشخص 
دارای اهميت و كاربردی مفيد است. ولي ابعاد 
ديگری نيز در رده بندی منابع اطالعاتي وجود 
منابع،   اين  بهتر  بازيابي  به  مي تواند  كه  دارد 
پايگاه های  يا  و  وب  محيط  در  به خصوص 
اطالعاتي، در ارتباط با منابع اطالعاتي رقومي 

11. Semantic-based

12. Similarity measurement

13. High-level

14. Inkpen 

15. Hierarchical  clustering

16. Vassilieva 

17.Vector

18. Multidimensional indexing

19. Unconscious
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منجر شود.
همراه با رشد نمايي20  اطالعات در اينترنت 
در  متعددی  و  بزرگ  مشكالت  اينترانت،  و 
به وجود  مرتبط  منابع  سازماندهي  و  بازيابي 
آمده و نظام بازيابي متون ساده به شكل مكمل 
سازماندهي ساختاری منابع درآمده است. از 
قرن نوزدهم، كتابداران از نظام های رده بندی 
موضوعي  سرعنوان های  و  ديويي21  نظير 
كتابخانة كنگره22 به منظور سازماندهي مقادير 
دوران  در  كرده اند.  استفاده  اطالعاتي  عظيم 
مـانند  وب،  مـوضوعي  راهنماهـای  معاصر، 
رده بندی  برای  لوک  اسمارت24  و  ياهو23 
صفحه های وب مورد استفاده قرار گرفته اند. 
راهنماهای ساختاريافته از فعاليت جست وجو 
و مرور پشتيباني مي كنند، ولي ماهيت ايجاد 
راهنما،  اطالعات  جمع آوری  فرايند  دستي 
مجموعة   سريع  رشد  با  هماهنگي  سرعت 
روبه رو  دشواری  با  را  اطالعات  عظيم 
مي سازد. به نظر مي رسد كه توسعة روش های 
خودكار رده بندی برای تكميل فعاليت انساني 
مؤثر  سازمان يافته،  دانش  ميراث  ايجاد  در 
باشد (4).  اين رويكرد تلفيقي از سازماندهي 
موضوعي منابع اطالعاتي و روش های نوين 
خودكارسازی فرايند رده بندی بوده كه نقش 
مهمي در بازيابي اطالعات در محيط  رقومي 
داشته است. ولي بايد به اين نكتة مهم نيز توجه 
محيط  در  رده بندی  ساختار  امروزه  كه  كرد 
وب و فضای رقومي تفاوت قابل مالحظه ای 
با انجام اين فرايند در محيط چاپي دارد. در 

ارتباط با انواع منابع اطالعاتي موجود در وب 
و يا پايگاه های اطالعاتي، عالوه بر تشخيص 
موضوع و مفهوم مندرج در توصيفگر محتوای 
مادۀ رقومي، بايد به برخي از مؤلفه های مهم و 
تأثيرگذار در بازيابي آنها توجه داشت. برای 
جست وجوی  تنها  رقومي،  تصاوير  بازيابي 
بلكه  نمي رساند،  مقصود  به  را  ما  موضوعي 
ويژگي ،  ماده،  نوع  كاربردها،  قالب ها،  انواع 
سازنده،  عناصر  تصويری،  طراحي  شكل، 
خودكار  تشخيص  در  مهم  عوامل  ديگر  و 
بر  است.  ضروری  آنها  بازيابي  برای  نظام 
تصاوير   ذاتي  عناصر  به  توجه  اساس  همين 
مي تواند  آن،  خودكار  فنون  از  بهره گيری  و 
به ما كمك كند تا به بازيابي بهتری رهنمون 

شويم. 

تفـاوت هـای ذاتـي و ساختـاری منابع 
رقومي در سازماندهي و بازيابي 

معموالً حجم قابل مالحظه ای از منابع رقومي 
ديداری-  يا  و  متني  وب،  محيط  در  موجود 
شنيداری هستند. منابع متني، در مقايسه با منابع 
ديداری-  شنيداری، حجم كمتری از فضای 
رقومي را اشغال مي كنند. زيرا قالب هايي كه 
اين  نوع منابع را پوشش مي دهند، چه از حيث 
ساختار و چه از نظر ذخيره سازی محتوا كه 
دربر مي گيرند،  را  نوشتاری  شناسه های  صرفًا 
دارای حجم ذخيره سازی پاييني هستند. ولي 
دربارۀ تصاوير به دليل ذخيره سازی كل تصوير 
كه شامل پيكسل های بسيار زياد است، حجم 
20. Exponential growth

21. Dewey Decimal Classification(DDC)

22. Library of Congress Subject Headings

23. Yahoo

24. Look Smart
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بسيار  نوشتاری  متون  به  نسبت  ذخيره سازی 
باالست. از سوی ديگر، در نمايه سازی منابع 
متني، كليدواژۀ اختصاص يافته بهتر مي تواند به 
بازيابي فقرۀ اطالعاتي منجر شود،  زيرا تعيين 
محتوای نوشتار با توجه به  عنواني كه برای آن 
تعيين مي شود راحت تر انجام شده و همچنين  
به  توجه  با  متون  موضوعي  پوشش  قابليت 
گسترۀ نوشتار و هدفمند بودن آن،  بهتر انجام 
چكيده،  دارای  متون  از  (بسياری  مي پذيرد 
مقدمه، بيان مسئله، متن اصلي، و نتيجه گيری 
هستند). ولي تصوير از اين ويژگي برخوردار 
نيست و محتوای آن با توجه به مفهوم ديداری 
اساس،  اين  بر  مي شود.  تعيين  آن  در  مندرج 
اختصاص كليدواژۀ شناسايي به تنهايي امكان 
بازيابي مؤثر را فراهم نمي سازد. به ويژه آنكه 
درک  دامنة  مي تواند  تصوير  مفهوم  از  تلقي 
در  تصوير  همچنين  باشد.  داشته  وسيعي 
است  خصوصيت هايي  دارای  بازيابي  فرايند 
تصوير،   بازيابي  در  است.  آن  فاقد  متن  كه 
پيكسل،  تراكم   رنگ،   وضوح،   چون  عواملي 
نور،  كنتراست  تصوير،  فضای  فرمت،   نوع 
متون  بازيابي  در  كه  دارد  وجود  آن  مانند  و 
موردنظر كاربر نيست. همين تفاوت ها باعث 
ويژگي های  تصوير  بازيابي  در  كه  مي شود 
در  و  باشد  مدنظر  بيشتر  تصوير  ساختاری 

هنگام ذخيره سازی مورد عنايت قرار گيرد. 
سازماندهي  بنابراين، در رويكرد خودكار 
و  كـليـدواژه  اختصـاص  مقصـود  تصويـر، 
توصيفگر شناسايي به فقرۀ تصويری نيست،  
تصوير  ذاتي  ويژگي های  تعيين  مراد  بلكه 
بازيابي  به  آن،  بر  اتكا  با  مي توان  كه  است 
بهتر تصوير دست يافت. اين فرايند، با توجه 

قابليت  تصوير،  ساختاری  خصوصيات  به 
تطبيق پذيری بيشتری با آن دارد. تصويرهای 
منحصربه فرد  ويژگي های  بر  تكيه  با  رقومي، 
تعداد  بين  در  مجازی  محيط  های  در  خود، 
بسيار زياد فقره های تصويری پنهان مي شوند 
و بازيابي آنها مستلزم اتخاذ تدابيری است كه 
فراتر از اختصاص توصيفگر موضوعي عمل 

كند.
منـابـع  سـازمـاندهـي  اسـت  همـچنيـن 
مورد  متعددی  ابعاد  از  كه  چندرسانه ای 
فيلم،  تصوير،  تركيب  مي گيرند.  قرار  بررسي 
چندوجهي  سازۀ   يك  آن  جز  و  متن،  صدا،  
منظر  از  مي تواند  كه  مي دهد  تشكيل 
خود  خاص  ويژگي های  دارای  سازماندهي 
باشد. فيلم ها و كليپ های ويدئويي نيز نوعي 
مي شوند.  محسوب  چندرسانه ای  منابع  از 
قالب های مختلف ذخيره سازی برای پوشش 
به كارگرفته  منابع  اين  متنوع  خصوصيات 
كاربر  برای  منابعي  چنين  بازيابي  و  مي شود 
تعيين  شود.  تعريف  سطح  چند  در  بايد 
كليدواژۀ موضوعي همانند ديگر منابع دربارۀ 
و  ويدئوها،  فيلم ها،  مانند  چندرسانه ای ها، 
از  ولي  دارد؛  كاربرد  نيز  آموزشي  برنامه های 
اصلي  عناصر  به  توجه  اطالعاتي  محمل  نظر 
سازندۀ آن مي تواند همانند تصاوير در بازيابي 
منبع  اين  از  كه  نرم افزارهايي  باشد.  كارگشا 
آن،  اجراكنندۀ  برنامه های  مي كنند،  پشتيباني 
انواع  اطالعاتي،  تراكم  ذخيره سازی،  حجم 
مهم  عناصر  از  برنامه  اجرای  زمان   و  رسانه، 

سازماندهي اينگونه منابع به شمار مي آيد. 
رده بندی  و  سازماندهي  مفهوم  بنابراين، 
از  فراتر  مقاله  اين  در  رقومي  تصويرهای 
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معموالً  كه  است  موضوعي  رده بندی  مفهوم 
در كتابخانه ها برای همگون سازی مجموعه ها 
از نظر درجة شباهت موضوعي و اختصاص 
شماره های خاص رده بندی به كار مي رود.             

 
در  تصاوير  بازيابي  نوين  رويكردهای 

محيط  رقومي
نكتة مهم در رويكرهای نوين بازيابي تصاوير 
آن است كه عالوه بر رده بندی منابع اطالعاتي 
ابعاد  مي توان  موضوع،  و  مفهوم  اساس  بر 
بتوانند  كاربران  تا  افزود  آن  بر  نيز  ديگری 
منبع  انتخاب  به  مناسب تری  و  بهتر  شيوۀ  به 
به ميزان  تصويری  منابع  بازيابي  و  پرداخته 
باشد.  همسو  آنان  اطالعاتي  نياز  با  بيشتری 
در سال های اخير، متخصصان علوم رايانه در 
عرصة بازيابي اطالعات دستاوردهای مطلوبي 
به دست آورده  اند كه مي توان از آنها در بهبود 
تصويری  منابع  اطالعات  سازماندهي  كيفيت 

بهره  گرفت. 
در واقع، بايد بيان كرد كه در رويكردهای 
تصويری،  منابع  خودكار  رده بندی  نوين 
سازه های  ديگر  كنار  در  موضوع  به  توجه 
نوع  مي گيرد.  قرار  بررسي  مورد  اطالعات 
كه  است  عواملي  از  يكي  داده  ساختار  و 
شده  لحاظ  رده بندی  روش  اين  در  مي تواند 
و در بازيابي اطالعات سودمند باشد. چنانكه 
سطوح  در  را  داده  از  مختلفي  انواع  مي توان 
متعدد طبقه بندی كرده و از آن در تقسيم بندی 
در  گرفت.  بهره  تصويری  اطالعات  ساختار 

ادامه، برخي رويكردهای مهم در سازماندهي 
محيط  در  رقومي  تصاوير  ساختار  بر  مبتني 
و  معرفي  اطالعاتي   پايگاه های  يا  و  وب 

بررسي مي شود. 

بازيابي  در  مصورسازی  رويكرد  تأثير 
منابع تصويری

در  كه  پژوهشي  سودمند  حوزه های  از  يكي 
رده بندی  نيز  و  اطالعات  بازيابي  با  ارتباط 
باشد،  سودمند  مي تواند  داده ها  ساختاری 
بازيابي  است.  اطالعات25  مصورسازی 
اطالعات بر اساس نوع داده، رويكردی است 
منابع  به  كاربران  دستر س پذيری  مي  تواند  كه 
امكان  و  داده  افزايش  را  مشخص  اطالعاتي 
تطبيق منبع با نياز اطالعاتي را به شكل دقيق تری 
و  مناسب  طراحي  با  روش  اين  فراهم  آورد. 
امكان معرفي نوع داده توسط رابط كاربر، و با 
بهره گيری از يك نمايشگر مصور همراه است. 
به طور نمونه مي توان انواع داده ها را به صورت 
داده های يك بُعدی26، دوبُعدی27، سه بُعدی28، 
و  سلسله مراتبي31،  زماني30،  چندبُعدی29، 
شبكه ای32 معرفي كرد (15) كه در حوزه های 
ميان  ربط  برقراری  امكان  اطالعاتي  مختلف 
پرس وجو و منبع موردنظر را فراهم مي سازد. 
يك بُعدی  داده های  تشخيص  و  تعيين  مثًال 
و  است  مؤثر  مدارک  و  اسناد  بازيابي  برای 
دوبُعدی  داده های  نوع  ساختن  مشخص  يا 
و  مي رساند  ياری  نقشه ها  بهتر  بازيابي  به 
تعيين داده های زماني مي تواند به بازيابي بهتر 
25 .Information visualization

26.  One Dimension (1D)

27. Two Dimension (2D)

28. Three Dimension (3D)

29. Mutli Dimension (MD)

30. Temporal

31. Hierarchical

32. Network
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فريم های تصويری اطالعات كمك كند.
نوع  ساختاری  رده بندی  از  ديگری  نوع 
در  را  اطالعاتي  منابع  از  خاصي  انواع  داده، 
مي سازد  مطرح  داده ای  ويژگي های  قالب 
ارائة  شاهد  كه   است  كيم33  طبقه بندی  آن  و 
داده های  چارچوب  در  مصور  داده های  انواع 
يك بُعدی، دوبُعدی، چندبُعدی، متن و فرامتن34، 
و  الگوريتم ها،  گراف ها35،  و  سلسه مراتبي 
كيم،  طبقه بندی  در  هستيم.  نرم افزارها36 
پيشينه های داده37 اغلب با ديگر اجزای اطالعات 
ارتباط دارند. نمودارها به صورت گسترده برای 
نشان دادن چنين روابط متقابلي مورد استفاده 
قرار مي گيرند. يك نمودار شامل مجموعه ای 
كه  ارتباط هايي  است.  گره38  نام  به  عوامل   از 
لبه39  ناميده  شده،  برقرار  عوامل  اين  ميان 
مي شود. تعدادی فنون تخصصي مصورسازی 
گرافيكي  داده های  با  مي تواند  كه  دارد  وجود 
و سلسله مراتبي آن را به تصوير بكشد (9). از 
سوی ديگر، تعيين نوع داده به الگوريتم ها و 
نر م افزارها به بازيابي مناسب انواع برنامه های 
برنامه های  و  نصب،   پوشه های  رايانه ای، 

ارتقادهنده ياری مي رساند. 
 با بهره گيری از اين نوع رده بندی داده ای 
بازيابي  به  تخصصي  حوزه های  در  مي  توان 
اطالعات رقومي مختلفي مبادرت ورزيد و از 
آن برای دستيابي به انواع منابع اطالعاتي چون 
پوشه های برنامه های كاربردی و يا برنامه های 
روش،  اين  كاربرد  با  كرد.  استفاده  نصب 

سلسله مراتبي  شيوۀ  يك  قالب  در  دسترسي 
مي رسد  انجام  به  مختلف  گره های  با  مرتبط 
و  كمتر  كاذب  ريزش  با  اطالعات  بازيابي  و 

دستيابي به برنامه های مؤثر انجام مي پذيرد. 
طراحي  با  مفيد  روش  اين  از  بهره گيری 
اين  در  است.  همراه  مناسب  رابط كاربر 
ويژگي های  با  طراحي  نظر  از  كه  رابط كاربر 
نمايش  امكان  مي رسد،  انجام  به  خاصي 
برقراری  به صورت  شده  بازيابي  اطالعات 
پيوند ميان نوع داده با موضوع آن امكان پذير 
است. از زمره پژوهش های نويني كه در حوزۀ 
بحث  پذيرفته،  انجام  اطالعات  مصورسازی 
مربوط به طراحي رابط كاربر است. برای اين 
بهره گيری  با  مي توانند  رابط كاربرها  منظور 
مادۀ  نوع  كاوش،  برنامه  مناسب  الگوريتم  از 
اطالعاتي را با پرس وجوی ارائه شده در يك 
جست وجوی دقيق به يكديگر مرتبط ساخته 
اين  شوند.  منجر  مطلوبي  منابع  بازيابي  به  و 
امكان فقط در ارتباط با انواع منابع اطالعاتي 
كه از قبل بر اساس نوع داده تعريف شده اند، 
امكان پذير است. در حال حاضر، توسعة فنون 
مصورسازی اطالعات اين موقعيت را فراهم 
برچسب 40  اختصاص  با  بتوان  تا  مي سازد 
از  را  رقومي  اطالعاتي  منابع  هويت  مناسب، 

نظر نوع داده مشخص ساخت.    

رويكرد نمايه سازی معنايي پنهان
راهبرد  نوعي  پنهان41،  معنايي  نمايه سازی 
33. Keim

34. Text and Hypertext

35. Graphs

36. Algorithms and software

37. Data records

38. Node

39. Edge

40. Tagging

41. Latent Semantic Indexing (LSI)
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برای  ابتدا  در  كه  است  اطالعات  بازيابي 
عظيم  حجم  بازيابي  و  معنايي42  تحليل 
اين  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  متني  اسناد 
متغيری  به عنوان  مي تواند  نمايه سازی  شيوۀ 
ماتريس  به همراه  برداری 43  فضای  مدل  در 
سند- واژه44،  به صورت رويكردی مبتني بر 
روش های كاهش ابعادی45، نظير تجزيه مقدار 
آزمايش های  گيرد.  قرار  بررسي  واحد46مورد 
عددی نشان داده است كه روش های كاهش 
ابعادی در هنگام بهره گيری از داده های بنيادی 
به همراه  اطالعات  بازيابي  در  مهم  فايدۀ  دو 
نوفه47و  خودكار  صافي  ايجاد  نخست،  دارد: 
با  سند  همراه  طبيعي  خوشه بندی  سپس 
ويژگي های مشابه . در اين رويكرد، محل قرار 
گرفتن تصوير توسط توالي عنصر تصويری48 
نمايه سازی  در   .(10) مي شود  رمزگذاری 
غيرمرتبط  اطالعاتي  عناصر  پنهان،  معنايي 
كه به صورت ناخواسته در جست وجو ظاهر 
و  شده  حذف  خودكار  به شكل  مي شوند، 
مي شود.  بازيابي  بيشتری  مرتبط  اطالعات 
اطالعاتي  منبع  گرفتن  قرار  آن،  بر  عالوه 
امكان  و  سلسله مراتبي  چارچوب  يك  درون 
گروه بندی فقره های مرتبط در كنار يكديگر و 
درون شاخه های مدون، از ويژگي های مهمي 
است كه بهره گيری از آن مي تواند سودمندی  
در بازيابي اطالعات را به همراه داشته باشد. 
اطالعات  به  دسترسي  در  روش  اين  كاربرد 
تصويری است و با بهره گيری از آن،  تصوير 

به عنوان برداری در فضای چندبُعدی49مطرح 
مي شود. اين به آن معناست كه عالمت گذاری 
عناصر  از  تعدادی  توسط  اطالعاتي  فقرۀ 
با  و  مي پذيرد  انجام  (كليدواژه ها)  تصويری 
پرس وجوی ارائه شده به نظام تطبيق داده شده 
استفادۀ  برای  مي شود.  داده  نمايش  سپس  و 
مؤثر از اين شيوۀ سودمند، پيش از كاربرد آن، 
تمامي تصاوير در همان اندازه ترسيم شد و 
مي شوند.  تبديل  سايه زني50  مقياس  قالب  به 
در واقع اين قالب به ما كمك مي كند تا عنصر 
تصويری بازيابي شده، با درخواست ارسالي 
هماهنگي  اطالعات ،  جست وجوی  نظام  به 
شيوه،  اين  در  باشد.  داشته  باالتری  تطبيق  و 
بازيابي منابع  سند- واژه به  طراحي ماتريس 
تصويری  عنصر  قالب  در  رقومي  اطالعاتي 
كه  پيوندی  با  ماتريس  اين  مي شود.  منجر 
ميان كليدواژه ها و فقره مصور ايجاد مي كند 
ايفا  كاذب  ريزش  كاهش  در  بسزايي  نقش 
مي كند، ولي بيان اين نكته ضروری است كه 
روش  اين  خودكار  فرايند  انجام  به  توجه  با 
و جست وجويي كه توسط شناسايي ماشيني 
به انجام مي رسد طبيعي است كه در ساختار 
خطا  بروز  امكان  همچنان  مذكور  ماتريس 
كه  همانطور  ديگر،  سوی  از  است.  محتمل 
ميزان  به  مي تواند  آن  از  بهره گيری  شد،  بيان 
زيادی ريزش كاذب منابع اطالعاتي را كنترل 

كند.  

42. Semantic analysis

43. Vector space model

44. Term-document matrix

45. Dimension reduction methods

46. Singular Value Decomposition (SVD)

47. Automatic noise filtering

48. Sequence of pixels

49. M-Dimensional space

50. Gray scale
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بازيابي  در  كاربردی  فنون  از  بهره گيری 
خودكار تصاوير رقومي

آموزش  كاربردی  فنون  از  گسترده ای  ردۀ 
مورد  متون  طبقه بندی  در  آماری  و  ماشيني 
استفاده قرار گرفته اند كه شامل مواردی چون: 
رده بند  چندمتغيری51،  برگشت  مدل های 
نزديك تر مجاور 52 ، مدل های بيزی احتمالي53، 
شاخه های تصميم54، آموزش قاعدۀ نمادين55، 
و ماشين های بردار پشتيبان56 مي شود(4). اين 
فنون نقش مؤثری در بازيابي تصاوير رقومي 
در محيط وب دارند كه به صورت خودكار و 
و  تعريف شده  الگوريتم های  از  بهره گيری  با 
مي توانند تأثير بااليي در دسترس پذير ساختن 
اينگونه منابع داشته باشند. هر يك از روش های 
ايجاد  در  گسترده ای  توان  نامبرده،  كاربردی 
الگوريتم های بازيای اطالعات دارند. در اين 
رقومي  تصاوير  موضوعي  ساختار  روش ها، 
به صورت پيوندهای چندسطحي مطرح شده  
و ميان هر يك از اليه های اطالعاتي با هستة 
اصلي ارتباط معناداری برقرار مي شود. معرفي 
اين  در  اوليه  الگوهای  و  شاخص  نمونه های 

ميان نقشي مهم ايفا مي كند. 
مدل های  رده بندی  فنون  از  بهره گيری  در 
و  شبكه  فضای  در  چندمتغيری  يا  و  برداری 
رده بندی  خاص  الگوريتم های  به كارگيری 
تصاوير موجود در محيط وب و يا پايگاه های 
اطالعاتي، همواره توجه به ابعاد و ويژگي های 
مي گيرد.  قرار  توجه  مورد  تصاوير  خاص 
قابليت  تصويری،  فرمت  نوع  تصوير،  اندازۀ 

تصوير،  بودن  غيررنگي  يا  و  رنگي  نمايش، 
زمره  از  تصوير  وضوح  و  شفافيت  درجة  و 
مواردی است كه بايد در طرح رده بندی های 
رقومي  محيط  در  موجود  رقومي  تصاوير 
ساختار  از  تركيبي  گيرد.  قرار  توجه  مورد 
تشكيل دهندۀ تصاوير(فرمت، شكل، اندازه، و 
نوع) و توصيفگرهای موضوعي (كليدواژه ها) 
و  يكپارچه  بازيابي  ساختن  فراهم  امكان 
منسجم طيف گسترده ای از فقره های ديداری 
اطالعاتي  پايگاه های  و  وب  در  را  رقومي 
مهم  روش  دو  ميان  اين  در  مي سازد.  فراهم 
و كاربردی مورد عنايت قرار مي گيرد كه در 

ادامه توضيح  داده مي شود. 

● رده بندی فقرۀ اطالعاتي بر اساس جايگاه 
قرار گرفتن آن

ديداری  فايل های  و  تصاوير  رده بندی  در 
ساختار  ميان  ارتباط  وب،  محيط  در  موجود 
مي تواند  تصوير  موضوعي  توصيفگر   و 
باشد.  مؤثر  تصـويری  فقرۀ  طبقه بندی  در 
مي تواننـد  رقومي  خودكـار  رده بندی هـای 
نيز  ديگری  تأثيرگذار  عوامل  به  تأثير  تحت  
شوند.  ظاهر  اطالعاتي  منابع  سازماندهي  در 
در اينجا بايد به بستر مهمي در بازيابي منابع 
دسترسي  در  مي تواند  كه  كرد  اشاره  رقومي 
اين  در  باشد.  اثربخش  اطالعات  به  مؤثر 
رابطه، برای طراحي مدل های بازيابي تصاوير 
در محيط وب و پايگاه های اطالعاتي، تعيين 
عاملي  مي تواند  تصوير  گرفتن  قرار  جايگاه 
51. Multivariate regression models

52. Nearest neighbor classifiers

53. Probabilistic Bayesian models

54. Decision trees

55. Symbolic rule learning

56. Support vector machines
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مفهوم  با  ارتباط  در  آن  اهميت  تثبيت  برای 
الگوريتم  منظور  همين  به  باشد.  موردنظر 
تارنگار  صفحة  كامل  پويش  با  برداری 
پيش فرض  الگوی  اساس  بر  (وب سايت)، 
كه  نقشي  با  رابطه  در  را  تصاوير  اهميت  كه 
دارد  تصوير  به  موردنظر  كليدواژۀ   نزديكي 
مشخص مي سازد. در اين روش، مكان قرار 
شاخص های  تشخيص  با  تصوير،  گرفتن 
طراحي كه به صورت بسامدی اهميت مكاني 
آن را مشخص ساخته اند، تعيين مي شود. اين 
شيوه، كه بر مبنای موقعيت و محل تصوير به 
بازيابي مي پردازد، از فنوني است كه مي تواند 
حاوی سودمندی  های قابل مالحظه ای باشد. 
در اين روش، تصاوير مرتبط در يك تارنگار 
بازيابي  مناسب تری  به شكل  (وب سايت) 
مي شود و ارتباط ميان عناصر موضوعي كه با 
جايگاه تصوير ارتباط دارد بهتر انجام مي شود. 

● رده بندی فقرۀ اطالعاتي بر اساس الگوی 
اوليه

در روش دوم برای بازيابي تصويرهای محيط 
وب، بهره گيری از نمونة اولية ديداری برای 
مي تواند  تصويری  فقره های  ديگر  شناسايي 
مؤثر باشد. بر اين اساس تعريف ويژگي های 
نمونه  به عنوان  اطالعاتي،  عنصر  يك 
مي تواند  آن،  اجزای  به  توجه  با  «دوچرخه»، 
مورد  مشابه  تصويری  اطالعات  بازيابي  در 
استفاده قرار گيرد. عملكرد اين روش به اين 
شيوه است كه يك الگوی ماشيني برای مفهوم 
موردنظر طراحي شده و سازه های بنيادی آن 
به نظام معرفي مي شود. در مثال فوق، تعريف 
ساختاری دوچرخه عبارت است از تنه ای كه 

دارای دو چرخ بوده و قسمت زين، گلگيرها، 
ركاب، و ديگر عناصر سازنده، آن را تكميل 
عناصر  شناسايي  الگوريتمي  مدل  مي كنند. 
تصويری، با توجه به توصيفگر مرتبط مي تواند 
كه  را  تصاويری  سطحي،  پويش  فرايند  در 
الگوی  با  ديداری  همبستگي  ميزان  بيشترين 
بازيابي  از  و  كرده  شناسايي  دارد،  شاخص 
عناصر نامرتبط تا حد زيادی جلوگيری كند.   
ويژه  الگوريتم های  طراحي  بنابراين، 
مورد  را  تصوير  در  موجود  عناصر  مي تواند 
نمونة  ويژگي های  و  داده  قرار  بررسي 
معرفي شده و يا الگوی اوليه را در آن مورد 
سنجش قرار دهد.  با استفاده از چنين روشي، 
به  توجه  با  ديداری  قالب های  در  رده بندی 
برعهده  مي تواند  تصوير  اجزای  كه  نقشي 
دارای  اوليه  مدل  مي گيرد.  شكل  باشد  داشته 
چارچوب كلي مفهوم است و تالش مي شود 
تا ويژگي هايي در آن معرفي شود كه بيشترين 
مشابه  تصاوير  ديگر  با  تطبيق پذيری  امكان 
را داشته باشد. در اين روش، توصيفگرهای 
تعيين شده در محيط تارنگار (وب سايت) بر 
كه  صفحه ای  در  آن  تكرار  و  بسامد  اساس 
فقرۀ تصويری در آن وجود دارد به شناسايي 
با  بيشتر  تطبيق  و  تصوير  در  موجود  عناصر 
الگوی اوليه مي پردازند. عالوه بر آن، بررسي 
تصويری  فقره  خود  توصيفگر  و  برچسب 
تعريف  الگو  توسط  كه  سازنده ای  عناصر  با 
شده،  از ديگر مؤلفه های مهم در بازيابي آن 

به شمار مي آيد. 

خوشه بندی تصاوير در محيط وب
و  تصاوير  بازيابي  مفيد  رويكردهای  از  يكي 
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منابع ديداری رقومي در محيط وب، استفاده 
از فرايندهای خوشه بندی است. تعريف اوليه 
گروه بندی  از  است  عبارت  خوشه بندی  از 
عناصر اطالعاتي درون دسته ها و رده هايي كه 
دارای شباهت های ساختاری هستند.  بر اين 
اساس، عناصر اطالعاتي نظير تصاوير، درون 
برچسب  و   شده  طبقه بندی  كلي  گروه های 
مي شود.  تعريف  آنان  برای  خاصي  شناسايي 
از  گروهي  تا  مي كند  كمك  خوشه بندی 
يك  با  رده  يك  زير  در  مشابه  موضوع های 

عنوان كلي سازماندهي شوند.
يك  بخش بندی  خوشه بندی،  هدف 
درون  عناصر  از  ساختارنيافته  مجموعة 
 .(13) است  مشخص  گروه های  يا  خوشه ها 
خوشه بندی شامل مواردی چون داده كاوی57، 
بازيابي مدارک58، بخش بندی تصوير59 و طرح 
رده  بندی است(8) كه به دسترس پذير ساختن 

عناصر اطالعاتي ياری مي رساند. 
از  گيری  بهره  تصاوير،  بازيابي  حوزۀ  در 
روش های خوشه بندی مي تواند به سازماندهي 
شود.  منجر  ديداری  منابع  مناسب تر  و  بهتر 
يك  به كارگيری  با  خوشه بندی  درواقع، 
ساختار سلسله مراتبي و مدون، ميان فقره های 
شيوه  اين  كه  مي كند  برقرار  ارتباط  تصويری 
موردنظر  اطالعات  بازيابي  در  سودمندی  با 
فضای  در  مسئله  اين  اهميت  است.  همراه 
به  تصاوير  حجم  كه  وب،  محيط  و  رقومي 
شكل تصاعدی و روزافزون در حال افزايش 

است، بيشتر خواهد بود.  
بازيابي  نظام  از  عملي  مقصود  نخستين 

تصاوير وب، كشف تصاوير مربوط به مفهوم 
به دست آمده از صدها ميليون تصوير موجود 
مي تواند  تصاوير  خوشه بندی  است.  وب  در 
به كاربر كمك كند تا اطالعات قابل مشاهده 
و  موجز  خالصه ای  بتواند  و  كرده  مرور  را 
 .(14) سازد  فراهم  آنها  از  شده  مصورسازی 
كه  پژوهش ها،  از  پاره ای  نتايج  همچنين، 
يكپارچه سازی اطالعات تصويری و متني را 
مالحظه  مورد  تصاوير  خوشه بندی  به منظور 
قرار داده، نشان مي دهد كه بيشتر تصاوير وب 
در صفحه هايي قرار دارند كه توسط اطالعات 
متني غني احاطه شده اند (2؛ 5؛ 17). به عنوان 
مثال، گائو60 و همكارانش توضيح مي دهند كه 
خوشه بندی  را  وب  تصاوير  جديدی  روش 
مي كند كه بر اساس نقش های پايدار اطالعاتي 
بوده و به صورت همزمان  همراه با ويژگي های 

سطح پايين و متون شكل مي گيرد (5). 
ساختار  يك  از  بهره گيری  با  روش  اين 
توصيفگر  و  برچسب   سازماندهي  و  درختي 
تصاوير، درون گروه های تعريف شده شكل 
وب  محيط  تصاوير  خوشه بندی  مي گيرد. 
انجام  تصوير  اطراف  نوشته های  به  توجه  با 
قرار  آن  در  تصوير  كه  متني  تحليل  مي شود. 
گرفته است همراه با توصيفگر آن، به صورت 
منجر  تصويری  فقرۀ  شناسايي  به  تركيبي، 
خوشه بندی،  روش  اين  ساختار  در  مي شود. 
وجود  خوشه ها  تصفية  و  بازنگری  امكان 
از  برخي  نياز  صورت  در  مي توان  و  داشته 
جديدی  خوشه های  يا  و  حذف  را  خوشه ها 

به مجموعه اضافه كرد. 
57. Data mining

58. Document retrieval

59. Image segmentation

60. Gao
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همكارانش  و  كي61  ديگر،  سوی  از 
طريق  از  شده  القا  نمايش  شيوۀ  از  استفاده 
تحليل پيوند62 در كنار ويژگي های تصويری، 
به منظور خوشه بندی تصاوير درون گروه های 
داده اند  قرار  توجه  مورد  را،  خاص  معنايي 
(2). در توضيح آن بايد بيان كرد كه الگوريتم 
تفكيك  مبنای  بر  ديداری محور  قطعه بندی 
طراحي  بلوک ها63  درون  وب  صفحه های 
يك  درون  تصوير  هر  بنابراين،  است.  شده 
و  متني  مجاورت  با  همراه  مشخص،  بلوک 
به  ارائة  وب،  صفحة   از  پيوندی  اطالعات 
تصويری منجر مي شود (14). در اين روش 
خوشه بندی، عالوه بر تحليل متن، اطالعاتي 
كه در قالب پيوند به آن تصوير متصل شده 
نيز مورد بررسي قرار مي گيرد. برنامة مدوني 
همواره اطالعات ضروری را گردآوری كرده 
گروه های  و  خوشه ها  تنظيم  برای  آنها  از  و 
بلـوک بنـدی  مي كنـد.  استفـاده  تعييـن شـده 
صفحه های وب نيز با توجه به عوامل اصلي 
در تشخيص وضعيت تصوير، از جمله تعداد، 
و  توصيفگر،  برچسب،  وضوح،  اندازه،  نوع، 

محل قرارگيری آن مشخص مي شود.   

رويكرد نوين رده بندی  پوشه های شنيداری 
در وب

ديداری،  منابع  ويژگي  ييان  به  توجه  با 
مي توان به بحث سازماندهي ساختاری منابع 
شنيداری نيز بر اساس تعريف كلي ارائه شده 
وضعيت  تبيين  برای  پرداخت.  مورد  اين  در 
است  ضروری  منابع  اينگونه  سازماندهي 

ويژگي های اين نوع منابع تشريح شده و ابعاد 
آن مورد بررسي قرار گيرد. 

اطالعات،  فناوری  پيشرفت های  سبب  به 
به ميزان زيادی قالب های ويدئويي، تصويری 
و شنيداری رقومي مورد استفاده قرار گرفته،  
اخير،  سال های  در  مي شوند.  ارائه  و  ذخيره، 
انجام پژوهش های علمي و نيز عالقه  بيشتر به 
استفاده از پايگاه های داده چندرسانه ای، همراه 
اطالعات  سودمند  و  مؤثر  استفادۀ  روش  با 
ذخيره شده در چنين رسانه هايي، مورد توجه 
قرار گرفته است (12). اين فعاليت برای تنظيم 
در  شنيداری  اطالعاتي  منابع  سازماندهي  و 
خاص  رده های  به  توجه  با  داده،  پايگاه های 
مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  تفكيك كننده، 
موضوعي  رويكرد  از  فراتر  اساس،  اين  بر 
در  ساختاری  عناصر  برخي  شناخته شده، 
ارتباط با پوشه های شنيداری مورد توجه قرار 
به كارگيری  شيوه،  اين  انجام  برای  مي گيرند. 
اصلي  شاخه های  شناسايي  در  خودكار  فنون 
انجام  است.  تعيين كننده  شنيداری  قالب  يك 
منابع،  اينگونه  تنظيم  برای  تحقيق ها  پاره ای 
به صورتي كه امكان سازماندهي مدون آنها را 

فراهم  سازد، مي تواند سودمند باشد.  
توسعة  به منظور  پژوهشي  فعاليت های 
قالب های  خودكار  به صورت  كه  الگوريتمي 
رده بندی  مختلف  طبقه  های  در  را  شنيداری 
كند، بسيار حائز اهميت است. چنين رده هايي 
شامل مواردی چون: موسيقي، نوفه، و گفتار 
به  مي تواند  رده ها  اين  از  يك  هر  مي شوند. 
نمونه:  به عنوان  شود.  تقسيم  زيررده هايي 
61. Cai 

62. Link analysis

63. Blocks
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دستگاه های  شاخه های  به  مي تواند  موسيقي 
تك نوازی، اركستر، خوانندگي، و تنظيم آهنگ 
تقسيم شود. گفتار نيز مي تواند به زيررده هايي 
چون مذكر، مؤنث، كودک و صدای جمعيت 
تفكيك شود. رده بندی صدا بسيار مهم است، 
به  مي تواند  مختلف  صداهای  انواع  زيرا 
شيوه های گوناگون پردازش شود و همچنين 
گسترۀ جست وجو بعد از رده بندی، در طول 
كاهش  خاص  زيررده های  به  بازيابي،  فرايند 

مي يابد (12). 
ساختاری  رده های  از  يك  هر  بنابراين، 
فقره  بازيابي  در  مهم  عامل  يك  به عنوان  كه 
شنيداری محسوب مي شود، مي تواند در كنار 
توصيفگرهای اختصاصي برای منبع شنيداری 
تعريف شود. در اين شيوۀ رده بندی برای هر 
نوع  توصيفگر  به عنوان  نامبرده،  منابع  از  يك 
ماده تعريف شده و در كنار بررسي موضوعي 
ياری  مدرک  هويت  بهتر  تعيين  به  مي تواند 
مادۀ  نوع  تعريف  منظور،  همين  به  رساند. 
رده بندی  مهم  اركان  از  يكي  شنيداری 
ساختاری اين دسته منابع محسوب مي شود. 
در اين ميان سهم فنون سنجش مشابهت كه 
خاص  نوع  بازيابي  اصلي  ابزارهای  از  يكي 

مادۀ شنيداری است، قابل مالحظه است. 
هر قطعة شنيداری رده بندی شده مي تواند 
به صورت مجزا نمايه سازی و پردازش شود تا 
به شكل مناسب برای بازيابي و بررسي مؤثر 
مورد استفاده قرار گيرد. به طور نمونه اگر يك 
شناسايي  فنون  باشد،  گفتار  شنيداری،  قطعة 
خواهد توانست كلمات گفته شده را شناسايي 
نمايه سازی  به صورت  تا  گيرد  به كار  و  كرده 

متني  اطالعات  بازيابي  فنون  توسط  شده 
قطعة  يك  چنانچه  گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
آن   اصلي  ويژگي   باشد،  موسيقي  شنيداری، 
از  مشابهت،  سنجش  فنون  و   شده  خالصه 
آن برای بازيابي استفاده مي كند (12). كاربرد 
بازيابي از طريق فنون نامبرده به شيوه ديگری 
نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين 
رابط كاربر  برروی   كه  خاصي  برنامة   روش 
محيط  در  شنيداری  پوشه های  بازيابي  نظام 
تنظيم  با  مي تواند  مي شود،  نصب  رقومي 
فركانس و تُن صدای مورد نظر آن را بازيابي 

كرده و در اختيار قرار دهد. 
ظرفيت  و  ساختاری  رده بندی  روش  اين 
قطعه  ذاتي  ويژگي های  بر  مبتني  كه  بازيابي 
كه  حوزه ها  از  بسياری  در  است  شنيداری 
اطالعات شنيداری مورد استفاده قرار مي گيرد 
اهميت  دارای  موسيقي  و  نشر  صنعت  مانند 
است. به طور نمونه ، كاربر مي تواند آهنگي را 
صدا بزند و يا آن را نشان بدهد، و سپس از 
كه  آنچه  به  شبيه  آهنگ های  تا  بخواهد  نظام 
صدا زده يا نشان داده شده را پيدا كند. يك 
مجری راديو مي تواند نيازمندی خاصي را در 
يك موقعيت ويژه معين سازد و سپس از نظام 
بخواهد تا قطعات شنيداری انتخابي را فراهم 
ساخته تا منابع درخواستي بازيابي شود (12). 
در مواقعي نيز مي توان برای بازيابي يك گفتار 
تا  نوشت  را  گفتار  آن  از  بخشي  ذخيره شده، 
مشخص  ضبط شده  صدای  آن  دقيق  محل 
شود. اين فرايند از طريق نوعي نرم افزار خاص 
تبديل كنندۀ متن به صدا (تي.تي.اس.) 64 انجام 
مي پذيرد كه با تكيه بر الگوريتم خاص خود، 
64. Text To Speech (TTS)
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در مرحلة نخست قابليت شناسايي و تبديل 
بعدی  وهلة  در  و  داشته  را  گفتار  به  نوشتار 
ميان  در  را  موردنظر  شنيداری  فقرۀ  مي تواند 
سپس  و  داده  تشخيص  شنيداری  پوشه های 
منابع  بازيابي  امكان  اينجا  در  كند.  بازيابي 
مختلف وجود دارد كه كاربر مي تواند از ميان 
را  خود  موردنظر  منبع  شده،  بازيابي  منابع 

انتخاب و آن را دريافت كند. 

نتيجه گيری
به اختصار،  تا  شده  تالش  مقاله  اين  در 
رده بندی  نوين  رويكردهای  از  پاره ای 
وب  محيط  در  شنيداری   و  ديداری  منابع 
شود.  معرفي  اطالعاتي  پايگاه های  يا  و 
شنيداری،  و  ديداری  مواد  بازيابي  برای 
نقش  مي توانند  موضوعي  فرا-  رويكردهای 
مهمي در فرايند بازيابي ايفا كنند. انواع منابع 
رقومي  به شكل  كه  شنيداری  يا  و  ديداری 
حال  در  روز  به  روز  مي گيرند  قرار  وب  در 
نياز  مواد  اين  باالی  حجم  و  هستند  افزايش 
چون  ديگری  ابعاد  از  سازماندهي    انجام  به 
اطالعاتي  مادۀ  نوع  و  ابعاد،  شكل،  ساختار،  
را برجسته ساخته است. رويكردهای معرفي 
شده، بخشي از فرايندهای سازماندهي منابع 
اطالعاتي  پايگاه های  و  وب   در  اطالعاتي 
به  دست يابي  امكان  كه  مي شوند  محسوب 
قالب های  به خصوص  اطالعاتي،  فقره های 
نرم افزارهای  مي سازد.  تسهيل  را  ديداری 
پيوسته پردازش ديداری تصاوير مي توانند به 
بازيابي خودكار و بهينة تصاوير منجر شوند 
و امكان تطبيق بهتر تصاوير با نياز درخواستي 

كاربر را فراهم سازند. اين مسئله ای است كه 
پژوهش دايامنت (2007) آن را تأييد مي كند.  
نيازمند  روش هايي  چنين  از  بهره  گيری 
خودكار  رده بندی  الگوريتم های  به كارگيری 
در محيط رقومي است (3). پژوهش گوپين،  
يرمي و زونلي (2007) نشان دهندۀ نقش مؤثر 
بهره گيری از الگوريتم هايي است كه مي تواند 

در بازيابي تصاوير سودمند باشد (6). 
تصاوير  بهتر  بازيابي  آن،  بر  عالوه   
طراحي  اطالعات،  ديداری  قالب های  و 
چون  مراحلي  انجام  و  مناسب  رابط كاربر 
برچسب گذاری های خاص منابع را مي طلبد. 
برای  مصورسازی  رويكرد  ميان،  اين  در 
فوايد  حاوی  مي تواند  فرايندی  چنين  انجام  
قابل مالحظه ای باشد. نتايج تحقيق واسيليوا 
كاربردهای  است  آن  از   حاكي   (2009)
مصورسازی داده و طراحي مناسب رابط كاربر 
در بازيابي مؤثر اطالعات نقش تعيين كننده ای 

دارد (16). 
روش های  اين  از  ديگر  يكي  همچنين 
مفيد، بهره گيری از راهبرد خوشه بندی تصوير 
رويكرد  از  استفاده  با  مي تواند  كه  است 
يكپارچه سازی اطالعات متني و تصويری به 
دسترسي بهتر كاربر به تصاوير ياری رساند. 
نتايج پژوهش اينكپن و همكارانش (2008) 
خوشه بندی  روش های  كه  مي دهد  نشان 
بهينه  بازيابي  به  زيادی  ميزان  به  تصاوير 

تصاوير كمك مي كند (7). 
با  كه  معنايي  ويژگي های  ديگر،  سوی  از 
بازيابي  به  پنهان  معنايي  نمايه سازی  بر  تكيه 
منجر  ديداری  فقره های  و  تصاوير  ساختاری 
مي شود، نقش مهمي در اين حوزه دارد.  ليو و 
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همكارانش (2007) نيز در تحقيق خود نشان 
داده اند كه فنون سنجش شباهت و ويژگي های 
معنايي در سطوح مختلف فناوری های نوين 
دارند  برعهده  بسزايي  نقش  تصاوير  بازيابي 

 .(11)
موضوع  از  فراتر  كه  روش هايي  به  توجه 
در  همواره  مي پردازد،  منابع  سازماندهي  به 
موضوعي  كليدواژه های  و  توصيفگر ها  كنار 
مكمل  به نوعي  روش ها  اين  مي پذيرد.  انجام 
رده بندی های موضوعي بوده و نقش پشتيباني 
برعهده  را  سازماندهي  مفيد  نظام های  اين  از 
دارند. سازماندهي منابع اطالعاتي ديداری و 
شنيداری در فضای شبكه نياز به راهبردهايي 
دارد كه كاربر با تكيه بر آنها بتواند به بازيابي 
بهتر منابع مبادرت ورزد. توجه به اين فنون و 
روش ها مي تواند در كتابداری و اطالع رساني 
منابع  سازماندهي  حوزۀ  در  مطالعه  زمينة  در 
سودمند  كتابداران  برای  شنيداری   ديداری- 

باشد. 
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