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دانشگاهی،  رسانیاطالع  و  کتابداری تحقیقات 
دوره 54، شماره 3، پاییز 1399،  47-64

  

ی تصاویر بر اساس موتورهای جستجو در بازیابی تصاویر نمایه شده  سازه ی نماالگوی  ارائه

 و مبتنی بر محتوا  برمتنمبتنی 

 4دامن ، نشانه پاک 3زهرا اباذری ، 2* ، فرشته سپهر1سودابه درخشنده 

 24/07/1399تاریخ پذیرش:  29/04/1399 تاریخ دریافت 

 هچکید

 و مبتنی بر محتوا است.  برمتن در بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی    ی تصاویر بر اساس موتورهای جستجوسازهینما  یالگو   ارائه   هدف:

کارشناسان شاغل    یه کلآماری شامل    جامعه .  باشدیم  همبستگی  -نوع پژوهش توصیفی  ازنظرهدف، کاربردی و    ازنظر  شناسی:روش

-از آزمون گرجسی  با استفاده اشراف داشته اندکه    موتور جستجو ی سراسری کشور در شهر تهران بوده که به پنج  هاروزنامهدر دفاتر  

ها  مؤلفهجهت طراحی    هاداده   یگردآور  شدند.  نفر انتخاب  131تعداد  ی تصادفی ساده  ری گ نمونه  صورت بهنفر    200از میان    مورگان

 صورت گرفته است ی روش اسناد بهگویه  20شامل پژوهشگر ساخته سشنامه توسط پر

سازی یهنمابا بارهای عاملی    چهار عاملی در  موردبررس  یهگو   20تحلیلی عاملی اکتشافی    های پژوهش حاضر دربر اساس یافته  :هایافته 

 دامنه)با  ییمحتواسازی یهنما(، 0/ 74تا   59/0بین  یبار عامل دامنهبا ) یریتصو سازی یهنما(، 76/0تا  51/0بین  یبار عامل دامنهبا متنی )

ییدی نیز نشان تأنتایج تحلیل عامل   ( بارگذاری شدند.85/0تا    53/0بین    یبار عامل  دامنه)با    ی اثربخش( و  0/ 78تا    57/0بین    یبار عامل

که   درونی  داد  متنی(یهنما)1عامل  عاملی    سازی  بار  میانگین  ایفا    79/0با  مقیاس کلی  یا  بیرونی  عامل  در ساخت  را  نقش  بیشترین 

بااهمیت در ساخت  مؤلفه ، دومین 74/0با میانگین بار عاملی یری( تصو سازی یهنما) 2نماید و این در حالی است که عامل درونی می

قرار داشته است؛ و درنهایت عامل   72/0( با میانگین بار عاملی  تواییسازی محیهنما)  3  یدرونازآن عامل  عامل بیرونی کلی بوده و پس

کای ی برازش مدل از قبیل  هاشاخص کمترین نقش را در ساخت عامل کلی دارا بوده است.  0/ 69( با بار عاملی )اثربخشی 4درونی 

  آمدهدستبههای پژوهش نشان داد که مدل  یجه یافتهدرنتمناسب نشان داده بودند.    کامالًی مقتصد، برازش را  هاشاخصنسبی و  دو  

 دارد.  هاداده خوبی به  نسبتاًبرازش 

اطالعات  یرتصو کلید   :کلیدی  یهاواژه  بازیابی  الکترونیکی،  تصاویر،  سازهینماکاوش،  های  موتور ،یابی  متنی  ی سازهینمای 

 محتوایی تصاویر

  

______________________________________________________________ 
 تهران شمال، ایران.  واحد  اسالمی، آزاد   دانشگاه شناسی،دانش  و  اطالعات  علم دانشجوی دکتری  1

S_derakhshandeh2008@yahoo.com 
 ، ایران. تهران شمال واحد  اسالمی،  آزاد دانشگاه شناسیدانش  و  اطالعات  علم گروه استادیار  2

fereshteh.sepehr@yahoo.com 
 ، ایران. تهران شمال واحد  اسالمی،  آزاد دانشگاه شناسیدانش و اطالعات  علم  گروه دانشیار 3

Abazari391@yahoo.com 
 واحد تهران شمال، ایران. اسالمی، آزاد   دانشگاه شناسی،دانش  و  اطالعات  علم استادیار گروه  4

pakdaman-n@yahoo.com 
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 مقدمه 

  تواند ی مکه    دانسته ی مآدمیزاد، از هزاران سال پیش    .بوده است هاانسان  میان وسایل ارتباطی نخستینتصویر از  

وجود نداشته    هاآن برای    ییهاواژه منتقل کند، مفاهیمی که    به نحو بهتریمک تصویر، بسیاری از مفاهیم را  به ک 

 (.1396ابراهیمی، اند ) نبوده رسا  کافی اندازه به  و اگر داشته

وجود آورده است.   به  یابیاطالع رشد و گسترش روزافزون شبکه جهانی وب، تغییر و تحول شگرفی در فرایند  

 (.1391و فزونی،    یکشمیر  پور   یروزهستند )  یرپذدسترسو    شوند یماطالعات از طریق صفحات وب منتشر  

در حال  .انسان شده است  ی اهداف مختلف تبدیل به یک عادت برا  یدر اینترنت برا  وگذارگشت ،  عالوه به 

 (. 2015،  1باالنتاری   ساهو، ماهاپاترا واست )ت  رجوع به اینترن  یحاضر پس از ایمیل، جستجو بارزترین دلیل برا 

جستجو در .  (9013،  داور پناه )  «داندیم اطالعات را نوعی فعالیت حل مسئله    یجستجو»(  1993)  2مارچیونینی

بازیابی اطالعات، فرایند انتخاب از  .  شودیمبازیابی اطالعات و رفع نیاز اطالعاتی انجام    یبرا  گسترجهان وب  

بازیابی اطالعات همیشه همزاد و همراه بشر بوده است. یکی   (.8138  ،3یو ویکر  یاطالعات است )ویکرمخزن  

و استفاده از آن در آینده است. رشد منابع اطالعاتی سبب شده است   یریپذدسترساز اهداف تدوین اطالعات،  

تولید اطالعات؛ یعنی   سازیی صشختا اهمیت بازیابی و دسترسی به اطالعات بیشتر از قبل باشد. ظهور وب و  

فراگیرشدن تولید اطالعات در میان عموم مردم باعث شده است تا حوزه بازیابی اطالعات به موضوعی مهم 

)ناد  انتخاب  (.  1395،  یو حریر  یراوند   یتبدیل شود  با  بازیابی اطالعات  ها( و جستجو و  )   یدواژه کلفرایند 

موجود در نظام با   ک و در صورت تطابق مدار  شودی مدر نظام آغاز  شده یره ذخ هاییدواژه کلها( با آن ) تطبیق 

  ی جستجو و بازیابی اطالعات در محیط وب باید از ابزارها  ی. براشودیمبازیابی    ککلیدواژه مدنظر کاربر، مدار

و جستجو    یبند طبقه،  سازییه نما،  یآورجمع کاوش استفاده کرد. این ابزارها که اطالعات را از محیط شبکه  

  ی هافهرست جستجو و    یفرا موتورهاجستجو،    یموتورهادسته به سه    دهندیمو در اختیار کاربر قرار    کنندیم

  یجستجو هستند )ناد  ی در وب، موتورهاابزار جستجو    ینپسندترعامه . در حال حاضر،  شوندی مراهنما تقسیم  

 (.1395 ،یو حریر ی راوند

و منابع اینترنتی، امکان   ک اطالعات مدار  ی اینترنتی هستند که با گردآور  دهندگانیس سروجستجو،    یموتورها

مدار این  بازیابی  و  فراهم    ک جستجو  را  اطالعاتی  منابع  در    یابی باز  .(1380)داودیان،    آورند ی مو  اطالعات 

جستجو    یموتورها امکانات  طریق  از  چه    یخوببه اگر    کاوشگراست.    یرپذامکانجستجو  که  نباشد  مطلع 

به    تواند ی مچگونه    ها آن است و از طریق    یرپذدسترسجستجو و بازیابی اطالعات در محیط وب    ی امکاناتی برا

مؤثر و   طوربه جستجو   ی از بهترین موتورهانخواهد توانست حتی  گاه یچ ه نتایج کاوش مدنظر خود دست یابد، 

مناسب استفاده کند. درواقع، جستجوگرانی در بازیابی اطالعات در محیط وب به نتیجه دلخواه خواهند رسید 

  ی که با تسلط کامل بر اصول و امکانات جستجو، در زمان مناسب بتوانند از امکانات مختلف جستجو در موتورها

اینکه در تأمین نیاز اطالعاتی کاربر   یسامانه بازیابی اطالعات برا  (.1381د )کوشا،  جستجو بهره الزم را ببرن

______________________________________________________________ 
1 Sahu, Mahapatra, & Balabantaray 
2 Marchionini 
3 Vickery & Vickery 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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درجه    نایبرمبتفسیر و    را  یاقالم )اسناد( اطالعاتی موجود در یک گردآورد  یمحتوا  ینوعبه مؤثر باشد باید  

 (.1385 1نتو -ییتس و ریبرو -کند )بیزا   یبندرتبه ربطشان با پرسش کاربر، 

هر موتور    هاییژگیو  ینترمهم جستجو در رفع نیاز اطالعاتی کاربران از    یموتورها   های یت قابلبر این اساس،  

نیازها به  پاسخگویی  در  آن  توانایی  از طریق  را جز  موتور جستجو  است. یک  مختلف   ی جستجو  اطالعاتی 

کرد  توانینم از  ارزیابی  یکی  کاستن    یهاچالش   ینترمهم.  جستجو  به  موتورهای  پاسخگویی  زمان  از 

مسئله    یوجوهاپرس این  که  است  و    یماًمستقدریافتی  کاربران  رضایتمندی  میزان  جستجو    درآمدبر  موتور 

 است.   یرگذارتأث

و   کتابداری  متخصصان  کامپیوتر،    یرساناطالع برخی  تصاویر   سازییهنماو  مؤثر  بازیابی  و  ذخیره  کلید  را 

 دهد.می را  روزآمد ربر امکان بازیابی اطالعات دقیق، صحیح و کارآمد، به کا سازینمایه . دانندیم

ناهمگون از اطالعات متنی، صوتی و تصویری   یامجموعه شبکه جهانی اینترنت،    که مستحضر هستید  طورهمان

اخیر   بوده است.  ینه درزماست و مطالعات  بازیابی اطالعات متنی  بیشتر در حوزه  همچنین    بازیابی اطالعات، 

بسیار دارد. در حال حاضر حدود سه  ها  حوزه بازیابی تصاویر در سایر   نظیر پزشکی، هنر و معماری کاربرد 

شده  عموم در شبکه اینترنت وجود دارد و اندکی باز این مجموعه بزرگ نمایه    دسترسقابل ترابایت تصویر،  

. همچنین  شودیمتصاویر بر پایه متن همراه با تصویر، بر پایه محتوای تصویر انجام    سازییه نما  درواقعاست.  

با    علوم در تصاویر بازیابی اهمیت و وب در ایچندرسانه  اطالعات  روزافزون افزایشالزم به ذکر است 

 محتوای طریق از بتواند آن مورد  در اطالعات  بدون تصویری داشتن با فقط  کاربر اینکه به نظر  و مختلف

 موتورهای عملکرد و آورد به دست تصویر آن از را خود موردنیاز اطالعات  (بافت  و  شکل رنگ،) تصویر آن

 سوق حاضر پژوهش انجام برای را محقق که  است عواملی ازجمله کاربران برای تصاویر بازیابی در جستجو

جستجوی توانمندی که است این حاضر پژوهش اصلی مسئله بنابراین است؛ داده   موتورهای 

2Google،3Yahoo، 4Pinterest،5Yandex    6 وBingمبتنی سازینمایه اساس بر تصاویر بازیابی در 

 است؟  چگونه محتوا و برمتن

 بحث بازیابی بنابراینگیرد؛  می صورت اطالعات بازیابی و دهیسازمان درزمینة زیادی گذاریسرمایه امروزه 

 این گذاری درسرمایه حال در  کالن سطح  در جستجو موتورهای و نیست مستثنا قاعده  این از نیز تصاویر

 فراهم آورده  اطالعات به دسترسی درزمینة را جدیدی عرصه تصاویر بازیابی بحث همچنین هستند. زمینه

بنابراین  برخوردار سیستمی و فناورانه  خاص  هاینوآوری  از که است بررسی   رسدمی نظر به  است؛ 

 باشد. می ضروری و اهمیت قابل تصاویر بازیابی و سازینمایه در جستجو موتورهای هایتوانمندی 

______________________________________________________________ 
1 Baeza-yates & Ribeiro-neto 
2 http://www. Google.com 
3 http://www.Yahoo.com 
4 http://www. Pinterest.com 
5 http://www.Yandex.com 
6 http://www.Bing.com 
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  بر اساس موتورهای جستجو   سازی تصاویریه نمابا ارائه الگوی  تا  در این پژوهش سعی بر آن است    یبترت  ینبد

 شده یین تعمشخص و از قبل  یساختار و  چارچوب و مبتنی بر محتوا برمتندر بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی  

 از گوبه ها از یک ت هریاهم زانیم نیی تع به  یپ ار،ک  ادامه در آن یاجرا و  یمک  و یفکی یهاروش  ارائه  با

 شده  برازش یعامل مدل یو اجرا یدییتأ عامل  ،یتشافک ا  عامل لیتحل از  پس و برده   متخصصان دگاه ید

 گردد. استفاده کاربران جهت خوب، نسبتاً یمدل ارائهبه  منجر

 اساسی پژوهش  السؤ

و    برمتنموردپژوهش در بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی  الگویی بر اساس موتورهای جستجو چه .1

 توان ارائه داد؟ مبتنی بر محتوا می

 

 پیشینه پژوهش

چنین نتیجه گرفت   توان میبا پژوهش کنونی    ها آن   مقایسه پیشین و    هایپژوهش حاصل از    هایبررسیبا توجه به  

 که:

بررسمممی عملکمممرد موتورهممما و ابرموتورهمممای کممماوش  بانمممام( پژوهشمممی 1398قاسممممی الممموری و عباسمممی )

انجممام داده  مممومی در بازیممابی اطالعممات رشممته علممم اطالعممات و دانممش شناسممی و میممزان همپوشممانی آنهمماع

تحلیلممی اسممت. جامعممه آممماری، شممامل تمممام موتورهمما و  -پیمایشممیپممژوهش کمماربردی از نمموع ایممن اسممت. 

ای تصممادفی، هفممت گیری طبقممهکمماوش عمممومی فعممال در وب بمموده کممه بممر اسمماس نمونممه یابممر موتورهمما

، موتممور یموتممور کمماوش موردبررسمم  7در میممان کمماوش انتخمماب شممدند.  ابممر موتممورموتممور کمماوش و پممنج 

ابممر موتممور  5یممابی اطالعممات مممرتبط کسممب کممرد و در میممان کمماوش گوگممل بیشممترین میممزان دقممت را در باز

، متمماگوفر، بیشممترین میممزان دقممت را بممه دسممت آورد. عممالوه بممر ایممن، موتورهممای یکمماوش موردبررسمم 

 گممایکمماوش گوگممل و یانممدکس، بیشممترین میممزان همپوشممانی را بمما یکممدیگر داشممتند و موتممور کمماوش گ

 یطورکلبمممه .همممای کممماوش از خمممود نشمممان دادبالسمممت کمتمممرین میمممزان همپوشمممانی را بممما سمممایر موتور

کممماوش عممممومی عملکمممرد یکسمممانی در بازیمممابی  یمشمممخص شمممد موتورهمممای کممماوش و ابمممر موتورهممما

اطالعممات مممرتبط بمما رشممته علممم اطالعممات و دانممش شناسممی دارنممد و فرضممیه پممژوهش مبنممی بممر اینکممه ابممر 

آمده دسممتوجممه بممه نتممایج بهکمماوش عملکممرد بهتممری در بازیممابی اطالعممات مممرتبط دارنممد بمما ت یموتورهمما

کمماوش نسممبت بممه  یگفممت اسممتفاده از ابممر موتورهمما تمموانمیرد شممد. همچنممین ازنظممر همپوشممانی نیممز 

  .اسممممممممت تممممممممرارجحموتورهممممممممای کمممممممماوش در بازیممممممممابی اطالعممممممممات ایممممممممن رشممممممممته 

: روش ینگممار داریمم پدبممه ایممن مقالممه بمما رویکممردی مممروری/ تحلیلممی  (1398ریگممی، دیممانی و فتمماحی ) 

بمما بررسممی مطالعممات همچنممین  پرداختممه اسممت. پممژوهش کیفممی در مطالعممات قلمممرو بازیممابی اطالعممات

و دیگمممران تمممالش دارد تغییمممر پارادایمیمممک  پژوهشمممگرانی چمممون بمممروس، لیمبمممرگ، ادواردز، فورسمممتر

گرایی بممه پممارادایم تفسممیری( در قلمممرو بازیممابی اطالعممات را بممه شناسممی پممژوهش )از پممارادایم اثبمماتروش

 1980هممای قلمممرو بازیممابی اطالعممات از دهممه ضممرورت تغییممر پممارادایم در پژوهشتوجممه به .ویر بکشممدتصمم 

http://stim.qom.ac.ir/article_1415_c0c12fcff81280482718d725f17e831f.pdf
http://stim.qom.ac.ir/article_1415_c0c12fcff81280482718d725f17e831f.pdf
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، روشممی اسممت کممه ینگممار داریمم در میممان پژوهشممگران ایممن قلمممرو آغمماز شممد. روش پممژوهش کیفممی پد

کنممد. در ایممن روش، افممراد از طریممق های افممراد از یممک پدیممده را بررسممی میهممای تجربممهتنمموع در روش

شمموند و گممردآوری می افتهیسمماختار مممهیهای نهمما در قالممب مصمماحبهگیری هدفمنممد انتخمماب و داده نمونممه

های توصممیفی بممه شممکل فضممای نتیجممه ارائممه در قالممب دسممته جیاز طریممق کدگممذاری نظممری تحلیممل و نتمما

هممای خاصممی از ها ازنظممر گروه توانممد بمما شمممارش و درک پدیممده ایممن روش پممژوهش می. خواهنممد شممد

همممای رفتمممار های مطممرد در عرصمممه پژوهشتری نسمممبت بممه بسمممیاری از پرسمممشدرک روشمممن کمماربران،

هممما در جسمممتجو و بازیمممابی یمممابی ارائمممه دهمممد و ضممممن توصمممیف برداشمممت کممماربران از تجربمممه آناطالع

اندرکاران ایممن قلمممرو را بمما اطالعممات، نگرشممی جدیممد بممه قلمممرو مطالعممات کمماربران نهممایی ایجمماد و دسممت

همما بممه وجممود تری بممرای خممدمات و عمممل آنسممبت بممه موضمموع آشممنا کنممد و زمینممه دقیممقرویکردی جدید، ن

 .آورد
 

ستجوی گوگل، جعملکرد موتورهای  ( در پژوهش خود سعی داشته تا  1398عباسی دشتکی و چشمه سهرابی )

پژوهش  را ارائه دهد.    یاهو و بینگ در بازیابی اطالعات فارسی بر اساس رویکردهای ارزیابی فازی و کالسیک

گیری هدفمند و بر  ، تطبیقی و ارزیابانه است. طبق نمونه یتجرب  مه یکاربردی حاضر به لحاظ روش انجام کار ن

ها، سیاهه وارسی های پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ، نمونه جستجو اساس محبوبیت موتورهای  

رای بررسی عملکرد موتورهای جستجو از  شود ببه پژوهشگران پیشنهاد می. پرسش بود  20پژوهشگر ساخته با  

های پژوهش نشان داد موتور جستجوی گوگل عملکرد بهتری طورکلی، یافتهارزیابی فازی استفاده کنند. به 

شود هنگام جستجوی اطالعات فارسی  ، به کاربران پیشنهاد میرون ینسبت به بینگ و یاهو از خود نشان داد. ازا

عالوه، مشخص شد میزان به   .جویی در وقت و هزینه خود از این موتور جستجو استفاده کنندصرفهدر وب برای  

ها در  بیشتر است. همچنین یافته  هاآن دقت ارزیابی فازی موتورهای جستجو از میزان دقت ارزیابی کالسیک  

ا داشتند. عالوه بر این،  کمترین میزان ریزش کاذب ر  ب یبه ترتو یاهو    هر دو ارزیابی نشان داد گوگل، بینگ

آمد.    به دست میزان ریزش کاذب موتورهای جستجو در ارزیابی فازی کمتر از این میزان در ارزیابی کالسیک  

ضمن   .در این بررسی مشخص شد گوگل کمترین و یاهو بیشترین میزان رکوردهای تکراری را بازیابی کرد

شود. با  میزان ریزش کاذب در موتورهای جستجو می   ارزیابی فازی باعث افزایش میزان دقت و کاهش  اینکه

، میزان مانعیت و ریزش کاذب شده   یابیبازبندی میزان ارتباط رکوردهای توجه به اینکه ارزیابی فازی با طیف

 .دهدتری را ارائه می تر و واقعیدقیق

 

کمی و تدریجی را بررسی  یک روش بازیابی سریع تصویر بر اساس یک درخت  (  2019)  1ونگ و ویلکس

؛ بنابراین، به دست آوردن کنندیسطح پایین، شکاف معنایی را ایجاد م  یهایژگیتصاویر توسط و.  اندنموده 

الگور تصاویر در  معنایی فضایی  بازیا  ی هاتمیمحتوای  بیشتری در  از دقت  بر محتوا،  مبتنی  بی بازیابی تصویر 

______________________________________________________________ 
1 Wang, Wilkes 
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شده از تعداد کمی از  در مرحله بعد، بردارهای ویژگی استخراج .برخوردار است. تاریخچه رنگ دقیق است

به دانش برای دستیابی  از واژگان بصری، خوشه   ، تصاویر آموزشی  تصاویر در کل   شوندیم  ی بندمتشکل  و 

تجز دانش  پایگاه  توسط  اطالعاتی  نسخه  شوندیم  لیوتحلهیبانک  آن   افتهیکاهش   یهاو  اندازه  به در  طور  ها 

م  یبند شن یپارت  شده   وجو. سرانجام تصویر پرسشوندیجداگانه ذخیره م تجزیه  با    یها، شباهت شودیو  آن 

است  بر روی یک درخت واژگان بصری سریع  اثرتمرکز این  .شودیتصاویر نمایه شده در دیتابیس محاسبه م

 تجزیه کند تا مشکل شکاف معنایی بین محتوای تصویر معنایی حل شود. سرعت  را به شده  وجو  تا تصاویر پرس 

 

بازیابی  یبندبرای طبقه   یاانه یبینایی را  یهاروش( در پژوهش خود به  2019)  1اسچرر  اشاره   سریع تصویر و 

ت. اس  شده پرداخته   کننده فیتصاویر توسط اشکال مختلف توص   یسازهینما  یهاک یتکن . در این مقاله به کندیم

 .را به دست آورده است یاثابت محلی، محبوبیت گسترده   یهایژگیخصوص وبه 

بزرگ از    یهامجموعه تصاویر در    یبندطبقه منتخب را برای تسریع در بازیابی و    یهاروش   در این پژوهش 

استفاده   با  ارائه    شده ساخته دستی    یهایژگیو  عنوان به   ازآنچهتصاویر  که دهدیماست،  به    ؛  را  خوانندگان 

محلی و جهانی و همچنین چندین تکنیک برای مقایسه    یهایژگیوتوصیف سریع تصاویر مبتنی بر    یهاروش

و    یهاروشتوسعه    .کندیم تصاویر معرفی   بازیابی  بر محتوا که    ی بندطبقه مقایسه تصویر،   ی سازه ی شبمبتنی 

 ها روشروی کاربرد این  بر یده است. تمرکز اصلی ، روشی دشوار و پیچ دهندیمادراک بصری انسان را انجام 

برای هر دو نوع عمومی و تصاویر پزشکی مناسب هستند.   شده ارائه  یهاروش .پایگاه داده رابطه است نهیدرزم

و همچنین راهنمایی برای    علوم کامپیوتر یا مهندسی  نه یدرزمسطح کارشناسی ارشد    یهادوره برای    ین پژوهش ا

که تحت شرایط مجموعه    کندیمکار    ییهاک یتکنبر    همچنین در این اثر  ؛ وباشدیم  بینایی کامپیوترمحققان  

 .کنندیمبزرگ دنیای واقعی کار  یهاداده 

 

 ریعس  برای بازیابیکارآمد    ادغاممدل بازیابی تصویر مبتنی بر  پژوهشی تحت عنوان    (2020)  2دینگرا و بانسل 

یی و زمان بازیابی کار آی  هات یمحدوداثر به    ن یدر اقرار داده است.    لیوتحله یتجزی و  موردبررسرا    تصویر

  شده ارائهدر این زمینه    مؤثری  سازه ینمابنابراین برای پرداختن به این موضوع، یک روش  ؛  است  شده اشاره تصویر  

 ترکیبی است.  صورتبه است. این سیستم 

ی اصلی و از پیش  هامؤلفه . در مرحله بعدی  شوندیمراج  بر اساس ترکیب رنگ استخ  هایژگیودر مرحله اول،  

مورد  هاشاخصه با    شده نییتع هستند  بیشتر  کیفیت  بیانگر  که  کمتری   .رندیگی مقرار    لیوتحله یتجزی 

پژوهش   این  تکنیک  در  تشابه هستند،  موردقبول  یسازه ینمادو  بر  مبتنی  و  بر خوشه  مبتنی  دارد  که   .وجود 

که مبتنی بر سیستم بازیابی تصویر است. از    محتوای ترکیبی است  با یاخالقانه طراحی    این رویکرد پویا دارای 

سیستم با روش فهرست بندی مبتنی    دهدیمنشان  که    شده استفاده ی برای عملکرد سیستم  اگسترده آزمایشات  

______________________________________________________________ 
1 Scherer 
2 Shefali Dhingra, Poonam Bansal 
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دقیق  بسیار  ی بر شباهت  تکنیک مبتن. همچنین  دهدیمنتایج ارائه    سایر  را در مقایسه با  یتربرجسته بر خوشه نتایج  

 .ردیگیمبرتر هنری پیشی  یهاکی تکناز آخرین  آن و زمان بازیابی

 
چند خروجی از گروه به    ی باسازهینما جهتاز تصاویر وب    یبرداربهره اثری تحت عنوان    (2020)  1، شن یائو

  ی بندطبقه به    هارشاخه یزبه    هادسته که تقسیم    دهدیممطالعات نشان  قرار داده است.    موردپژوهشرا    هارشاخهیز

همچنین مرتب    است.  دانش تخصصی  بره یتکبندی تصاویر موجود با    رمجموعهیز.  کندیمبهتر تصویر کمک  

برچسبتصاویر    کردن اساس  اثرگذار  ریگوقت   بسیار  بر  این    اما  در  به    پژوهش هستند.  و    هادسته تصاویر 

قبل  هارشاخهیز از  و  مشخص  از  مثال  طوربه   .است  شده ی بندطبقه   شده ن ییتع ی  لیستی  ابتدا  ما    ی هابرچسب ، 

. سپس، ما از طریق محاسبه ارتباط با گروه اخذ کردیم  موردنظر  یهاشرکترا از    شده انتخاب ی  هارشاخهیز

  در  خطا از بین بردن و جلوگیری از  برای    .میکنیمبررسی و انتخاب  را    رمجموعهیز  یهابرچسب هدف، این  

دور خارج را از    رینظی ب  زیبا و  هرچند  مخاطب، ما تصاویر  درخواست نیاز و  از    ارتباطی ب  یهابرچسب جستجو و  

بندی فرعی به دست   چندطبقهمطلوب برای یک دسته با ترکیب    یبندطبقه   یهامدل و در این صورت    میکنیم

تشکیل  را    دیآیم مقا  .دادیمما  ما    ی بندطبقه زیر    یباکارهایسه  در  رویکرد  دانش  که  موجود،  به  وابستگی 

در مورد  ی  اگسترده   یهاشیآزمادر این خصوص  .  بردیمرا از بین  است    متخصص و تصاویر دارای برچسب 

 .دهدی مبرتری رویکرد پیشنهادی ما را نشان   که شده انجامی بندطبقه تصویر و زیر  ی بندطبقه 

 شبکه جهانی نظیر عمومی یا و خصوصی تصاویر داده  یهاگاه یپا در موجود تصاویر حجم اخیر یهاسال در

 متنی یسازه ینما اساس بر تصاویر بازیابی قابلیت توسعه موضوع، این به توجه با .است افزایش به رو  اینترنت

 .است یافته بسزایی اهمیت جستجو موتورهای در بخصوص وب در محتوایی و

 آن بیشتر یسازه ینما چگونگی و تصاویر بازیابی که گردید مشخص فوق یهاپژوهش  اجمالی بررسی از

 بازیابی یسازنه ی به برای نظراتی اغلب شده انجام  یهاپژوهش  در زیرا باشدیم کامپیوتر متخصصان موردتوجه

 ،شده انجام  نیز اطالعات متنی در بازیابی بیشتر جستجو موتورهای ارزیابی نیز .اندداده  ارائه تصاویر محتوایی

 کتابداران از دیدگاه  و شودیم دیده  کمتری  تحقیقات جستجو  موتورهای در تصاویر بازیابی ازنظر ولی

 .دارد وجود تصاویر بازیابی جنبه از جستجو موتورهای ارزیابی ةنیزم در پژوهش مجال

موتورهای   الکترونیک( و ارزیابی و فنی )کامپیوتر متخصصان ازنظر تصاویر بازیابی شد، بیان که همچنان

 پژوهش حاضر در  که  است موردتوجهی(  رساناطالع  و  )کتابداری یانسان  علوم متخصصان ازنظر جستجو

 .است باهم نظری و فنی مقوله دو این ترکیب هدف

 

 ها نهیش یپ یبندجمع 
 یبررس  بر عالوه  حاضر،  پژوهش در ن یشیپ یهاپژوهش از  حاصل ازیموردن اطالعات یآورجمع جهت

______________________________________________________________ 
1 Yazhou Yao, Fumin Shen 

https://ieeexplore.ieee.org/author/38236992700
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 2والرکاس گوگل و 1گوگل رینظ ییهات یسا به و بازیابی تصاویر  یسازهینما یهانامه انیپا هاو   از مقاله  یتعداد

 مقاالت از  یتعداد  و  دیگرد مراجعه ...و 5ک راندا یا ،4رانیا مگ  ،3نورمگز چون ی اطالعات یهاگاه یپا و

 :باشدیم ریز جینتا به منجر هک  شد، استخراج هاآن  از ن خصوصیا در زین یسیانگل و یفارس

 مجزا طوربه فقط و  است مترک ی خارج یهانمونه  به نسبت موردنظراثر    نهیدرزم یپژوهش یهانهیشیپ رانیا در

 . دیآیمموضوع پژوهش حاضر به دست  هاآن است که از تلفیق  شده  توجه یبه موضوعات

 موردنظرموضوعات پژوهش   با ییهاپژوهش تریتخصص و میمستق طوربه   ی خارج یهانه ی شیپ در خصوص اما

 به شتریب درآمد، سبک  و ییزااشتغال  قصدبه  یامروز فناورانة جامعة جهت زین هاآن  در هک  است شده انجام 

 است. شده پرداخته آن مختلف ابعاد

 شبکه جهانی نظیر عمومی یا و خصوصی تصاویر داده  یهاگاه یپا در موجود تصاویر حجم اخیر یهاسال در

 متنی یسازه ینما اساس بر تصاویر بازیابی قابلیت توسعه موضوع، این به توجه با .است افزایش به رو  اینترنت

 .است یافته بسزایی اهمیت جستجو موتورهای در بخصوص وب در محتوایی و

 آن بیشتر یسازه ینما چگونگی و تصاویر بازیابی که گردید مشخص فوق یهاپژوهش  اجمالی بررسی از

 بازیابی یسازنه ی به برای نظراتی اغلب شده انجام  یهاپژوهش  در زیرا باشدیم کامپیوتر متخصصان موردتوجه

 ،شده انجام  نیز اطالعات متنی در بازیابی بیشتر جستجو موتورهای ارزیابی نیز .اندداده  ارائه تصاویر محتوایی

 کتابداران از دیدگاه  و شودیم دیده  کمتری  تحقیقات جستجو  موتورهای در تصاویر بازیابی ازنظر ولی

 .دارد وجود تصاویر بازیابی جنبه از جستجو موتورهای ارزیابی ةنیدرزم پژوهش مجال

موتورهای   الکترونیک( و ارزیابی و فنی )کامپیوتر متخصصان ازنظر تصاویر بازیابی شد، بیان که همچنان

 پژوهش حاضر این در که  است  موردتوجهی(  رساناطالع  و )کتابداری یانسان  علوم متخصصان ازنظر جستجو

 .است باهم نظری و فنی مقوله دو این ترکیب هدف

ی تصاویر بر اساس سازه ینماالگوی    ارائه»   ی انحصار یاگونه به  تاکنون که پژوهشی داد نشان هانه یشیپ مرور

 و ایران در باشد  شده انجام   «و مبتنی بر محتوا  برمتنموتورهای جستجو در بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی  

 . شودیم دوچندان حاضر پژوهش انجام لزوم بنابراین، ؛است نشده انجام ایران از خارج

نقش    یموردبررس  یهامؤلفه از    کیکدام که    شودیمپژوهش روشن    گویه هایضمن اینکه با پاسخگویی به  

  را در خصوص  یوربهره بر نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف، بهترین    دیتأک تا بتوان بر    کنندیمبیشتری را ایفا  

و مبتنی   برمتنی تصاویر بر اساس موتورهای جستجو در بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی  سازه ینماالگوی    ارائه»

 نمود. اجراقابلمنجر به ارائه الگویی  «بر محتوا

 

______________________________________________________________ 
1 Google 
2 Google Scholar 
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4 Mag Iran 
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 روش پژوهش

است. در بخش کیفی با استفاده از تکنیک دلفی،    همبستگی  -نوع پژوهش توصیفی  و  یکاربرد  هدف  نوع  ازنظر

 و برمتن مبتنی سازی نمایه بر اساس تصاویر بازیابی جستجو در یابی موتورهایمدلی جامع و کامل برای ارز

 شود. مبتنی بر محتوا بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان انجام می

های  نفر هستند و شامل کلیه کارشناسانی است که در دفاتر روزنامه  200جمعاً به تعداد    کل جامعه آماری اولیه،

سراسری کشور در شهر تهران مشغول به کار بوده و بنا به نوع حوزه و یا فعالیت کاری نسبت به موتورهای  

مورگان -ون گرجسیجستجو آشنایی دارند. با توجه به حجم گسترده و پراکندگی کارشناسان با استفاده از آزم

 گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. صورت نمونه نفر به  131 تعداد

طیف لیکرت   صمورتبهقرار گرفت.  مورداسمتفاده   گویه 20با  سماخته  پژوهشمگری احاضمر پرسمشمنامه  در پژوهش

مقیاس ،  متون  یدر برخ گردید. کارشممناس اجرا 131  یبر روی از )بسممیار ضممعیف تا بسممیار خوب(  ادرجه 5

 یرگیرنمد؛ این متون مقیماس لیکرت را فرم خماصمممی از متغ  یکمی در نظرم-عنوان مقیماس ترتیبیلیکرت را بمه

این ویژگی اسمتفاده  از  یزن حاضمر یلآن مشماهده نشمده اسمت. در تحل یرکه برخی مقاد  گرفته نظر پیوسمته در

 .است شده نظر گرفته کمی در-عنوان مقیاس ترتیبیپرسشنامه به گویه هاینموده و 

نشان دادند و    78/0مقدار ضریب باالتر از  (  CVR) جهت سنجش روایی پرسشنامه ضریب نسبی روایی محتوا  

 .اندبوده باالتر   79/0گویه ها نیز از مقدار استاندارد ( CVI) یمحتوا بر آن شاخص روایی  عالوه 

 پژوهش یهاافتهی 

موردپژوهش در بازیابی تصاویر   ی چه الگویی بر اساس موتورهای جستجو»   به سؤال پژوهش که   گوییپاسخدر  

 «توان ارائه داد؟نمایه شده مبتنی برمتن و مبتنی بر محتوا می 

برای تعیین  .  وارد مدل شد  یرمتغ  20عاملی اکتشافی تعداد    یلدر تحل  توان چنین اعالم کرد:یمپیش از ارائه الگو  

از    یشترب  ویژه   یرکه مقاد  ییهاکه عامل   ی اگونه به   گردیداستفاده    ویژه  مقادیر شده ازاستخراج   ی هاتعداد عامل

ان  ورنوع د   گردید و اصلی استفاده    یهاها از روش مؤلفههمچنین برای استخراج عامل  ؛ ندشدداشتند استخراج    1

ذکر است که برای تعیین نوع مناسب دوران، ابتدا  رفته شد. قابل گ در نظر(  varimax)  واریماکسنیزمتعامد

از دوران    روین ازا  بود،   32/0  از  یشترها به به اینکه همبستگی بین عاملبا توجّ  و   ب صورت گرفتدوران مورّ

نسبت    منظور کسببه   شد. بهره گرفته  متعامد   ی وصفرنبودن ماتریس همبستگی بردارنمونه یت  کفابه اطمینان 

 بارتلت آورده شده است. 1در جدول  کرویت و آزمون( KMO) اولکین  -مایر -نتایج معیارکایزر
 

 برداری وعدم صفر ماتریس همبستگی : نتایج آزمون کفایت نمونه 1جدول 

 های آماریویژگی هاآزمون

KMO 0/ 888 گیری کفایت نمونه 

 

 آزمون کرویت بارتلت 
 1/1533 مجذورکای تقریبی 

 190 آزادی درجه

 0/ 000 احتمال خطا 
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  888/0( برای تحلیل حاضر  KMOاولکین )  -مایر  -کایزر  آماره نکه مقدار  ، به جهت آشده کسب یج  بر نتابنا  

 بوده، لذا تعداد نمونه برای تحلیل حاضر مناسب  6/0  آستانهمقدار    از  تربزرگ  یارمع  ین مقدار ا  آمده ودستبه 

ب   آماره .  بوده است بارتلت  با مقدار    آن   یانگرآزمون کرویت  در سطح   190آزادی    درجهو    1/1533بود که 

01/0>P  همبستگی معناداری وجود داشته و رابطه  بین گویه ها مابر آن است که    معنادارمی باشد؛ این امر دال  

 باشند. یل عاملی اکتشافی مناسب مبرای تحلیگویه ها 

شده وجود داشت که همان گویه های پرسشنامه بودند. پس از اجرای تحلیل  متغیر مشاهده   20در تحلیل حاضر   

ا  20عاملی اکتشافی   اوّ  4تعداد    ینعامل پنهان محاسبه شد که از  رانشان    1بزرگ تراز    یرمقاد،  ل ویژه عامل 

و درصد تجمعی واریانس تبیین    شده شامل ارزش ویژه، درصد چهار عامل استخراج  اولیه  یها. مشخصه دادند

 شده است.گزارش 2شده در قبل و پس از دوران واریماکس در جدول 

دوران جهت تعیین  پس از قبل و عامل در پردازش چهار پایه  : ارزش ویژه ودرصدواریانس تبیین شده بر2جدول 
 موتورهای جستجو ر اساس بی تصاویر سازه ینما  یهامؤلفه 

 های آماریشاخص

 

 هاعامل

ای عاملی  مجموع مجذورهای باره  چرخش  اولیه قبل از ژه ی و مقادیر

 چرخش  شده ازاستخراج

  درصد ارزش ویژه

 واریانس

درصد  

تجمعی  

 واریانس

  درصد ارزش ویژه

 واریانس

درصد  

تجمعی  

 واریانس

 36/21 36/21 27/4 61/45 61/45 12/9 عامل اول

 31/36 95/14 99/2 32/53 71/7 54/1 عامل دوم 

 89/50 58/14 92/2 28/59 96/5 19/1 عامل سوم 

 92/64 03/14 81/2 92/64 63/5 13/1 عامل چهارم 

شده  استخراج  یهاعامل  روین ، ازادهندیدست نم ه  ب   نایافته ساختاری بامعنا  دوران نکه ماتریس عاملی  به دلیل آ 

، با  درمجموعواریماکس به محورهای جدید منتقل گردید.    استفاده از دوران  اصلی و با  یهاروش عامل  پایهبر  

 ویژه ل باارزش  به دست آمد که نشان داد عامل اوّ  یکاز    باالتر  ویژه دوران واریماکس چهار عامل باارزش  

 99/2  ویژه م باارزش  بعد، عامل دوّ  رتبه. در  نمایدیم  ییندرصد واریانس را تب  36/21در حدود    ییتنهابه  27/4

 ویژه است که عامل سوّم باارزش    یکند؛ این در حال  یین درصد واریانس را تب  95/14توانسته است در حدود  

از آن بودند  ها حاکی  یت یافته نماید؛ و درنها  بینییش را پ  یانسدرصد وار  58/14قادر بوده است در حدود    92/2

از کل واریانس متغیرهای اصلی را  درصد    92/64درمجموع نزدیک به    توانند یمهم  ی که این چهار عامل بر رو

 . باشدی قبول و مناسب مواریانس قابل  ییننمایند. این مقدار تب  یینتب

 آن دارد که: حکایت از واریماکسنتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از ماتریس دوران عوامل با روش 

، 8،  7،  4،  3،  2،  1شامل گویه های    متغیر  نهو    نمایدیدرصد از کل واریانس متغیرها را تبیین م  36/21ل  عامل اوّ

 . باشدیمسازی متنی  یه معرف نماکه    اندروی این عامل بارشده   0/ 76تا    51/0بین    یبار عامل  دامنه با    19و    18،  15

  20و    17،  16شامل گویه های    متغیرسه  و   کندیمتغیرهای اولیه را تبیین م  یانساز واردرصد    95/14م  عامل دوّ

 . باشدیمسازی تصویری یه معرف نماکه  اندروی این عامل بارشده   74/0تا  59/0بین   یبار عامل دامنه با 
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و   13،  6،  5شامل گویه های    متغیرچهار    و  کندی متغیرهای اولیه را بیان م  یانساز وار  درصد  14/ 58م  عامل سوّ

 . باشدیمسازی محتوایی یهمعرف نماکه  اند روی این عامل بارشده  78/0تا  57/0بین  یبار عامل دامنه با  14

،  9شامل گویه های    متغیرچهار  و    کندیم  بینییش متغیرهای اولیه را پ  یانساز وار  درصد  03/14عامل چهارم  

 . باشدیماثربخشی  معرفکه  اندروی این عامل بارشده  85/0تا  53/0بین   یبار عامل دامنه با  12و  11، 10

پرسممشممنامه   گویه هایلذا   یم،انیازمند برقراری نرمالیتی چندمتغیره بوده مدل  برازش تحلیل عامل تائیدی    جهت

از   یکیچه داد کهیافته هادراین زمینه نشمان  قرار گرفت.   یبرقراری توزیع نرمال چندمتغیره موردبررسم   لحاظاز

داری اه به معنو با توجّ  حالینباانرمال نداشممتند،    یعداری از توزاازنظر شمماخص کشممیدگی انحراف معن یرهامتغ

، بر آنعالوه  برقرار نبود.   گویه ها  ، شمرط نرمالیتی تک متغیره و نرمالیتی درجات باالتر برایگویه  سمهچولگی 

و   74/41مردیا  یبداد که مقدار ضممرنتایج نشممان  مردیا،   یبیتی چندمتغیره با اسممتفاده از ضممرنرمال یبررسمم  در

 .است نرمالیتی چندمتغیره برقرار نبوده رو ینازا باشد،یم 05/8نسبت بحرانی آن 

معمول برای برازش مدل استفاده   یهااز روش  توانیمتغیره، نم ه به عدم برقراری فرض نرمالیتی چندبا توجّ

شاخص   ،کرد تورم  باعث  نرمالیتی  برقراری  عدم  ون  یهاچراکه  استاندارد    یکم  یزبرازندگی  برآورد خطای 

استفاده استرپ یا خودگردان سازی    -روش بوتاز  شرایطی،    یندر چن  شود؛یپارامترهای مدل )بارهای عاملی( م

. با  باشدیدفعات زیاد مد با جایگذاری از نمونه اصلی به مجدّ  هایییرگخودگردان سازی، انجام نمونه   .شودمی

نتا از  نمونه دست به   یج استفاده  دفعات مختلف  از  نمونه یریگآمده  توزیع  م  یا، یک  توزیع    شود؛ یفراهم  این 

. در  کندیمبرآورد خطاهای استاندارد پارامترهای مدل ایجاد    یژه ومبنایی را برای انجام برآوردها و به   یانمونه 

نرمالیتی چند  یطیشرا برقرار که  باشدمتغیره  به نمی  استاندارد  بوت  دست، خطاهای  از روش  استرپ   -آمده 

بر    ییهاروش   یراز سا  تریقدق استوار   پایهاست که  نرمالیتی  نمونه باشندیم  شرط  دفعات  تعداد  هرقدر   یری گ. 

ب دق  یشترمجدد  نتایج  بوتدست    به  یزن  ترییق باشد،  معموالً  آمد.  با    -خواهد  نتایج    200استرپ  تکرار 

استرپ، تعداد دفعات   -مطالعه جهت استفاده از روش بوت  ین، در احالینباا  دهد؛یم  به دست   یاعتمادقابل

 گرفته شد.   در نظر بار  500مجدد  یریگنمونه 

میانگین  "شده درستون  ارائه   یراد. مقشودیماشاره  استرپ    - مدل به روش بوت    استانداردشده ضرایب    در اینجا به 

در ساخت عامل   گویه که اهمیت هر  باشندی رگرسیونی استانداردشده مدل م  یهاهمان وزن   درواقع،  "یبار عامل

 .دهدیها در ساخت عامل کلی را نشان م آن و اهمیت هریک از عامل متناظر
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 استرپ به همراه خطاهای استاندارد آن -به روش بوت   استانداردشده: بارهای عاملی 3جدول 

انحراف  

 استاندارد 

 اریبی

میانگین   اریبی

 ضریب

 عاملی( )بار

انحراف  

 - استاندارد

انحراف  

 استاندارد 

 انحراف 

استاندار 

 د

 ها شاخص 

 هاعامل

   

> عامل اوّل 07/0 0/ 002 79/0 - 0/ 012 0/ 003

- 
جمع  

 هاعامل

   

> عامل دوّم  04/0 0/ 001 74/0 - 0/ 001 0/ 002

- 
جمع  

 هاعامل

   

> عامل سوّم  05/0 0/ 002 72/0 0/ 001 0/ 002

- 
جمع  

 هاعامل

   

002 /0 001 /0

> 

عامل  05/0 0/ 001 69/0

 چهارم 

<

- 
جمع  

 هاعامل

   

بیشترین نقش    79/0  یبا میانگین بار عامل  1که عامل درونی    آن است   دهنده نشان   3از جدول    شده نتایج کسب 

با میانگین بار    2عامل درونی  ی است که  در حال ین  و انماید  یرا در ساخت عامل بیرونی یا مقیاس کلی ایفا م

با میانگین بار   3عامل درونی  ازآنو پس بوده  در ساخت عامل بیرونی کلی   یتبااهم مؤلفه  ین، دوم74/0 یعامل

کمترین نقش را در ساخت عامل   69/0  یبا بار عامل  4عامل درونی  یت  و درنهااست؛    قرار داشته   72/0  یعامل

  یت ها را برحسب اهم مؤلفه   یزل( ن)سطح اوّ  درونی  یهااز عامل  یکدر هر  توانیهمچنین م  .ه استکلی دارا بود

ساختار   و دره  ل داشتعامل درونی اوّ  تارساخ  نقش را در   ینترمهم   15  گویه ی که  اگونه به ،  نمود  بندی یت اولو

نقش    ینترمهم  14  گویهدر عامل درونی سوّم  امّا  .  است  دارا بوده باالترین نقش را    17  گویهنیز    معامل درونی دوّ

در عامل درونی    نقش را   ینترمهم  10  گویهبر آن بود که  دال  و سرانجام نتایج  بود؛  نموده    یفاعامل ا  یندر ا  را

 . باشدیم دارا چهارم 

و مبتنی برمتن  شدهیه نما یرتصاوسازی تصاویر در موتورهای جستجو در بازیابی یه برازش مدل نما یها: شاخص4جدول 
 موردمطالعه کارشناسان یدگاهاز د محتوا

 مدل استقالل مدل اشباع  مدل برازش شده ها شاخص نوع آزمون 

 آزمون

 کای دو

 18/402 001 /0 > 96/1626 ( CMINکای دو )

 42/2  563 /8 ( CMIN/DFکای دو نسبی )

برازش  

 مطلق 

 78/0 1 22/0 ( GFIنیکویی برازش )

برازش  

 تطبیقی 

 <TLI (rho2 ) 81/0 - 001 /0لوئیس  -توکر

 <CFI 84/0 1 001 /0برازش تطبیقی  

برازش  

 مقتصد

 <PNFI 66/0 001 /0> 001 /0برازش هنجار شده مقتصد 

 <PCFI 73/0 001 /0> 001 /0تطبیقی مقتصد 
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ابتداشود،  یمکه مشاهده    گونههمان آزمون کای دو، مقدار احتمال آزمون و همچنین    آماره   4جدول    یدر 

که نشان  آمده  دستبه   42/2دو نسبی برای مدل حاضر    یمقدارکا  .است  شده داده   مقدارکای دوی نسبی نشان

 . باشدیم خوب و مناسب یاربرازش مدل حاضر ازلحاظ این آماره بس دهدیم

برازش    شاخصنتایج   بررس  آماره مقدار  ی،  طورکلبه نشان داد که  نیکویی  برازش برای مدل تحت   ینیکویی 

می ین روبوده ولی تفاوت زیادی با آن ندارد، از ا  9/0برش    نقطهاز    کمتر  این مقدار   ؛آمده استدستبه  78/0

 . باشدیبرمبنای این معیار، برازش مدل چندان مناسب نمکه فت توان گ

  شده است. به   آورده   یبرازش تطبیقی مدل تحت بررسآزمون    یهاشاخص  4در جدول    در ادامه   ازآنپس امّا  

چندان مناسب   یزها نمدل بر اساس این شاخص  بنابرایناست،  بوده    9/0ها کمتر از  شاخص  ینا  یرکه مقاددلیل آن

مناسبت    توان چنین نتیجه گرفت که یم  و لذا   بوده نزدیک    9/0ها به مقدار آستانه  شاخص  مقادیر  حالین باانبود.  

است. نشده  نقض  چندان  انتها  مدل  آزمونهاشاخص   4جدول    ی در  مقتصد   ی  .  است  شده گزارش  1برازش 

 5/0  ازبزرگ تر  این آزمونشده برای  محاسبه  یهامقادیر شاخصدهد،  یمنشان    ین زمینهدر اهمچنان که نتایج  

اساس براین  است،  عنوان    توانی م  بوده  مدل حاضرچنین  برازش  که  کامالً   یهاشاخص  ازنظر  نمود  مقتصد 

 .باشدیمناسب م

مقتصد،    ی هاشاخصدو نسبی و    کای  یلبرازش مدل از قب  یهاه به اینکه تعدادی از شاخص با توجّ  درمجموع

مطلق و تطبیقی مدل را تا حدودی نامناسب   یهاشاخص   یلها از قببرازش را کامالً مناسب و تعدادی از شاخص

 ها دارد.برازش نسبتاً خوبی به داده ، که مدل حاضر نمود ادعا   توانیاند، لذا منشان داده 

 

 
  یرتصاوسازی تصاویر در موتورهای جستجو در بازیابی یه نما مرتبه دو شده: دیاگرام تحلیل عاملی تائیدی برازش 1نمودار 

 و محتوا مبتنی برمتن  شدهیه نما

 

______________________________________________________________ 
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 گیرینتیجهبحث و  

تعیین از  های    پس  موتورهای جستجوسازه ینماگویه  اساس  بر  تصاویر  تصاویر    ی  بازیابی  با در   به توجه و 

ها را  آن   توان به شرد زیر،می ینونک  پژوهش  با هاآن  مقایسه  و نیشیپ های پژوهش  از حاصل هایبررسی

در بررسی و ارزیابی گویه های مربوط به پژوهش پیشین مالحظه شد که توجه  د:  و بررسی قراردا  موردبحث

اما در مقابل با توجه به این نکته که اولویت موتورهای جستجو    کمی به ذکر تاریخ روزآمدسازی شده است؛

بازیابی   اینکه  در  اساس  بر  نیز  و  است  مناسب  جستجوی  منوهای  و  امکانات  از  بودن  برخوردار  اطالعات، 

می  انجام  درگاه  یک  از  دو  هر  متنی  اطالعات  و  تصاویر  گزینهجستجوی  وضعیت  حاصل  نتایج  های  گیرد، 

همسو است.  ( نیز  1388)  «اسفندیاری مقدم و بهاری موفق»   های پژوهشجستجو را در موتورهای جستجو با یافته

بسیار  به کاربر جستجوی با شده  بازیابی  تصاویر ربط  پژوهش هاییافته با که دارد تمایل خوب  سمت 

های  است. همچنین در مؤلفه ها همسو بازیافت ربط میزان مسئله در ( نیز1388موفق ) بهاری و مقدم اسفندیاری

همین وضعیت مشاهده شد.    تورهای جستجو و اعمال پیوند در مو  ربط تصاویر بازیابی شده با جستجوی کاربر

 و محوشده  تصاویر نداشتن  و   باشد؛می خوب  بسیار و خوب سمت به  شده  بازیابی تصاویر کیفیت همچنین

متوسط به کور ولیمی سمت   دارد، تمایل  ضعیف سمت به تصاویر در فیلترینگ  اعمال امکان باشد. 

 باشد.  توجهقابل بسیار باید تصاویر مخصوصاً  جستجو موتورهای برای فیلترینگ امکان اعمال کهدرحالی

 نمایش و اصلی تصویر منبع به پیوند امکان مؤلفه به جستجو موتورهای در که دهدمی نشان هایافته نتایج

دارند. خوب بسیار سمت به بنابراین اند،داشته  توجه کوچک تصاویر صورتبه  نتایج  نمایش نیز تمایل 

 تصویر خودِ  زیرا نمایشِ است حُسن نوعیبه  که است ضعیف بسیار سمت به  پیوند  صورتبه  تنها  تصاویر

 ولی .باشندضعیف می بسیار سمت به نتایج  در تصاویر قالب نمایش همچنین .است پیوند  یک فقط از بهتر

 مربوط نمایش اطالعات دارد. ضمن اینکه تمایل خوب بسیار سمت به نتایج در تصاویر فایل  اندازه  نمایش

 ذکر موتورهای جستجو از یکهیچ  در  زیرا باشدمی ضعیف بسیار سمت به نتایج در تصاویر رنگ به

 67 کسب با جستجوی گوگل موتور در  طورکلیبه . نشد دیده  شده  بازیابی تصاویر در رنگ نوع اطالعات

 درصد 52 با و اکسالید پیکسرچ و یاهو در ولی شد، شناخته ترینقوی خوب بسیار گزینه در فراوانی درصد

 هاگزینه  الیکاس درصدهای در همچنین دارد، تمایل خوب بسیار و ضعیف بسیار هایگزینه در فراوانی

 خوبی بسیار وضعیت موتورهای جستجو در نمایش نحوه  که گرفت نتیجه توانمی هایافته  طبق.  است متفاوت

 پژوهش با که شده بررسی پیوند ( نیز اعمال1388ِ) موفق بهاری و مقدم اسفندیاری  پژوهش  در دارد. همچنین

سمت   به تصاویر بازیابی در سرعت که شد داده  نشان پژوهش هاییافته اساس باشد. برمی همسو حاضر

سمت  به تصویر نمایه  دامنه و اندازه  ازلحاظ نتایج تعداد  در معقولیت باشد. ولیمی خوب بسیار و خوب

 محدود است چنان نتایج یا باالتر تصور حد از یا نتایج  جستجو موتورهای برخی در زیرا دارد، تمایل ضعیف

توجه است که اگر پشتیبانی اطالعات در  مانند اکسالید این نکته نیز قابل  است باورنکردنی وب دنیای در که

در   گیرد،  قرار  موردتوجه  بیشتر  تصاویر  به موتورهای جستجوی  پزشکی، حوزه علوم  مانند  علومی  خصوص 

تواند نقش به سزایی در کمک ها بازیابی تصاویر مناسب میبسیار کاربرد دارد، زیرا در این حوزه   معماری، هنر
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( همسو است. این پژوهش بیانگر آن  2017با پژوهش مولر و همکاران )  این پژوهش  به کاربران داشته باشد.

از اطالعات را منتقل کند بخصوص    یتوجهقابل حجم    تواندیمکلی از مدارک که  ش  عنوانبه ر  یتصاو  است که

ا حجم یگفت روزانه در مراکز درمانی در سراسر دن  توانی مت خاصی برخوردارند.  ی در حوزه پزشکی از اهم

  12000  بربالغ مارستان جنوا را  یدر ب  یدشده تولولوژی  یر رادیکه حجم تصاویبطور  شود یمد  ی ر تولیادی از تصاویز

ن یر در حوزه پزشکی عالوه بر تشخی. تصاوداندیممورد در روز   ز کاربرد دارند.  یص در آموزش و پژوهش 

هستند که   ها اطلس ، هاآن نمونه  ینترمهم. کندیمری به متون به آموزش بهتر کمک یتصو هاییژگی وافزودن 

ره  ی، ذخسازییه نمامربوط به   مسائلر و  ی ز تصاویحوزه پژوهش ن  عی دارند. دریدر آموزش پزشکی کاربرد وس

ر یص، تصاویقرار داده است. در حوزه تشخ  مندعالقه ش روی پژوهشگران  یدی را پ ی جد  یهاافق   هاآن ابی  یو باز

از   اهمیکه تصو  ییهابخش کاربرد خاصی دارند.  بسزا یر  پاتولوژی که تصاویدارد بخش راد  یت  ر یولوژی، 

 یپزشکچشم،  گیردی مرات رنگ و بافت صورت  ییبر اساس تغ  گیرییمتصمو    شوند ی مل  یکروسکوپی تحلیم

 دارند.  اییژه ور کاربرد  یابی تصاویو... باز

آمده نشان داد  دستسازی مبتنی برمتن، نتایج به های بازیابی تصاویر بر اساس نمایه همچنین، در بررسی مؤلفه 

  سازی شود؛سعی شده است تمامی اطالعات بصری و متنی تصاویر نمایه   لعهموردمطادر موتورهای جستجوی  

اینکپن  » ( و  1390)  زاد«»فرخ  (، پژوهش2003)  «چویی و راسموسن» های پژوهش حاضر با پژوهش  بنابراین، یافته 

بازیابی تصاویر بر اساس    ( همسوست2008)  «و همکاران سازی مبتنی  نمایهکه نشان از وضعیت بسیار خوب 

پژوهش حاضر نتایج  به موضوع،  اینکه درزمینة گویه مربوط  است. ضمن  یافته   برمتن  پژوهش  با    الک » های 

به 1388)  «دشتی تصاویر  در  رنگ  اهمیت  به  توجه  با  همچنین  همسوست.  بصری، (  کامالً  مقوله  یک  عنوان 

جو وضعیت متوسطی دارد و ضروری است متأسفانه بازیابی تصاویر بر اساس رنگ تصاویر در موتورهای جست

موتورهای جستجو بیشتر از قبل به این گویه از محتوای تصاویر توجه کنند. البته، امکان ترسیم خود شکل در  

دار و پیچیده  زیرا برخی از اشکال زاویه   جای کلیدواژه ضروری است، موتورهای جستجو برای بازیابی تصاویر به 

ز طریق کلیدواژه قابل جستجو نیستند. همچنین، امکان ترسیم شکل برای کاربرانی ها( امانند )شکل گلبرگ گل 

شناسی بسیار کاربردی و سودمند است، هرچند در این زمینه نیز نتایج به سمت متوسط و  مانند معماری، گیاه 

سازی ایه های صورت گرفته در نمبسیار ضعیف تمایل دارد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بیشتر پژوهش 

اهمیت باالی این   محتوایی تصاویر، توسط متخصصان رایانه و الکترونیک صورت گرفته که این مسئله نشانگر

ریگی، دیانی » ،  (1398)  «قاسمی الوری و عباسی»   ها مانند حوزه است. ضمن اینکه نتایج برخی از این پژوهش 

(، 2019)  «ونگ و ویلکس»   (،2019)  «چرراس» (،  1398)  «عباسی دشتکی و چشمه سهرابی» (،  1398)  «و فتاحی

  او » و    (1392)  «سوری»   (،1390)  «فتحیان»   (،1387)  «منصوری» ،  (2020)  «، شنیائو» ،  (2020)  «دینگرا و بانسل» 

 ( با نتایج پژوهش حاضر همسوست. 2010) «زندی

پژوهش  یلتحل نتایج   آماری  موتورهای جستجو  1392)  یسورهای  تصاویر  بازیابی  این است که در  بیانگر   )

تمام معیارهای    موردمطالعه   موردپژوهشتفاوت معناداری وجود دارد. همچنین موتور جستجوی گوگل در 

های  ین موتور جستجو در این پژوهش شناخته شد که این مسئله با یافته کارآمدتربیشترین امتیاز را کسب کرد و  
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( همسوست. نیز یاهو، الیکاس، پیک سرچ و اکسالید بر اساس معیارهای این پژوهش و در  2010)  «کیدامبی» 

است که بر    توجهقابل. این نکته نیز  اندکرده ی دوم تا پنجم را کسب  هارتبه ، به ترتیب  شده کسبصد فراوانی  

موتوره نسبت  زمینه  این  در  عمومی  جستجوی  موتورهای  پژوهش،  این  حاصل  نتایج  جستجوی  اساس  ای 

 عملکرد بهتری داشتند.  موردمطالعهتخصصی 
به  از روش تحلیل عامل منظور مشخص نمودن عاملهمچنین  ابتدا  الگو  ارائه  های موجود در پژوهش جهت 

 شود.ازآن تحلیل عامل تأییدی گزارش داده میشود و پس اکتشافی بهره گرفته می

که نشانگر   ییدی حاکی از آن است که اولین عامل درونیتأتحلیل عامل    در پژوهش حاضر نتایج حاصل از

بیشترین نقش را در ساخت عامل بیرونی یا مقیاس کلی ایفا    79/0با میانگین بار عاملی  است    سازی متنییهنما

ملی با میانگین بار عااست    نمایه سازی تصویریمعرف    دومین عامل درونی کهنماید و این در حالی است که  می

دومین  74/0 پس  مؤلفه ،  و  بوده  کلی  بیرونی  عامل  در ساخت  که ازآن  بااهمیت  درونی  عامل  بیانگر    سومین 

تحت  عامل درونی  چهارمین    انتها  قرار داشته است؛ و در  72/0با میانگین بار عاملی    است  سازی محتوایییهنما

ی برازش هاشاخص   لی دارا بوده است.کمترین نقش را در ساخت عامل ک   69/0با بار عاملی    اثر بخشی عنوان  

های  یجه یافتهدرنتمناسب نشان داده بودند.    کامالًی مقتصد، برازش را  هاشاخصنسبی و  کای دو  مدل از قبیل  

 دارد. هاداده خوبی به  نسبتاًبرازش  آمده دستبه پژوهش نشان داد که مدل 

اینکه صاحب  ضمن  و  حوزه  متخصصان  این  مؤلفه   گیریبهره با    توانندمینظران  زیراز  و  در  ها  مؤلفه  ها 

های فرهنگی، مطبوعات و سایر نهادهای مرتبط را با اطمینان خاطر بیشتری های رسانه ها و فعالیت گیریتصمیم

خواهند داد که انتظارش رادارند و    توانند امیدوار باشند، برونداد و خدماتی ارائهبه انجام برسانند و آنگاه می

توان فرصتی چشمگیر برای تغییر سازمانی بنا به ماهیت کار و نوع فعالیت حوزه رسانه و یا امور مرتبط ایجاد می

 کرد. 

 کاربرانمنظور مشخص نمودن انتظارات  است.    آنبودن    محورجامعه،  پژوهشویژگی بارز و برجسته دیگر این  

باشد مثل کتاب، مجالت، روزنامه و نشریات متعدد و  با تصاویر در ارتباط هستند می که   های مختلفیدر حوزه 

تعیین گروه  دقیق  نیازسنجی  با  و زیرگروه متنوع همچنین  با گروه سنیها  فرهنگ  های هدف  و  های  متفاوت 

شارکت یری مکارگبه محوری را به همراه خواهد آورد. در همین راستا    اطالعات مشتری  آوریجمع  مختلف،

  یمشتربا محوریت همچنین رسانه خواهد بود،  هایفعالیت  ، باعث غنای بیشترهاآن حداکثری اعضا و تعامل با 

بهترین  محور از  یکی  است.  هاشیوه ی  بوده  مرتبط  امور  و  خدمات  بهبود    های فعالیت در    مثالعنوانبه   برای 

استراتژیک،    عنوانبه ،  ایرسانه و  پویا  امر  فرهنگی    اینده فزاییت  بااهمیک  خدمات  ارائه  .  باشدمیبرای 

 هم برای نهاد و سازمان مربوط و هم برای کاربران مفید خواهد بود.  کهطوریبه 

است که    هاییبرنامه امروز نیازمند توسعه    هایاستراتژی   گونه که دنیای امروز، دنیای مشتری مداری است. همان 

خدمات باکیفیت در جهت حمایت از مشتریان وفادار عالوه بر درگیر شدن با مشتری در تالش برای افزایش  

 است.

 



 

ی تصاویر بر اساس موتورهای جستجو سازه ینماالگوی  ٔ  ارائه 

 ______________________________________________________________  
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 پژوهش  اجرایی پیشنهادهای

 و سازینمایه  به بیشتر توجه جهت شده،یین تعی اصلی هامؤلفه بر اساس  حاضر و پژوهش نتایج به توجه با

 شود:می ارائه زیر شرد به پیشنهادهایی موتورهای جستجو در تصاویر بازیابی

 ی جستجوی تصاویر موتورها الف: معیارهای 

 تصاویر صاحبان طریق از آن اعمال و تصاویر مؤلف حق برای مخصوصی کد افزودن .1

 تصاویر  جستجوی موتورهای در منوی زیر و منوی صورتبه  پژوهش این یهامؤلفه  همه . اعمال2 

 پشتیبانی جهت تصاویر آپلود هنگام ر(اثر )تصاوی  صاحبان ایمیل اعالم .3

 سازی مبتنی بر محتوا یه نماب: بازیابی تصاویر بر اساس 

 زمانهم  ترکیب امکان موتورهای جستجو در تصاویر بازیابی و سازینمایه  به بیشتر توجه . جهت4

 مربوط به اصلی تصاویر جستجوی موتورهای جستجوی منوی در چندرنگ

 در شکل ترسیم امکان جهت تصویر یهالبه  یریجستجو پذ .5

 تصاویر محتوایی اطالعات زمانهم  یریجستجو پذ .6
 

 منابع

 (. مقدمه ای بر مصور سازی کتابهای کودکان. تهران: انتشارات روزبهان. 1396ابراهیمی، نادر)

 در جستجو  فراموتورهای در جستجو  امکانات (. 1388) زهره بهاری موفق، علیرضا؛ مقدم، اسفندیاری

 ،(2)25 دوره اطالعات، فناوری و علوم فصلنامه  . تهران:وارسی -287.سیاهۀ بر  مبتنی یکردیرو  :وب

  .265ص 

 ینحس   ی علاطالعات. ترجمه   بازیابی در نو  قلمروهای (. 1385) برتیه نتو، -ریبرو ریکاردو؛  ییتس،-بیزا

 (. 1999چاپار. )نشر اثر اصلی  قاسمی. تهران:

  محتوا اساس  بر تصویر  بازیابی و نمایه سازی در موثر  فاکتورهای  ارزیابی(.  1389) پردیس ،یستانیپور س

 فناوری  و کامپیوتر دانشکده پیام نور، دانشگاه .کارشناسی ارشد پایان نامه JPEG فشرده حوزه در

 .اطالعات

 .دبیزش  تهران: الکترونیکی. و چاپی منابع در  پژوهشی و علمی  اطالعات جستجوی (.1390) محمدرضا  ،داور پناه

    .63-51(، 4)11کتابخانه،   پیام اینترنت. در جستجو ابزارهای (.1380فرشته ) داودیان،

(. پدیدار نگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات 1398)  اهللرحمت ریگی، طاهره؛ دیانی، محمدحسین؛ فتاحی؛  

 . 38- 18(، ص  2)30ی اطالعات، دوره دهسازمان یابی اطالعات، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و  قلمرو باز

و محتوا.   برمتنسازی مبتنی  یهنماارزیابی موتورهای جستجو در بازیابی تصاویر بر اساس  (.  1392سوری، فرشته )
 ی. رساناطالع نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده علوم انسانی، گروه کتابداری و یانپا

 چهل و دفتر نهم، سال کتابداری، مجله .رویکردها و چالش تصاویر: نمایه سازی(.  1384) جواد  عباس پور،

 . 177-167ص  چهارم،

د موتورهای جستجوی گوگل، یاهو و بینگ در بازیابی عملکر(. 1398مظفر )عباسی دشتکی، ندا؛ چشمه سهرابی،  



 

 1399 پاییز، 54دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 .......................................................................................................................................................................... 
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 . 111- 96(، 2)30دوره ، اطالعات فارسی بر اساس رویکردهای ارزیابی فازی و کالسیک

 نامه پایان  .کاربر با تعامل طریق از ماشین یادگیری مبنای بر تصاویر محتوایی بازیابی(.  1392) محسن فتحیان،

 .کامپیوتر گروه ومهندسی، فنی دانشکده کردستان،  دانشگاه. ارشد کارشناسی

بررسی عملکرد موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی (.  1398قاسمی الوری، مینا؛ عباسی دشتکی، ندا )
، فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات،  اطالعات رشته علم اطالعات و دانش شناسی و میزان همپوشانی آنها

 . 118-91(، ص  2)5 دوره

 کتابدار. :تهران ابزارهای کاوش در اینترنت: اصول، مهارت ها و امکانات جستجو در وب.(. 1382) کوشا، کیوان

 در معناشناسی بصری و  محتوا بر  مبتنی تصویری داده های بازیابی  و  نمایه سازی .  (1388)  ابوالفضل الک دشتی، 

 .، گروه کامپیوترتهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد  دانشگاه .دکتری رساله .تصویر داده پایگاه

پایان .  درختی دودویی ساختار در رنگ و  بافت دانش از استفاده با رنگی  تصاویر (. بازیابی1387) زهرا منصوری،

 .مهندسی کامپیوتر دانشکده،  شریف صنعتی دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه

 با تأکید (اطالعات نمایه سازی نحوه لحاظ از وب عمومی کاوش موتورهای مقایسه (.1385) میترا مهرآبادی،

 و  تربیتی علوم دانشکده تهران، دانشگاه .ارشد پایان نامه کارشناسی  .)اطالع رسانی و کتابداری حوزه بر

 .روانشناسی

 .کتابدار تهران: اطالعات. بازیابی (.1395) نجال حریری، سمیه؛ راوندی، نادی

 بازیابی در وب موضوعی راهنماهای دقت میزان (. مقایسه1391بهاره ) فزونی، مهردخت؛ کشمیری، وزیرپور

 . 616-597(،  3)27اطالعات مدیریت و پردازش مهندسی.–فنی  اطالعات

 مشهد: پهلو.فرج   عمل. ترجمه عبدالحسین و نظر  در اطالع رسانی (. علم1388) الینا  ویکری، برایان؛ ویکری،

 (.2003دانشگاه فردوسی. )نشر اثر اصلی  
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