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  دهیکچ

الگوریتم های یادگیری عمیق  هوش بصری و همچنین بزرگ به عنوان محتوای آموزشی در کاربردهایتصویری  گانداد های پایگاه
و مطابق با فرهنگ ایرانی و  از تصاویر مراتبی سلسله  ای  پایگاه داده ،تصویرنت تصویریِی  شبکه .گیرند مورد استفاده قرار می

های  سلسله مراتب ترادف .هزار واژه تهیه شده است۳۰میلیون تصویر برای بیش از  ۸با فراهم آوردن حدود  باشد که  اسالمی می
یابی  یابی خودکار در زبان فارسی معادل بوده که با استفاده از معادل ImageNetهای  تصویرنت مبتنی بر سلسله مراتب ترادف

های  گیری از بارگیری خودکار لینک با بهره )ترادف فارسی شده ۳۲۲۹۵ برای(تصویر  ۷۸۹۰۷۴۵در این شبکه تصویری . اند شده
مخصوص ترادف  ۱۰۰۰بیش از سپاری برای  جمع  تصویر با روش  ۷۱۸۷۳سپس  . اند گردیده فراهم  ImageNetارائه شده دراصلی 

ابزارهای مورد  و تولیدهای  چالش ،بیاتانتقال تجرمقاله هدف از این . اند به تصویرنت اضافه شده تهیه وفرهنگ ایرانی و اسالمی 
جهت تهیه تصاویر  سپاری صورت گرفته فرآیند جمعتشریح و همچنین  تصویرنت  مراتبی سلسله  ی  داده تولید پایگاه ازنیاز حاصل 

 . است

  ها کلیدواژه
  سپاری تصویری فارسی، جمعی  شبکهتصاویر،  مراتبی سلسله  ی  پایگاه داده

 
 

  مقدمه ۱
به منظور درک صحیح و تشخیص درسـت محـیط پیرامـون توسـط  

ماشـین هـا، علــم بینـایی ماشــین مجـاب بـه اســتفاده از یـک پایگــاه 
شـود بـه  تصـویری مـیی  به نام شبکه ها ترادفی سلسله مراتبی  داده

گونه ای که قدرت بینایی و پردازش عامل های نرم افزاری هوشمند 
نســان از محــیط پیرامــون تولیــد شــده بــه قــدرت تشــخیص و درک ا

عظــیم از  ی  تصــویری یــک پایگــاه دادهی  شــبکه. نزدیــک تــر گــردد
ــدی  ــه بن ــی طبق ــله مراتب ــاختار سلس ــک س ــه در ی تصــاویر اســت ک

این ساختار سلسله مراتبی یک ساختار  سلسله مراتبـی ]. ۱[اند شده
کلمـات مـی باشـد کـه ی  شـبکه مبتنی بر یـک است، که 1ها از ترادف

ی  از مقولـههـا  ترادفتصویری به هـر کـدام از ی  هساخت شبک برای
 اسم که قابل تصویر شـدن باشـد، تعـداد زیـادی تصـویر نسـبت داده

  .شود می

                                                 
 

1 Synset 



 
  ImageNet( 116 یریتصو ی شبکه سازی یبوم یها و ابزارها چالش یات،تجرب( یرنتتصو یریتصو ی شبکه

ــرای  ــاوتی از  تصــویریی  شــبکهب ــای متف ــدرت کاربرده ــاالبردن ق ب
  تشخیص تصاویر در عامل های نرم افزاری مانند تشخیص اشیا در 

های در جویشـگر تـا کـاربردوربین های امنیتی و راننـدگی خودکـار د
در جویشگرهای تصویری، تشخیص . تصویری مدنظر قرار می گیرد

ــان  ــویر در زم ــاالت از تص ــی و توصــیف ح ــتنباط منطق ــیا و اس اش
پرســش، تشــخیص اشــیا و اســتنباط منطقــی و توصــیف حــاالت از 
ــه گــذاری، گســترش پــرس و جــو  یتصــویر در زمــان خــزش و نمای

ــرادف و نگاشــت  یریتصــو ــشت ــه پرس ــتجو ب ر و یتصــو یدر جس
هـایی اسـت  و پرسش از جمله زمینهترادف ی معنایی  کاهش فاصله

 .که شبکه تصویری می تواند مفید واقع شود
 ImageNet]۲ [، ــبکه ــگاه  ش ــده در دانش ــاخته ش ی تصــویری س
اسـم قابـل تصویرشـدن هـای  ترادفباشد که مبتنـی بـر  استنفورد می

سـاخته ] ۳[ت انگلیسـی وردنـهـای  ترادفمراتب  موجود در سلسـله
  .شده است

بومي سازي تكنولوژي هاي موجود در دنيا همواره يكي از مهم ترين 
و هـا   بـومي سـازي پـروژه   . دغدغه هاي جوامع در حال توسعه مـي باشـد  

تكنولوژي هاي موجود در جهان عالوه بـر كاسـتن وابسـتگي بـه جهـان و      
ــياري دارد    ــاي بس ــرورت ه ــتر ض ــايي بيش ی تصــویری  شــبکه. خودكف

و  ImageNetی تصـویری  با هدف بومی سـازی شـبکه 1تصویرنت
و تصاویر ایرانی و اسالمی به آن ایجاد شـده ها  ترادفاضافه نمودن 

 ۸ی تصویر نت در مجموع شامل حدود  ی اولیه نسخه]. ۶،۷[است
گنجانده ترادف هزار ۳۳باشد که در قالب بیش از  میلیون تصویر می

تـرادف  ۱۰۰۰اند و سلسـله مراتـب تصـویرنت شـامل بـیش از  شده
اویر مربوط کامًال مختص فرهنگ ایرانی و اسالمی می باشد که تص

گذاری شـده و بـه  برچسـب  سپاری  جمع  نیز از طریق ها  ترادفبه این 
ــه ــده مجموع ــکل . اند ی تصــاویر تصــویرنت اضــافه ش ــایی  ۱ش نم

در ایـن . کوچک از شـبکه تصـویری تصـویرنت را نمـایش مـی دهـد
در سلسله مراتب نمایش داده شـده ها  ر از ریشه تابرگیشکل سه مس

  .ویری نمونه ارائه شده استاست و برای هر برگ تص

                                                 
 

1 Tasvir-net.ir 

ی تصــویری  ی دســتاوردهای شــبکه در ایــن مقالــه ضــمن ارائــه
هـا و تجربیـات ایجـاد  تصویرنت و جمع سپاری انجام شده، چالش

هـای مشـابه فعالیـت  زمینـهاین پروژه برای دیگر پژوهشـگران کـه در 
ی مقاله به صـورت زیـر سـاختاربندی  ادامه. شود کنند، تشریح می می

بـه همـراه  Imagenetتصـویری ی  در فصـل دوم شـبکه. تشده اسـ
هـا و   در فصل سوم چالش. کلمات وردنت معرفی می شوندی  شبکه

. گـردد ی تصویری فارسی تصـویرنت ارائـه می ساخت شبکه تجارب
ایرانـــی و اســـالمی و  هـــای ترادففصـــل چهـــارم فرآینـــد افـــزودن 

فصل . کند بیان میها  را به تشریح   سپاری تصاویر مربوط به آن جمع  
پــنجم آمــاری کلــی از تصــویرنت را فــراهم نمــوده اســت و در ادامــه 

  .دهد ی تصویرنت را شرح می بندی و آینده فصل ششم جمع

و شبکه  ImageNetمعرفی شبکه تصویری  ۲
 کلمات وردنت

بـه طـور گسـترده در تحقیقـات  Imagenetی تصـویری  شبکه
های عصـبی، یـادگیری عمیـق،  پردازش تصویر مانند آمـوزش شـبکه

] ۵و۴[زنی خودکار تصـاویر و همچنـین تحقیقـات گوگـل  برچسب
از آن جـا  ImageNetاصـلی ی  ایده. مورد استفاده قرار گرفته است

ناشی شـد کـه بررسـی یـک کـودک در سـه سـالگی نشـان داد کـه او 
ش و تخصصی می تواند تصاویر را به درستی ببینـد بدون هیچ آموز

ــه. و تشــخیص دهــد حــایز اهمیــت ایــن اســت کــه در ســنین  ی نکت
ابتدایی این مسائل به کودکـان آمـوزش داده نمـی شـود و تشـخیص 

این مشاهده به سـاخت . گیرد ها با تکرار دیدن تصاویر صورت میتن
  .شبکه ای تصویری برای اشیا انجامید

 نمایی از سلسله مراتب تصویرنت - ۱شکل 
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ن بار توسطیخست
نستون بریگاه پر
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ش یاز بـ ییعنـا
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جـود آورده اسـت
  .باشد می مورد

صویری 

یها ترادفتب 
ت بوده و به زبا

mageNetدر 
 پردازش تصوی
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همچنین. شوند ی

ر بارگیری شده
و تصاویر یک ها
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%۹۳ی بیش از 
 تصویر بارگیری

یها ترادفراتب 
های ه چالشس ب

ت ساخت پایگا

به زبان  

 مراتب جامع 
 و جامع بود

ImageN از این
د.  نموده است

یها ترادفی  بکه
ساده برای   روش

ر عبارات است

George A. Mill

نستون نخیپر ین
دانشگ ی شناخت
رو یهـا پژوهش
مع یا هکقـع شـب

ییه روابـط معنـا
انتزا یا جموعـه

یـکشـان کشتر
گـاه داده لغـوی
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بوج یعـیـان طب
م ۸۲۱۱۵یسی 

ت شبکه تص

مراتب سلسلهاز 
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استفاده شده د
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مرا ی این سلسله

سازی معادل سی 
دکارصورت خو

N ه ترادف، این
. تشکیل دهند

ی برایترادفتب 
میلیون ۸ود 

ساخت سلسله مر
سپس. شود می ده
اتئیشود و جز ی

ها ترادفتب 

دا یک سلسله
وجه به کامل

Netنیز مشابه 
گلیسی استفاده

شبهای  ترادف 
یک. ]۷[گرفت

 ترجمه خودکا

       

ler et. al. 
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وردنـت در واق. 

لهیه بوسـکـست 
مج ی دهنده شـان

مش یها س مختصه
گلیسـی یـک پایگ

یاطالعـات کبانـ
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ردنــت انگلیســی
پـردازش زبـ وی 

در وردنت انگلی

جارب ساخت
 )ت

 تصویرنت 
کند که م می ده

سلسله مراتب 
مع بوده و برای

سازی هت بومی
آن به زبان فارس

ImageN به ص
Neo4jی گرافی

زبان فارسی را
ودن سلسله مرا
ه است و حدو

سی  خست نحوه
ارسی شرح داد
می صاویر پرداخته

  .شود می
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انگ یها ترادف 
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نامه و لغتیک 

                  

 یان قاسم

یسیوردنت انگل
در آ 1ارانکو هم

 یس واژگان ذهن
.جاد شـدیو ا ی

اس یترادفد هزار 
نش تـرادفهر . د
ه بر اساسکشد
وردنـت انگ. هند

ن بایا. سی است
ا  را به مجموعه

ســاختار و .دیــا
رایانشـی یشناسـ

 اسامی موجود 

و تجها  چالش
تصویرنت(سی
تصویریی

Image استفاد
س. باشد می سی

 کامل و جامع
در جه. ب است

آ یها ترادف تا
etیر مربوط به 

 کیل پایگاه داده
ی تصویری با 

فارسی بو ،رنت
ن محقق شده

امه، نخدر اد .ند
رنت به زبان فا
ری خودکار تص

 بیان Neo4jی

ساخت ۳-۱
  فارسی

ی ساخت شبکه
مورد نیاز ها ف
مراتب  وردنت ه

ه مراتب شامل
روشی براعدی
به زبان فارسی ت
استفاده از یک ار

                 

پرکار و احسا ینبز

یر بــا
 ایـن
. شـود
عـاد و

تا به 
ایـن 
ویر را
ـراف
نـوان
نگین
ــدد ع
خـش
هـای

از لی
ـه در
عـداد

  
Ima 

  تفرقه
  الس

 

 

و
لر ویم

اساس
یطراح
صدیک

هستند
باش یم
دهن یم

انگلیس
قیدها
نما  می
ش زبان
تعداد

چا ۳
فارس
ی شبکه

eNet
انگلیس
بسیار

مناسب
است
تصاوی
با تشک
ی شبکه
تصویر
واژگان
اند شده

تصویر
بارگیر
ی داده

برای 
ترادف
سلسله
سلسله
قدم بع
وردنت
این کا

      
 

زابل زاده، ز ینحس

ل تــوجهی تصــوی
هـا کـافی اسـت
ه شم افـزاری داد

ی تصـویر در ابعـ
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.د داشـته باشـد
ــو  ــون تص میلی
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تصویر وجود۱۰

ــداد ــر تع ۱۴ض
هـز۳۲در قالـب

اسـم از ترادف 
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  معادل فارسی
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  زند زمین سناسی
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  ورزش
  مصنوعات
  قارچ
  افراد
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 یپرکار و احسان قاسم ینبزابل زاده، ز ینمحمدحس ی،مژگان فرهود ی،فرزانه رحمان ی،رزاد زرگرف ۱۱۹

 بارگیری خودکار تصاویر ۳-۲
ی  گان تصویری تصویرنت مشابه آنچه در شبکه برای ایجاد داد

به صورتی که مستقل از و ارائه شده است  ImageNetتصویری 
تصویری باشد، مجموعه تصاویر موجود ی  این شبکههای  سیاست
طبق قوانینی که در خصوص  .اند بارگیری شدهتا حد ممکن در آن 

داده در نظر گرفته شده، امکان بارگیری از  بارگیری این مجموعه
ImageNet پذیر است و لذا با  تنها برای مقاصد تحقیقاتی امکان

داده برای  توجه به اینکه ممکن است در آینده از این مجموعه
فته شد که مقاصدی تجاری در ایران استفاده شود، تصمیم گر

ها تهیه  یک از منبع اصلی آن به تصاویر این پایگاه به صورت یک
منبع اصلی برای  ImageNetتصویری ی  ، از شبکهدر نتیجه. شوند

این تصاویر را که به صورت یک پرونده شامل مجموعه پیوندهای 
توان  ها می منابع اصلی تصاویر بود تهیه شد، که با استفاده از آن

  .مرجع اصلی بدست آورده و بارگیری نمود تصاویر را از
میلیون ۱۴برای بارگیری این تصاویر که تا زمان حاضر در حدود 

نیاز به ابزاری است که به صورت خودکار و با  ،تصویر هستند
. بررسی هر یک از پیوندها، تصویر مربوط به آن را بارگیری نماید

ها  ه در ادامه به آنک اردهایی وجود د البته برای انجام این کار چالش
سازی برای آنها مورد  های ممکن و قابل پیاده حل اشاره شده و راه
   .اند ارزیابی قرار گرفته

  :باشد شامل موارد زیر میها  ین چالشا برخی از
 تعداد زیاد پیوندها •
یکسان نبودن سرورهای حاوی تصاویر و استاندارد  •

 نبودن مدت زمان پاسخ سرورها
به تعداد زیادی از پیوندها به  عدم امکان دسترسی •

 در ایران محدودیت دسترسیدلیل 
محدودیت پهنای باند و سرعت ارائه شده توسط  •

  شبکه اینترنت
راهکارهایی ارائه شد که بتوان ها  برای رویارویی با این چالش

. ]۷[حداکثر تصاویر ممکن را در کوتاهترین زمان بارگیری نمود
  :باشند می شرح زیرتعدادی از این راهکارها به 

  ها به طور همزمان ای از پیوند بارگیری دسته •
 بهبود استفاده از پهنای باند موجود •
حلقه و - ارتقاء عملکرد بارگیری پیوندها به صورت تک •

 براساس رخدادها
به صورت  ی هر دستهها بارگیری مجموعه پیوند •

 غیرهمزمان
تعداد زیادی  ImageNetاز میان پیوندهای ارائه شده توسط    

هستند که دسترسی به آنها به دلیل  flickr.comمربوط به پایگاه 
ها  لذا لینک. این سایت در ایران ممکن نیست محدودیت دسترسی

حدودًا نیمی از  .تقسیم شدند flickrو غیر  flickrبه دو دسته 
های  و مابقی از پایگاه flickrپیوندها مربوط به تصاویر پایگاه 

قسمت  ۵به  flickrهای غیر  مجموعه پیوند. فرقه دیگر هستندمت

سیستم مجزا به طور همزمان وارد  ۵بندی شده و در  مساوی تقسیم
  .دندپروسه بارگیری ش

برای انجام بارگیری به دلیل تعداد باالی پیوندها در هر قسمت، 
یک چندان به صرفه نبوده و پهنای  به استفاده از روش بارگیری یک

دهد، لذا باید تعدادی از  موجود را کامال مورد استفاده قرار نمی باند
برای این منظور از یک . پیوندها را به طور همزمان بارگیری نمود

  .استفاده شده است۱نویسی غیر همگام روش برنامه
برای . ها است چالش دیگر مدت زمان غیر استاندارد پاسخ سرور

تباط به سرور مربوطه استفاده سنج در ار حل این مسئله  از یک زمان
اما در این . ها دارای زمان یکسان باشد ی پیوند که در میان همهشد 

بوده و برنامه  حالت ممکن است یک پیوند سالم و حاوی تصویر
مشغول به بارگیری تصویر مربوط به آن باشد، که به دلیل حجم 

مدت زمان باالی فایل و یا کند بودن ارتباط میان برنامه و سرور به 
راه حلی . سنج نیاز داشته باشد بیشتری از زمان تعیین شده در زمان

که برای این مشکل ارائه شد، استفاده از یک برنامه بر اساس 
این برنامه تعداد مشخص . نویسی مبتنی بر رخداد است برنامه
دهد  ها را از سرور مربوطه مورد درخواست قرار می ای از فایل شده

که  یدر صورت. ماند اصل مدت زمانی را منتظر میو برای پاسخ ح
پاسخی از سرور دریافت شود که حاکی از وجود فایل تصویری 

از آن گذر خواهد  غیر این صورتاین فایل دانلود شده و در  ،است
در فایلی فرآیند بارگیری مربوط به  یدر هر صورت اطالعات. شد

اسخ دریافت اطالعات ثبت شده شامل پ. گردد جداگانه ثبت می
شده از سرور، قالب پاسخ دریافت شده و حجم آن و نیز دیگر 

  .باشد ها می اطالعات مربوط به تعداد و لیستی از پیوند
ها و  سازی شده بر روی سیستم های پیاده پس از اجرا شدن برنامه

هایی مانند میزان تاخیر در بین هر  بررسی کارایی آنها، پارامتر
سنج مربوط به  مدت زمان تاخیر برای زمان ها، مجموعه از دانلود

بارگیری هر پیوند و نیز تعداد ارتباطات همزمان به صورت خاص 
  .برای هر سیستم بررسی و به مرور زمان ارتقاء یافتند

نیز از روش به کارگرفته شده  flickerبرای بارگیری تصاویر پایگاه 
اوت که با در استفاده شد، با این تف flickerدر مورد تصاویر غیر 

، دسترسیاختیار گرفتن سرورهای مجازی بدون محدودیت 
انجام شده و سپس   برروی این سرورها flickerبارگیری تصاویر 

  .این تصاویر به سرورهای داخلی انتقال داده شدند

 ساخت پایگاه داده ۳-۳
دار همبند است که هر یک از  تصویری یک گراف جهتی  شبکه
ها با تعریف یک یال  ها به عنوان یک گره و ارتباط آن ترادف

. فرزندی است-ی پدر این ارتباط از نوع رابطه. شود مشخص می
هایی از  سازی اطالعات گراف، پایگاه داده بهترین ابزار برای ذخیره

ترین محصوالت متن باز  نوع پایگاه داده گرافی است که یکی از بالغ
نت مورد  های تصویر ازی اطالعات گرهس برای ذخیره Neo4jبه نام 

                                                 
 

1 Asynchronous 



 
  ImageNet( 120 یریتصو ی شبکه سازی یبوم یها و ابزارها چالش یات،تجرب( یرنتتصو یریتصو ی شبکه

هر  Neo4jهای  در پایگاه داده. ]۷[استفاده قرار گرفته است
هر گره ممکن است با سایر . موجودیت معادل با یک گره است

 یاهر گره . شود ها ارتباط داشته باشد، که به آن رابطه گفته می گره
را  آنط به های مربو که صفت استرابطه دارای تعدادی خصیصه 

هر گره ممکن است تعدادی برچسب بپذیرد که . دهند تشکیل می
ی تصویرنت هر  در پایگاه داده. معرف جنس و نوع آن گره است

به همراه  ۵هایی هستند که در جدول  ها دارای خصیصه یک از گره
الزم به ذکر است که تعدادی از  .اند ها لیست شده توضیحی از آن
  .ها مقدار نداشته باشند ر برخی نودتوانند د ها می این خصیصه
با نام ای  گزینه ۴مربوط به هر گره در جدول های  در خصیصه

visible  در نظر گرفته شده است که امکان نمایش یا عدم نمایش
از این طریق در صورتی . سازد می آن گره را در ساختار گراف فراهم

 باشد، داشته  مغایرت ی با شئونات ایرانی و اسالمیترادفکه 
در واقع تصاویر  .توان آن را در ساختار گراف مخفی نمود می

ImageNet  حذف نمی شوند و فقط آن هایی که با شئونات
درآمده و  invisibleایرانی و اسالمی مطابقت ندارند به صورت 

برای . تنها با مجوز های خاص در اختیار کاربران قرار می گیرند
های  ی بزرگ از انواع نوشیدنی یک زیرشاخه ImageNetمثال 

نظر بر است که این زیرشاخه به صورت . الکلی ارائه کرده است
invisible  باشد اما در بحث پردازش تصاویر گمرک و جلوگیری

در . ضروری استها  از قاچاق این نوشیدنی ها، وجود تصاویر آن
ما تعدادی ا. نشده است invisibleحال حاضر این زیر شاخه هنوز 

این  .شده اند invisibleمربوط به موضوعات جنسی   ها ترادفاز 
تصویری برمی ی  در واقع گامی به سوی بومی سازی شبکه نکته
  .دارد

  

 تعریف شده در هر گره گرافهای  خصیصه۴جدول
  شرح   نام خصیصه

tnid ی تصویرنت شناسه 
wnid ی وردنت شناسه  
fnid ی فارسنت شناسه  

wnwords  کلمات وردنت  
wngloss  توصیف وردنت  
fnwords  کلمات فارسنت  
fngloss  توصیف فارسنت  

tnwords  کلمات تصویرنت  
tngloss  توصیف تصویرنت  

trnswords کلمات ترجمه شده  
trnsgloss توصیف ترجمه شده  
trnssrc منبع ترجمه  
visible قابل دیده شدن یا غیر قابل دیده شدن در ساختار گراف  

 سپاری جمع  ایرانی واسالمی و  یها ترادفافزودن  ۴
  ها  تصاویر مربوط به آن

و اشیا وجود دارند  ها ترادفدر فرهنگ ایرانی و اسالمی بسیاری از 
برای تطبیق هر  .اند تعریف نشده ImageNetکه در سلسله مراتب 

تصویری تصویرنت با فرهنگ ایرانی اسالمی  ی  چه بیشتر شبکه
باشند، انتخاب  می که مختص فرهنگ ایرانی اسالمی ترادف ۱۰۰۰

ی تصاویر برای  استراتژی تهیه.  اند شده شده و به آن اضافه
سپاری برای  ایرانی و اسالمی استفاده از جمع ها ترادف

 گذاری تصاویر به کمک تعداد زیادی از کاربران برچسب
  . ]۷[باشد می
با سپاری  ی تحت وب جمع سپاری سامانه رای انجام جمعب

مورد  سپاری نیازهایی نظیر دادگان جمع پیش و مشخصهای  روال
سپاری، توسعه داده شده  ی جمع از این رو ابتدا سامانه. باشد مینیاز 

سپس . شد مشخص  تصاویر در آن گذاری برچسب  های  و روال
نیازها،  این پیش. م گردیدسپاری فراه بانجام جمع هاینیاز پیش

سپاری اعم از  ی مربوط به جمع ی داده مواردی نظیر تهیه
گذاری  تصویری و اطالعات مورد نیاز برای برچسب های  داده

ی شرکت در این تصاویر و همچنین فراخوان و دعوت کاربران برا
با دو فعالیت  سپاری جمع  سپس فرآیند . گیرد فعالیت را در برمی

تصاویر و فعالیت  گذاری برچسب  ش و ارزیابی اصلی آموز
تصاویر انجام شده و پس از تحلیل نتایج  گذاری برچسب  اصلی 

شده به تصویرنت اضافه  گذاری برچسب  هزار تصویر  ۷۰بیش از 
که الزم است در  هایی   نمای کلی فعالیت ۴شکل . گردید

چگونگی در ادامه . دهد می انجام شود نشان سپاری جمع  فرآیند 
اسالمی به همراه جمع آوری تصاویری  و ایرانی یها ترادفانتخاب 
 ها انجام شود، شرح داده زنی برای آن برچسب سپاری جمع  که باید 

شده  فراهم سپاری جمع  نیازهایی که برای  سپس پیش. شود می
  . شود می تشریح سپاری جمع  های  است، بیان شده و روال

ایرانی و اسالمی برای افزودن  یها ترادفانتخاب  ۴-۱
 به تصویرنت  

ی تصویری  جدید قابل اضافه شدن به شبکه یها ترادفبرای 
  . مد نظر قرار گرفت ها ترادفبررسی دو دسته 

اسم قابل تصویرشدن از فارسنت که  یها ترادف: ی اول دسته
باشند و معادلی در وردنت  مختص فرهنگ ایرانی و اسالمی می

 .ندارند
اسم قابل تصویرشدن از مراجع دیگری  یها ترادف: ی دوم دسته

ی  جدید، دانشنامه یها ترادفبرای فراهم کردن . انتخاب شوند
به همراه مراجعی ] ۱۳[المعارف بزرگ اسالمی  و دائره] ۱۲[ایران

زیرا این  .مورد استفاده قرار گرفتند] ۱۰[مانند ویکی پدیای فارسی 
و اسالمی را به صورت یکجا در اختیار  ایرانی یها ترادفمراجع، 
بندی  دسته ها ترادفپدیا برای  دهند و مرجعی مانند ویکی قرار می

پس از تشخیص اسامی قابل  .ای را نیز فراهم آورده است اولیه
تکراری در  یها ترادفهایی انجام شد تا  تصویر شدن، بررسی

، ذکر شده یها ترادفعالوه بر . مراتب  درج نشود سلسله
های ملی ایرانی و  ی از بناهای  تاریخی و باغیها ترادف

کارتونی و عروسکی نیز برای اضافه شدن به  های  شخصیت
  .ایرانی و اسالمی قرار گرفتند یها ترادفمراتب در لیست  سلسله
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مراتب به همراه یک  موجود در سلسله یها ترادفهر یک از 
شود تا  می گرافی ذخیرهی  در پایگاه داده ترادفتوصیف کوتاه از آن 

تصویرنت در هنگام نمایش دادن نتایج پرس و جو و یا کاربردهای 
در نتیجه برای . را به صورت کاملتر معرفی نماید ترادفدیگر بتواند 

  .جدید نیز عبارتی توصیفی تهیه گردید یها ترادفاین 
ایرانی  یها ترادفهای جدید برای هریک از  پس از ایجاد گره

هایی  دسته بندی شدند  1جدید در کالس یها ترادفواسالمی، این 
  .به گراف مفید واقع شدها  که در محل اضافه شدن آن

مراتب توسط کاربر انسانی، مکان  سلسله یها ترادفبا بررسی 
 ۵جدول . جدید تشخیص داده شد های  مناسب درج گره

  .جدید را نمایش می دهد یها ترادفهای  کالس

 ایرانی واسالمی یها ترادفکالس های اصلی ۵جدول
  نام زیر گروه  شمار زیرگروه

  و مراسم مذهبی و اسالمی ها  آیین  ۱
  ایرانی های  آیین  ۲
  سنتی ایرانی های  غذاها و لباس  ۳
  معماری ایرانی و اسالمی  ۴
  هنرهای دستی ایرانی  ۵
  خوشنویسی ایرانی و اسالمی  ۶
  باستانی ایرانی و هاو بازیهای  ورزش  ۷
  پوشش و حجاب ایرانی و اسالمی  ۸
  ملی ایرانی های  بناهای تاریخی و باغ  ۹
  کارتونی و عروسکی های  شخصیت  ۱۰
  اسالمی متفرقه ایرانی و یها ترادف ۱۱

ایرانی و  یها ترادفجمع آوری تصاویر مربوط به  ۴-۲
  سپاری  اسالمی برای جمع

توسط جویشگرهای تصویری  شده از نتایج تصویری بازگردانده 
به ] ۱۶[جو  و جویشگر ایرانی پارسی] ۱۵[، بینگ ]۱۴[گوگل 

برای این منظور برای هر . سپاری استفاده شد جمع  عنوان تصاویر 
جو تعیین شد که بتواند به خوبی  و  یک عبارت پرس  ترادف

  ترین تصاویر از مورد نظر باشد و مرتبط  ترادفی  کننده  مشخص
برای " مُهر نماز"به عنوان مثال از عبارت . جویشگرها دریافت شود

وجو به صورت  پرس های  این عبارت. جستجوی مُهر استفاده شد
ی  نتیجه ۲۰۰خودکار به سه جویشگر مطرح شده داده شدند و 

متنی  های  در فایل urlها به صورت  تصویری ابتدایی حاصل از آن
صورت خودکار دانلود شدند و تصاویر به  ها urlاین . ذخیره شدند

در این مرحله . ذخیره سازی شدند urlی  دانلود شده نیز با شناسه
  .تصویر بارگیری شد ۵۲۶,۲۲۸

                                                 
 

1 Class  

سپاری برای دو  ی مورد نیاز جمع ی داده تهیه ۴-۳
  گذاری تصاویر برچسب  بخش آموزش و ارزیابی  و 
ای این انتخاب شده بر یها ترادفاطالعاتی مربوط به تعدادی از 

 : باشد این اطالعات شامل موارد زیر می. فعالیت مورد نیاز است
این توصیف از مراجعی مانند . یک توصیف •

 . پدیا تهیه شده است ویکی
عبارتی برای توضیح بیشتر که شکل ظاهری آن  •

 .سازد می را بیشتر مشخص ترادف
 ترادفیک تصویر نمونه از آن  •
 .ترادفیک سوال در مورد توصیف و توضیح آن  •
تعدادی تصویر شامل تصاویر مرتبط و تصاویر  •

 .مورد نظر ترادفنامرتبط با 
گذاری تصاویر  های مورد نیاز برای انجام برچسب ی دوم دادهدسته
 :اند ایرانی  واسالمی تهیه شده ترادف ۱۰۰۰باشند که برای  می

 یک توصیف، •
تر که شکل ظاهری آن عبارتی برای توضیح بیش •

 سازد، می را بیشتر مشخص ترادف
 ترادفیک تصویر نمونه از آن  •
  ترادفتصاویر جمع آوری شده برای آن  •

 رصد فعالیت کاربران ۴-۴
گذاری تصاویر مربوط به  به منظور رصد فعالیت کاربران در برچسب

های تصادفی کاربران  و پیشگیری و حذف انتخاب  ترادفیک 
ها  دقت نسبی هر کاربر در طول انجام فعالیتدرصورت مشاهده، 
در نتیجه  بیش از دو درصد از تصاویر مربوط . محاسبه شده است

گذاری شد و برای هر  توسط چند فرد خبره برچسب ترادفبه هر 
که مرتبط و  ها  تعدادی از آن ترادفمجموعه تصاویر مربوط به یک 

مورد نظر بودند،  ترادفیا نامرتبط از لحاظ ظاهر تصویری با 
گذاری شده در بین تصاویر  این تصاویر برچسب. مشخص شدند

تخصیص داده شده به یک فرد قرار گرفته و بر اساس جوابی که 
ها انتخاب کرده و پاسخی که تیم تصویرنت برای این  کاربر برای آن

تصاویر در نظر گرفته است، دقت نسبی کاربر به صورت درصد 
 .شود مشخص می

 سپاری و کاربران آن جمع  د فرآین ۴-۵
برای  نفر ۷۲سپاری،  جمع  پس از اعالن برای همکاری در فعالیت 

التحصیل یا  اکثر این افراد فارغ. همکاری اعالم آمادگی کردند
های کامپیوتر و فناوری اطالعات در مقاطع  دانشجوی رشته

ی  بوده و در بازه مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری
در این مرحله کاربران پس از ثبت نام . قرار گرفتند ۴۰تا  ۱۸ سنی 

در سامانه، در یک مرحله آموزش و ارزیابی شرکت داده شده و در 
نتیجه کسانی که با موفقیت این مرحله را پشت سر گذاشته بودند و 

 گذاری تصویر نفر بود، وارد فعالیت اصلی برچسب ۶۴ها  تعداد آن
 .هفته به انجام رسید ۲سپاری در طول مدت  فعالیت جمع. شدند
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آموزش و ارزیابی کاربران در « فعالیت ۴-۶
 »گذاری تصاویر برچسب

متفاوت  ترادف ۵سوال مربوط به  ۵در این فعالیت برای هر کاربر 
هر . ی که انتخاب شده بود، در نظر گرفته شدها ترادفاز میان 

سوال از سه بخش آموزش، ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی تشکیل 
اسم به کاربر،  ترادفشده که در قسمت آموزش با نمایش یک 

توضیحی به همراه اطالعات بیشتر در مورد کلمه مورد نظر ارائه 
الزم به ذکر است که . پردازد شده است که به توصیف بیشتر آن می

که نیاز به توصیف بیشتری در  ها ترادفاطالعات بیشتر برای برخی 
یک . گرفته است دارند، در اختیار کاربران قرار ترادفجهت درک 

شده  مورد نظر به کاربر نمایش داده ترادفتصویر نمونه نیز از 
آموزش  ترادفدرقسمت ارزیابی اولیه، یک سوال در مورد . است
ای  شده که به صورت چهارگزینه ده شده به کاربر نمایش دادهدا

است که در آن،  آخرین قسمت برای هر سوال، ارزیابی نهایی. است
شده که کاربر در صورت  تعدادی تصویر به کاربر نشان داده

تشخیص مرتبط بودن تصویر با کلیک کردن بر روی آن، تصویر 
انتخاب اشتباه، برای کاربر  در صورت. کند مورد نظر را انتخاب می

شود و بر مبنای انتخاب تصاویر  می امتیاز منفی در نظر گرفته
. شود می صحیح و عدم انتخاب تصاویر غلط به کاربر امتیار داده

درصد تصاویر را صحیح  تشخیص  ۷۵در صورتی که کاربر حداقل 
. شود می دهد، این سوال برای او به عنوان سوال درست لحاظ

سوال پاسخ صحیح داده  ۵رانی که حداقل به سه سوال از کارب

ی آموزش و ارزیابی گذر کرده و  اند از مرحله باشند موفق شده
گذاری تصاویر است به صورت  ی اصلی فعالیت که برچسب مرحله

  .گردد می خودکار در سامانه برایشان فعال

  »گذاری تصاویر برچسب«فعالیت  ۴-۷
در هر کار . کار تعریف شده است ۱۵۰در سامانه برای هر کاربر

ی آموزش در  ی آموزش  وجود دارد که مشابه مرحله یک مرحله
ی آموزش، هر  عالوه بر مرحله. باشد می فعالیت آموزش و ارزیابی

تایی ۴صورت صفحات  تصویر است، که به ۴۰کار حداکثر شامل 
کاربر با توجه به توضیح، اطالعات . شود به کاربر نمایش داده می

مورد نظر را درک کرده و به  ترادفبیشتر و عکس نمونه، 
 .پردازد می ترادفگذاری تصاویر بر مبنای آن  برچسب

سپاری از جویشگرهای مطرح گرفته  از آن جایی که تصاویر جمع
شده اند، ممکن است تعدادی از تصاویر حاوی موارد غیر اخالقی 

رگیری شده باشند به صورت شکسته باها  باشند و یا تعدادی از آن
  یا
ی  برای گزارش این موارد، گزینه. کیفیت مناسبی نداشته باشند 

گزارش خرابی تصویر در نظر گرفته شده که با کلیک روی آن، 
  .شود می تصویر به عنوان یک تصویر خراب انتخاب و گزارش

  سپاری جمع  تحلیلی بر  ۴-۸
صویر ت ۵۲۶,۲۲۸سپاری انجام شده جمعًا برای  در فعالیت جمع

هر تصویر به سه نفر برای انتخاب . گیری شد نفر تصمیم ۶۴توسط 

 سپاری مراحل مختلف فرآیند جمع- ٤شکل 
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گیری  یا عدم انتخاب داده شده و سپس از رأی اکثریت برای تصمیم
فعالیت برای  ۵۷۸,۶۸۵در نتیجه مجموعاً . نهایی استفاده شد

تصویر  ۴۰با احتساب هر کار حداکثر . گیری وجود داشت تصمیم
کار در سامانه  ۱۰۹,۱۹ظر در هر کار، مورد ن ترادفو یکتا بودن 
  . تعریف شد

تصویر به  ۶۸۹۴۹ی رأی اکثریت تعداد  در مجموع با محاسبه
و با . تعیین شده تشخیص داده شدند یها ترادفصورت مرتبط با 

اضافه نمودن تصاویری که توسط افراد خبره در ابتدا برچسب زنی 
تصاویر .  شد سپاری نتیجه تصویر از جمع ۷۱۸۷۳شده، مجموعاً 

حاصل از جمع سپاری در فرمت های مختلف تصویری می باشند 
و دارای کیفیت نسبتاً مناسبی هستند به گونه ای که برچسب مد نظر 

های این تصاویر را  ویژگی ۶جدول  .را به خوبی نمایش دهند
  .دهد نمایش می

سپاری ویژگی های تصاویر جمع ۶جدول  

 شرح مقادیر  ویژگی

رزولوشن برحسب ابعاد به محدوده 
  پیکسل

  ۵۷۸۷×۸۱۵۰تا  ۸۳×۱۰۰از 

فرمت های مختلف تصویری موجود و 
  درصد تصاویر  در هر فرمت

JPEG ( ،)۱/۹۷  png( ۸/۱ )، 
gif( ۹/۰ )  ، bmp(۰٬۰۲)  

درصد تصاویر قرار گرفته شده در 
  های ساختار سلسله مراتبی برگ

۶/۹۸  

ها  درصد تصاویری که برای قرار گرفتن آن
ساختار سلسله مراتبی نیاز بوده است تا  در

  .های جدیدی اضافه شود  گره

۹/۲۱ 

  
 ۵۳/۸۸میانگین دقت ارزیابی شده برای هر کاربر در این فعالیت 

محاسبه شده است که میانگین دقت اندازه گیری شده برای % 
. دهد سپاری را نمایش می کننده در جمع تمامی کاربران شرکت
 تخمین زده% ۴۶/۸۹شده برای هر کار  میانگین دقت ارزیابی

محاسبه ) ۱(دقت میانگین برای هر کار به صورت فرمول. شود می
  .شود می
  
)۱(  

Tasks

UAT
AAJ i

ij

j

∑
=  

  
دقـت  ijUATو  jدقـت میـانگین بـرای کـار  jAAJکه در آن 

تعداد کـل وظـایف  Tasksو  jاز کار  iمیانگین کاربران برای وظیفه 
در مـورد خطـای کـاربران در برچسـب زنـی ایـن . ام اسـت j در کـار 

خطا عمدتًا انسانی است و ممکن است به دالیلی ماننـد عـدم توجـه 
توضـیحات ارائـه شـده ی  کاربر انسانی در لحظـه و یـا عـدم مطالعـه

در موارد بسیار کمی مانند بناها و باغ های ایرانی نیـز . صورت گیرد
و یــا کاشــی ها  صــاویری کــه مربــوط بــه نماهــای داخلــی ســاختمانت

ها می باشند، نیاز به دقت زیاد و یا جستجو در جویشگرهایی  کاری
. مانند گوگـل اسـت تـا کـاربر بتوانـد نتـایج درسـت را انتخـاب کنـد

همچنین در مواردی مانند خوشنویسی ایرانی و اسـالمی کـاربر بایـد 
ــاالیی را صــرف تشــخیص و ا ــددقــت ب ــار نمای  ۷جــدول . نجــام ک

ســپاری را نمــایش  ای از اطالعــات مربــوط بــه فرآینــد جمع خالصــه
  .دهد می

خالصه ای از اطالعات جمع سپاری ۷جدول  

  مقدار  شرح
  نفر ۶۴  سپاری ی نهایی جمع تعداد افراد شرکت کننده در مرحله
  هفته ۲  سپاری مدت زمان جمع
  ۲۲۸۵۲۶  سپاری شده تعداد تصاویر جمع

  ۷۱۸۷۳  سپاری تعداد تصاویر مرتبط حاصل از جمع
  % ۵۳/۸۸  میانگین دقت ارزیابی شده برای هر کاربر
  % ۴۶/۸۹  میانگین دقت ارزیابی شده برای هر کار

  ۱۰۰۰  جمع سپاری شده یها ترادفتعداد 
میانگین تعداد تصاویر حاصل از جمع سپاری برای هر 

  ترادف
۷۱  

  تصویرنتآمار کلی و جزییاتی از  ۵
ــون تصــویر را در  ۸ی تصــویری تصــویرنت حــدود  شــبکه میلی

در اختیـار محققـان بینـایی ماشـین و  ترادفهزار  ۳۳قالب بیش از 
ی  جزئیــاتی از ایــن شــبکه ۸جــدول  .دهــد پــردازش تصــویر قــرار می
  .تصویری را نمایش می دهد

  

 ها ترادفآمار و تصاویر  ۸جدول
  مقدار  شرح

  ۷۸۹۰۷۴۵  شدهتعداد کل تصاویربارگیری 
  ۷۱۸۷۳  سپاری تعداد کل تصاویر حاصل از جمع

  ImageNet ۲۱۲۹۵دارای تصویر مربوط به   های ترادفتعداد 
  ۱۰۰۴  های جدید ایرانی واسالمی ترادفتعداد 

  ۷۹۶۲۶۱۸  تعداد کل تصاویر تصویرنت
  ۳۳۲۹۹  های تصویرنت ترادفتعداد کل 

  
اضـافه شـده برچسب  ۱۰۲۰مفهوم در تصویرنت  ۱۰۰۰برای 

  ۰۲/۱ در تصــویرنت متوســط برچســب بــرای هــر تصــویر. اســت
ــرای . باشــد میبرچســب  برچســب  ImageNet  ،۸/۱ایــن مقــدار ب

شـامل  ImageNetالزم بـه ذکـر اسـت کـه . برای هـر تصـویر اسـت
های رایج است که دارای معادل نیز  ای از بسیاری از ترادف مجموعه
یـر آنچـه کـه مخـتص زبـان ولی در مـورد کلمـات نـادرتر نظ. هستند

هــای متفــاوت بــرای یــک تــرادف کمتــر  فارســی اســت وجــود معادل
  .محتمل است

هـای تصـویرنت کـه  ای بـرای اسـتفاده از دارایی توابع کتابخانـه 
باشــد،  هــا، تصــاویر و مرجــع تصــاویر می ترادفشــامل اطالعــات 

توابــع . تعریــف شــده و در دســترس کــاربران قــرار گرفتــه اســت
تصویرنت شامل دو بخش توابع داخلی و توابع خارجی ای  کتابخانه

ای داخلـی، تـوابعی هسـتند کـه بـه صـورت  توابع کتابخانـه. باشد می
ـــط ماژول ـــی توس ـــا  داخل ـــده و ب ـــوانی ش ـــویرنت فراخ ـــای  تص ه

ها به فراخوانی توابع خارجی  های آن سازی نتایج و خروجی یکپارچه
ــه. شــود پاســخ داده می ــع کتابخان ــط ای خــارجی ن تواب ــع راب ــز تواب ی

ی کــاربردی  هســتند کــه توســط کــاربران خــارجی فراخــوانی  برنامــه
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 یپرکار و احسان قاسم ینبزابل زاده، ز ینمحمدحس ی،مژگان فرهود ی،فرزانه رحمان ی،رزاد زرگرف ۱۲۵

اربرد کتوصیف حاالت از تصویر در زمان خزش و نمایه گذاری، 
به پرسش در  ترادفو نگاشت  یریوتص یدر گسترش پرس و جو

تصویری در ی  ر از جمله کاربردهای شبکهیتصو یجستجو
  .جویشگرها می باشند

 ی تصویرنت و آینده بندی جمع ۷
تصــویری ایرانــی اســت کــه بــرای ی  تصــویرنت نخســتین شــبکه

ــین  ــومی و همچن ــگرهای ب ــتفاده در جویش ــتفادهاس ــان ی  اس در آس
ــایی  ــویر و بین ــردازش تص ــات پ ــتتحقیق ــده اس ــه ش ــین تهی  .ماش
 ImageNetی تصــویری  تصــویرنت بــا هــدف بــومی ســازی شــبکه

از لینک در آن  ImageNet تصاویر استفاده شده ازایجاد گردید و 
بــدون نیــاز بــه دادن تعهــد بــه  ImageNetهــای ارائــه شــده در 

ــوان از ایــن  ImageNetبوجودآورنــدگان  ــا بت فــراهم شــده اســت ت
حـال . دهای تجاری نیـز اسـتفاده نمـودمجموعه تصاویر برای کاربر

ـــت از  آن ـــیله درخواس ـــه بوس ـــاه داده تصـــاویری ک ـــرای پایگ ـــه ب ک
ImageNet  فراهم می گردد، چنین امکانی وجود ندارد و باید تنهـا

 . دنـبرای کاربردهای غیر تجاری و آموزشی مـورد اسـتفاده قـرار گیر
ــه ایــن ترتیــب  ــرای  ۷۸۹۰۷۴۵در ایــن شــبکه تصــویری ب تصــویر ب

ــــرادف فارســــی شــــده ۳۲۲۹۵ ــــده  ImageNetاز  ت ــــه گردی تهی
تــرادف مخصــوص فرهنــگ  ۱۰۰۰بــیش از عــالوه بــر ایــن  .اســت

هـا کـه بـا  تصویر مـرتبط بـرای آن ۷۱۸۷۳ایرانی و اسالمی به همراه 
گذاری شــده انــد، بــه تصــویرنت اضــافه  ســپاری برچســب جمع  روش 

  . شده است
ی  فاده از شبکههمانطور که مطرح شد یکی از جنبه های است

تصویری کاربرد آن در جویشگرهای تصویری به منظور درک و 
از جهت دیگر . وجو می باشدمورد پرس یها ترادفتشخیص بهتر 

محتوای بومی و ی  ومی توسعهب یکی از اهداف تولید جویشگر
ی  با توجه به اینکه شبکه. ی فرهنگ ایرانی اسالمی می باشد اشاعه

زیرساخت داده ای مدنظر قرار می گیرد تصویری به عنوان یک 
وردنت ساخته   کلمات انگلیسیی  بر اساس شبکه ImageNetو

شده است، برای کاربرد در جویشگر بومی  نیاز به استفاده از خط و 
زبان فارسی و داده های مرتبط با فرهنگ ایرانی اسالمی حس می 

از  ی مستقیم استفادهدر واقع عالوه بر مستقل شدن از . شود
ImageNet  نیاز به پیاده سازی این بستر داده ای  برای فرهنگ

در فرهنگ ایرانی اسالمی .  ایرانی اسالمی و زبان فارسی هستیم
وجه در پروژه  هیچو اشیا وجود دارند که به  ها ترادفبسیاری از 

به عنوان مثال . به کار برده نشده است ImageNetاصلی 
،سجاده، هفت سین، )کرسی لحاف( ی مانند کرسییها ترادف
مورد دیگر هستند که نیاز به گنجانده شدن در این ها  دهو  سمنو

و به تصویرنت  اضافه شده  وجود داردها  شبکه تصویری برای آن
  .اند

و  ها ترادفشاید این سوال مطرح شود که چه نیازی به گنجاندن 
افزاری مثل  های نرم اگرچه برخی عامل. واژگان فارسی است

سازی  هایی که سارق را تشخیص می دهند نیازی به بومی دوربین

است، اما  ترادفها یک  چون سارق در همه فرهنگ. ندارند
به عنوان مثال . سازی دارند های دیگری هستند که نیاز به بومی مثال

یک نابینا در ایران دنیا را . می کنیمبه مورد کمک به نابینایان رجوع 
باید عامل نرم افزاری . بیند خواهد ببیند که یک ایرانی می طوری می

. بتواند نماز خواندن را درک کند و آن را برای نابینا توصیف کند
را با واقعه  باید بتواند مراسم از آتش پریدن چهارشنبه سوری

ت سین را نسبت به باید بتواند سفره هف. سوزی تفکیک کند آتش
سفره شام تشخیص دهدو هزاران مورد دیگر که مختص فرهنگ 

  .باشد ایرانی و اسالمی می
: موارد زیر استشامل  تصویرنت تکاملکارهای آتی در جهت 

الخصوص تصاویر  ی تصویری علی افزایش تعداد تصاویر این شبکه
های ایرانی و اسالمی، پاالیش تصاویر تصویرنت  مربوط به ترادف

واسالمی، افزودن  ایرانیبرای تطابق هرچه بیشتر با شئونات 
اشیاء اصلی مربوط ها  که در آن  امکاناتی مانند تصاویر آنکادر شده

  .تصویر مشخص شده استبه 
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