ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ )ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی (ImageNet
۶

ﻓﺮزاد زرﮔﺮی ،۱ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،۲ﻣﮋﮔﺎن ﻓﺮﻫﻮدی ،۳ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاﺑﻞ زاده ،۴زﯾﻨﺐ ﭘﺮﮐﺎر ،۵اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺳﻤﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دادﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮش ﺑﺼﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮیِ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهای ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺣﺪود  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ۳۰ﻫﺰار واژه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺮادفﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺮادفﻫﺎی  ImageNetﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدلﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎدلﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی  ۷۸۹۰۷۴۵ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﺑﺮای  ۳۲۲۹۵ﺗﺮادف ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه( ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در  ImageNetﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ  ۷۱۸۷۳ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ روش ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﺗﺮادف ﻣﺨﺼﻮص
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎهدادهی ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهی ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری

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

ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫـﺎ ،ﻋﻠــﻢ ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻣﺠـﺎب ﺑـﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﭘﺎﯾﮕــﺎه

ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻗــﺪرت ﺗﺸــﺨﯿﺺ و درک اﻧﺴــﺎن از ﻣﺤــﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣــﻮن

دادهی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﺮادفﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ

ﻧﺰدﯾــﮏ ﺗــﺮ ﮔــﺮدد .ﺷــﺒﮑﻪی ﺗﺼــﻮﯾﺮی ﯾــﮏ ﭘﺎﯾﮕــﺎه دادهی ﻋﻈــﯿﻢ از

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ۱۳۹۵درﯾﺎﻓـﺖ ،در ﻣﻬﺮﻣـﺎه  ۱۳۹۶ﺑـﺎزﻧﮕﺮی و در آذرﻣـﺎه
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺗﺼــﺎوﯾﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﯾــﮏ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒــﯽ ﻃﺒﻘــﻪ ﺑﻨــﺪی
ﺷﺪهاﻧﺪ] .[۱اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ
از ﺗﺮادفﻫﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾـﮏ ﺷـﺒﮑﻪی ﮐﻠﻤـﺎت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
1

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از ﺗﺮادفﻫـﺎ از ﻣﻘﻮﻟـﻪی

ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره /۷۰۵۷ص/۵۰۰/پ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷـﺪن ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻧﺴـﺒﺖ داده

 ۱ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ۲ ،داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی۳ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ۴ ،ﻫﻤﮑﺎر ﭘﺮوژه۵ ،ﻫﻤﮑﺎر ﭘﺮوژه

ﻣﯽﺷﻮد.

و ۶ﻫﻤﮑﺎر ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ:

(zargari, rahmani, farhoodi, zabolzadeh, z.porkar, e.ghasemi) @itrc.ac.ir

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻓﺮزاد زرﮔﺮی

Synset

1

ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ )ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی (ImageNet

116

ﺑــﺮای ﺷــﺒﮑﻪی ﺗﺼــﻮﯾﺮی ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی ﻣﺘﻔــﺎوﺗﯽ از ﺑــﺎﻻﺑﺮدن ﻗــﺪرت

در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺿــﻤﻦ اراﺋــﻪی دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﺷــﺒﮑﻪی ﺗﺼــﻮﯾﺮی

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﯿﺎ در

ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ و ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت اﯾﺠـﺎد

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و راﻧﻨـﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐـﺎر ﺗـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد در ﺟﻮﯾﺸـﮕﺮﻫﺎی

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد .اداﻣﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی

اﺷــﯿﺎ و اﺳــﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘــﯽ و ﺗﻮﺻــﯿﻒ ﺣــﺎﻻت از ﺗﺼــﻮﯾﺮ در زﻣــﺎن

ﺷﺪه اﺳـﺖ .در ﻓﺼـﻞ دوم ﺷـﺒﮑﻪی ﺗﺼـﻮﯾﺮی  Imagenetﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه

ﭘﺮﺳــﺶ ،ﺗﺸــﺨﯿﺺ اﺷــﯿﺎ و اﺳــﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘــﯽ و ﺗﻮﺻــﯿﻒ ﺣــﺎﻻت از

ﺷﺒﮑﻪی ﮐﻠﻤﺎت وردﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ و

ﺗﺼــﻮﯾﺮ در زﻣــﺎن ﺧــﺰش و ﻧﻤﺎﯾــﻪ ﮔــﺬاری ،ﮔﺴــﺘﺮش ﭘــﺮس و ﺟــﻮی

ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮﻧﺖ اراﺋـﻪ ﻣﯽﮔـﺮدد.

ﺗﺼــﻮﯾﺮی و ﻧﮕﺎﺷــﺖ ﺗــﺮادف ﺑــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ در ﺟﺴــﺘﺠﻮی ﺗﺼــﻮﯾﺮ و

ﻓﺼـــﻞ ﭼﻬـــﺎرم ﻓﺮآﯾﻨـــﺪ اﻓـــﺰودن ﺗﺮادفﻫـــﺎی اﯾﺮاﻧـــﯽ و اﺳـــﻼﻣﯽ و

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺮادف و ﭘﺮﺳﺶ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ

ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺼﻞ

ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

ﭘــﻨﺠﻢ آﻣــﺎری ﮐﻠــﯽ از ﺗﺼــﻮﯾﺮﻧﺖ را ﻓــﺮاﻫﻢ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ و در اداﻣــﻪ

 ، [۲] ImageNetﺷــﺒﮑﻪی ﺗﺼــﻮﯾﺮی ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه در داﻧﺸــﮕﺎه

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و آﯾﻨﺪهی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.

اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗﺮادفﻫـﺎی اﺳـﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷـﺪن
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺮادفﻫـﺎی وردﻧـﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ] [۳ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻮﻣﻲ ﺳـﺎزي ﭘـﺮوژهﻫـﺎ و
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻛﺎﺳـﺘﻦ واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن و
ﺧﻮدﻛﻔــﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺿــﺮورت ﻫــﺎي ﺑﺴــﻴﺎري دارد .ﺷــﺒﮑﻪی ﺗﺼــﻮﯾﺮی
ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ 1ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻮﻣﯽ ﺳـﺎزی ﺷـﺒﮑﻪی ﺗﺼـﻮﯾﺮی  ImageNetو
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺮادفﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه
اﺳﺖ] .[۶،۷ﻧﺴﺨﻪی اوﻟﯿﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود ۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺶ از ۳۳ﻫﺰار ﺗﺮادف ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﺼـﻮﯾﺮﻧﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﺗـﺮادف
ﻼ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط
ﮐﺎﻣ ً
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮادفﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺑﺮﭼﺴـﺐﮔﺬاری ﺷـﺪه و ﺑـﻪ

 ۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی  ImageNetو ﺷﺒﮑﻪ
ﮐﻠﻤﺎت وردﻧﺖ
ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼـﻮﯾﺮی  Imagenetﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣـﻮزش ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼـﺒﯽ ،ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿـﻖ،
ﺑﺮﭼﺴﺐزﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺼـﺎوﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮔﻮﮔـﻞ ]۴و[۵
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺪهی اﺻـﻠﯽ  ImageNetاز آن ﺟـﺎ
ﻧﺎﺷﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﯾـﮏ ﮐـﻮدک در ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ او
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ آﻣﻮزش و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨـﺪ
و ﺗﺸــﺨﯿﺺ دﻫــﺪ .ﻧﮑﺘــﻪی ﺣــﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿــﺖ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺳــﻨﯿﻦ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن آﻣـﻮزش داده ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد و ﺗﺸـﺨﯿﺺ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ای ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮای اﺷﯿﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﺗﺼــﻮﯾﺮﻧﺖ اﺿــﺎﻓﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ .ﺷــﮑﻞ  ۱ﻧﻤــﺎﯾﯽ
ﮐﻮﭼﮏ از ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﺗﺼـﻮﯾﺮﻧﺖ را ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﻣﺴﯿﺮ از رﯾﺸﻪ ﺗﺎﺑﺮگﻫﺎ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮگ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  -۱ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ

۱۱۷

ﺣﺴﯿﻦ زاﺑﻞ زاده ،زﯾﻨﺐ ﭘﺮﮐﺎر و اﺣﺴﺎﺎن ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﻓﺮﺮزاد زرﮔﺮی ،ﻓﺮزاﻧﻧﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﮋﮔﺎن ﻓﺮﻫﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪﺣ

ـﻞ ﺗــﻮﺟﻬﯽ ﺗﺼــﻮﯾﯾﺮ ﺑــﺎ
در ﺻــﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑــﻪ ازای ﻫــﺮ ﺷــﯽ ﺗﻌــﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ

ﻂ
ﺗﻮﺳﻂ
ﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
واژﮔﺎﻧﯽ ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﻧﺨ
ﻧ
ووردﻧﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ

ﮐﯿﻔﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ آوری ﺷـﻮد ،ﺗﻨﻬﻬـﺎ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ اﯾـﻦ

ﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺑﺮ
ﻣﯿﻠﺮ و ﻫﻤﮑﺎران در آآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺸﮕ

ﺷـﻮد.
ﻧـﺮم اﻓـﺰاری داده ﺷ
ﯽ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ م
ﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وورودی آﻣﻮزﺷـﯽ
ﺗﺼ

اﺳﺎس واژﮔﺎن ذﻫﻨﯽ و در ﺣـﻮزه ی ﭘﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی روواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ زﺑـﺎن
س
ن،

زﯾـﺎدی ﺗﺼـﻮﯾﺮ در اﺑﻌـ
ی
ﻫﺪﺪف ﭘﺮوژه ImageeNetﺟﻤﻊآورری ﺗﻌﺪاد
ﻌـﺎد و
ﺴﺠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﯿﻔﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮﻮرت ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪای ﻣﻨﺴ
د
ﻃﻮﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺮادف ۱۰۰۰ﺗﺼﻮﯾﺮ
وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ
ﺗﺼــﻮﯾﺮی در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿ
ی
ﺷـــﺒﮑﻪی
ﺿــﺮ ﺗﻌــﺪاد  ۱۴ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺼــﻮﻮﯾﺮ را
ﭼﺴﺐﮔـﺬاری ﻧﻤﻤـﻮده اﺳـﺖ و ددر ﻗﺎﻟـﺐ ۳۲ﻫـﺰﺰار ﮔـﺮه ﯾـﮏ ﮔــﺮاف
ﺑﺮﭼ
از وردﻧـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨﻨـﻮان
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺗﺮادف اﺳـﻢ ز
ﻫﻤﻤﺒﻨﺪ ﺑﺪون دور ﮐ
ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﻧﻤـﻮﻮده اﺳـﺖ .ﻣﯿـﺎﻧﻧﮕﯿﻦ
ﭼﺴﺐ اﯾـﻦ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻃ
ﺑﺮﭼ
ﻋــﺪد
ف  Imagenetﺑﺮاﺑــﺮ  ۴۳۹ﻋ
ﺗﻌــــﺪاد ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﺑــــﺮای ﻫــﺮ ﺗــﺮادف
ﺨـﺶ
 ۲۱۸۴۱ﮔﺮه آن دارای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺷـﮑﻞ  ۱ﺑﺨ
۲
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﯽ
ﻫـﺎی
ﺷـﺎﻣﻞ زﯾـﺮ ﮐـﻼس ﻫ
ﻞ
ImageN
ﮐﻮﻮﭼﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی Net
 Catو  Dogرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪی آن ﻧﻤﺎﯾﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
C
دارای  ۸ﮐـﻼس اﺻـﻠﻠﯽ از
ل ﺣﺎﺿـﺮ ی
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺗﺼﻮﯾﺮی در ﺣﺎل
ﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﯾﮏ ﮐﻼس از ﺗﺼ
ﺗﺼ
ﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﺷـﺪه ﮐــﻪ در
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﻌﻌـﺪاد
ﺷﺪ .اﯾـﻦ ﮐﻼسﻫ
اﯾﻦ  ۸ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﻦ
ﺷﺎن در ﺟﺪول  ۱ااراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
زﯾﺮ ﮐﻼسﻫﺎی ن
ﺮ

1

ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷـﺪ .وردﻧـﺖ در واﻗﻗـﻊ ﺷـﺒﮑﻪای ﻣﻌﻌﻨـﺎﯾﯽ از ﺑـﯿﺶ از
ﻂ
ﻣـﺮﺗﺒﻂ
ﯾﯽ ﺑـﻪ ﻫـﻢ
ﻠﻪ رواﺑـﻂ ﻣﻌﻨـﺎ ﯽ
ﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﻮﺳـﯿ ﻪ
ﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﺮادﻓﯽ اﺳ
ﯾﮑ ﺪ
ﺠﻤﻮﻋـﻪای اﻧﺘﺰاﻋـﯽ از ﻋﻨﺎﺻـﺮی
ﺸـﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﺠ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗـﺮادف ﻧﺸ
ﺪ
ﺸﺘﺮﮐﺸـﺎن ﯾـﮏ ﮔـﺮوه را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
اﺳﺎس ﻣﺨﺘﺼﻪﻫﺎی ﻣﺸ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ س
ﻣﯽﺑﺎﺷ
ﮕـﺎه داده ﻟﻐـﻮی ﺑـﺰرگ از ت
ﻟﻐـﺎت
ﮕﻠﯿﺴـﯽ ﯾـﮏ ﭘﺎﯾﮕ
ﻫﻨﺪ .وردﻧـﺖ اﻧﮕ
ﻣﯽدﻫﻨ
ﻓﻌﻞﻫـﺎ ،ﺻـﻔﺖﻫﺎ و
ﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺎﻧـﮏ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ،اﺳـﻢﻫﺎ ،ﻞ
اﻧﮕﻠﯿﺴ
ﻗﯿﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻟﻐﺎت ﻣﺘـﺮﺮادف ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗـﺮﺮادف دﺳـﺘﻪﺑﻨﺪی
ﯽ ،از آن ﯾــﮏ اﺑــﺰار ﻣﻔﯿـﺪ ﺟﻬـﺖ
ـﺖ
ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺳــﺎﺧﺘﺎر وردﻧــﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ
ﻣﯽ ﺎ
اﺳـﺖ.
ﺟـﻮد آورده ﺖ
راﯾﺎﻧﺸـﯽ و ﭘـﺮدازش زﺑــﺎن ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑﻮﺟ
ﯽ
ﺷﻨﺎﺳـﯽ
زﺑﺎنﺷ
ﺗﻌﺪاد اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در وردﻧﺖ اﻧﮕﻠﯿﯿﺴﯽ  ۸۲۱۱۵ﻣﻣﻮرد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺼﻮﯾﺮی
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼ
ﺖ
ﺠﺎرب
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺗﺠ
 ۳ﭼﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ(
ﺖ
ﺳﯽ)
ﻓﺎرﺳ
ﺷﺒﮑﻪی

ﺗﺼﻮﯾﺮی

ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ

از

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺐ
ﻣﺮاﺗﺐ

ﺗﺮادفﻫﺎی

ﺖ
 ImageeNetاﺳﺘﻔﺎدده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
وردﻧﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ددر mageNet
ﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳ
اﻧﮕﻠﯿﺴ
Im
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮده و ی
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻊ
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﯾﺮ
ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮااﺗﺐ ﺗﺮادف ﻧﯿﺎﺎز
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﺟﻬﻬﺖ ﺑﻮﻣﯽ ی
ﺐ
ﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯽ ﻣﻌﺎدل ی
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮادفﻫﺎی آآن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ
دﮐﺎر ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه و
ﺻﻮرت ﺧﻮ ر
ﺗﺼﺎوﯾﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ImageNetﺑﻪ ﺻ
ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮏ
ﯾﮏ
 ،Neo4jاﯾﻦ ﺗﺮادفﻫ
N
ﺑﺎ ﺗﺸﮑ
ﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهی ﮔﺮاﻓﯽ
ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ .در ﻧﺴﺨﻪی اوول
ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از %۹۳
ﺗﺼﻮﯾﺮﺮﻧﺖ ،ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮﻮدن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺮادﻓﯽ ی
ی
ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪوود  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ
ه
واژﮔﺎن ﻣﺤﻘﻖ
ن
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺮاﺗﺐ ﺗﺮادفﻫﺎی
ﺨﺴﺖ ﻧﺤﻮهی ﺳ
اﻧﺪ .در اداﻣﻪ ،ﻧﺨ
ﺷﺪه ﻧﺪ

Ima
ﻮﭼﮏ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ageNet
ﮑﻞ  -۲ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮ
ﺷﮑ

ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ددر  ImageNetﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻼس ﻣﺘﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺟﺪﺪول -۱ﮐﻼس ی
ﻧﺎم ﮐﻼس

ﻣﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ

ﻼس
ﺗﻌﺪاد زﯾﺮ ﮐﻼ

Plants

ﮔﯿﺎﻫﺎن

۴۴۸۶

Geolo
ogical formation

ﺳﺎززﻧﺪ زﻣﯿﻦ ﺳﻨﺎﺳﯽ

۱۷۵

Nattural Objects

اﺷﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ

۱۱۱۲

Spo
ort, Athletics

ورزش

۱۷۶

Artifacts

ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت

۱۰۵۰۴

Fungus

ﻗﺎرچ

۳۰۸

Person

اﻓﺮاد

۶۹۷۸

Animal

ﺣﯿﻮاﻧﺎت

۳۹۹۸

Mics

ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۲۰۴۰۰

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ی
ﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮﺮﻧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎﺎرﺳﯽ ﺷﺮح دادده ﻣﯽﺷﻮد .ﺲ
ﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎﺎه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺰﺋﯿ ت
ﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯽ
ﺑﺎرﮔﯿﺮﺮی ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺼ
دادهی  Neo4jﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺗﺐ ﺗﺮادفﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺖ
۱-۳
ﻓﺎرﺳﯽ

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ،اﺑﺘﺪﺪا ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺎﻣﻊ از
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن
ﺗﺮادفﻫﺎ ﻣﻮرد ز
ف
 ImageNاز ﻦ
اﯾﻦ
ﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ Net
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ وردﻧﺖ
ﻪ
ﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ددر
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮادفﻫﺎی اﻧﮕ
ﻪ
ﻗﺪم ﺑﻌﻌﺪی روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ﺗﺮادفﻫﺎی ﺷﺒﺒﮑﻪی ﺗﺮادفﻫﺎی
ﮔﺮﻓﺖ] .[۷ﯾﮏ روش ﺳﺎده ی
ﺑﺮای
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔ
ﯽ
وردﻧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺖ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﺒﺎرات ﺖ

George A. Milller et. al.

1

(ImageNet
I
ﺼﻮﯾﺮی
ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼ
ﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﭼﺎﻟﺶ ﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ )ﺗﺠ
ﺷﺒﮑﻪی ﻮ
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ﻟﻐﻮی
ﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐ
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرات و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮﻮد در ﺗﺮادف ﺎ

ﺷﺨﺺ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻃﻮﻮر
ﺺ
در ﮐﻠﻤﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ررﯾﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدده ﯾﺎ اﺳﻢ

ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺗﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﮐ

ﮐﻠﯽ ااﺳﻢ ﺧﺎص( ﺑﻬﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺧﺮﺮوﺟﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از

ﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ اﺳﺘﺘﻔﺎده
ﺻﻮﻮرت ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﺮای آن ﮐﻠﻤﻪ ﯾﯾﺎ ﻋﺒﺎرت در اﺧ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﯽ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻮرد ﺣﺠﻢ
ﺷﻮﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐ
ﮐﻠﻤﺎت و
ت
ﺷﻮد .ﻟﺬا
ﺗﺮادفﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷ
ﻋﺒﺎﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮادفﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﺣﺬف ﻣﻮاردی ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ
ت و ﻋﺒﺎرات و ﺣ
ﭘﯿﺶﭘﺮدازش ﺑﺮ رروی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت
ﺶ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
ﻞ
ﺻﻠﻪ و ﻧﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ازز ﮐﻠﻤﺎت
ﻓﺎﺻ
ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻤﺎت ،ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺷﺎﺎﻣﻞ ﺗﺮﮔﻤﺎن] [۸ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﻌﺎدلﯾﺎﺑﯽ ﺧ
ﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻤﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ آﻣﺎرری دوزﺑﺎﻧﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫ
اوﻟﯿ
ﻫﻤﺮاه
ﻓﺎرسﻧﺖ
س
 [۱۰و ﺷﺒﮑﻪی ﮐﻠﻤﺎت
ﺟﻤﻪی ﮔﻮﮔﻞ] ،[۹وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ]۰
ﺗﺮﺟ

ﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﮐﻪ دارای
ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐ
ﺗﺮﮔﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐ
ن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺪ
ﺧﻮﺑﯽ درﺳﺖ
ﯽ
ﻗﺮارﮔﺮﺮﻓﺘﻪ در داﺧﻞ ﭘﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺧﺮوﺟ
ﺟﯽ داده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ن
در ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﻮارد ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ر
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ددر
ﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮏ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻ
ﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﺮادفﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ.
روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ف
ﺑﺮ ی
ع
ﺷﺮوع
ﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﺪم اول :اﺑﺘﺪا ﻓﺎرس ﺖ

ت
ی ﺗﻤﺎﻣﯽ
] [۱۱ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی راﺑﻂ

ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯽ
داﺷﺖ ﻫﻤﺎﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟ

ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳ
ﺑﺮﻧﺎﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎرﺑﺮﺮدی 1آنﻫﺎ ﻣﻌﺎددلﺳﺎزی ﺧﻮدﮐ
ﺳﭙﺲ

ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮادف.
ﻣﻌﺎدل ﯽ

از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺧﻮددﮐﺎر ﺣﺎﺻﻞ ز

ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻋ
ﻗﺪم دوم :اﮔﺮ ﺗﺮﮔﻤﺎن ﮏ

ﺧﺒﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای  ۹۸ﺗﺮﺮادف ﺗﻮﺳﻂ ﺧ

ﭘﺎﯾﺎن.
ﻧﺘﯿﺠﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ن

ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮای
ی ﻫﺮ ﺗﺮادف ددر اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده

داﺷﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﺖ
ﻗﺪم ﺳﻮم :اﮔﺮ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ

اﻣﺘﯿﺎزات در ﺟﺪول  ۲ﺷ
ت
اﺳﺖ ،اﻣﺘﯿﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺪ .اﯾﻦ
ﺖ
ﺷﺮح

ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﭘﺎﯾﺎن.

دادده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻗﺪم ﭼﻬﺎررم :اﮔﺮ ﻫﯿﭽﮑﺪﺪام از ﺣﺎﻻت ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق

ﺟﺪول ۲اﻣﺘﯿﯿﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﺘﺎﺎﯾﺞ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎ

اﻣﺘﯿﺎز

ﺷﺮح اﻣﺘﯿﺎز

۱

ﺗﺮﺟﻤﻪای را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻪ
ﻈﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮردﻧﻈ

ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﺮﮔﻤﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪای
ﺷﺪ ،از ﺗﺮﺟﻤﻪ ی
ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ی
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﻓﺮاواﻧﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﯽ
ﭘﺎﯾﺎن

ﻗﺮاردﻫﺪ و ﻫﯿﭻ ﺧﺮوﺟﯽای ﻧﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
۲

ﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ
دارای ﻣﻌﺎدل
ی
ددر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺶ
ﺑﯿﺶ از  %۹۳از ﺗﺮادفﻫﺎ

اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ اراﺋﻪ
ﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ داده ﺖ
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮردﻧﻈﺮ

ﺷﻨﺪ] .[۷ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﺗﺮﺮادفﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻣﻌﺎدﻟﯽ در زﺑﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷ

ﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد.
ﺷﺪه ارﺗﺒﺎﻃ
۳

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮب

۴

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ب
ﺧﻮب

۵

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺎﻟﯽ

ﯽ
ﻧﻮﻋﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻣﺜﺎل " "Gyrromitraﮐﻪ
ﯽ
" myrmﻧﺎم ﻣﻌﺎددل ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪاررد
ﻗﺎرچ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮔﯿﺎه "mecophyte
و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ج
درج

ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﺟﺪول  ۲اﻣﺘﯿﺎزات ۴ ، ۳و  ۵ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ددر ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺪ
ﺠﺎم داده و ﺑﺮﺮﺗﺮی
درﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺠ
ﺖ
ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻦ
ﻫﺎی ﻫﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داد .ﺗﻌﺪﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤ
ﻣﺘﺮﺮﺟﻢﻫﺎ را ﺖ
ﺟﺪول
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟ
ﻣﺘﺮﺮﺟﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات در ﻧﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ه
۳ﻣﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﺎدلﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه را ﺑﺑﻪ
ل
اﻧﺪ .ﺷﮑﻞ  ۳ﺗﻌﺪﺪاد و درﺻﺪ ﺗﺮﺮادفﻫﺎی
ﺷﺪه ﻧﺪ
ﻫﺎ
ﮐﺪام از ﺗﺮادفﻫ
ﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺶ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮﺟﻊ
ﮏ
در ورردﻧﺖ ﯾﮏ ﻋﺒﺎررت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ واژه ﻣﻮﻮرد ﻧﻈﺮ را ح
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ﻓﺮزاد زرﮔﺮی ،ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﮋﮔﺎن ﻓﺮﻫﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاﺑﻞ زاده ،زﯾﻨﺐ ﭘﺮﮐﺎر و اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺳﻤﯽ

 ۲-۳ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دادﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﺒﮑﻪی
ﺗﺼﻮﯾﺮی  ImageNetاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد
در آن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﯿﺮی از
 ImageNetﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺻﺪی ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ از ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی  ImageNetﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﺼﺎوﯾﺮ را از ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪود ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﺷﺎره ﺷﺪه و راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
•

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ

•

ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﺳﺮورﻫﺎی ﺣﺎوی ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﺒﻮدن ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮورﻫﺎ

•

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ در اﯾﺮان

•

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ را در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد].[۷
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
•

ﺑﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﻪای از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن

•

ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد

•

ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ-ﺣﻠﻘﻪ و
ﺑﺮاﺳﺎس رﺧﺪادﻫﺎ

•

ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن
از ﻣﯿﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ImageNetﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه  flickr.comﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ  flickrو ﻏﯿﺮ  flickrﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺪود ًا ﻧﯿﻤﯽ از
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه  flickrو ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی

ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه و در  ۵ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن وارد
ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده و ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادی از
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﮏ

روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﮕﺎم۱اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮورﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﯾﮏ زﻣﺎنﺳﻨﺞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ دارای زﻣﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺣﺎوی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻی ﻓﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮور ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در زﻣﺎنﺳﻨﺞ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .راه ﺣﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺧﺪاد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪهای از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را از ﺳﺮور ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺨﯽ از ﺳﺮور درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از آن ﮔﺬر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی در ﻓﺎﯾﻠﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪه از ﺳﺮور ،ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ آن و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﯿﻦ ﻫﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از داﻧﻠﻮدﻫﺎ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮای زﻣﺎنﺳﻨﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه  flickerﻧﯿﺰ از روش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
در ﻣﻮرد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻏﯿﺮ  flickerاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ،
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ  flickerﺑﺮروی اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.

 ۳-۳ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﮏ ﮔﺮاف ﺟﻬﺖدار ﻫﻤﺒﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺗﺮادفﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮه و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﯾﺎل
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ﻧﻮع راﺑﻄﻪی ﭘﺪر-ﻓﺮزﻧﺪی اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاف ،ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎﯾﯽ از
ﻧﻮع ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻟﻎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻦ ﺑﺎز
ﺑﻪ ﻧﺎم  Neo4jﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮهﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﻣﻮرد

ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ  flickrﺑﻪ  ۵ﻗﺴﻤﺖ
Asynchronous

1

ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ )ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی (ImageNet
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اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ] .[۷در ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی  Neo4jﻫﺮ

ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ

 ۱۰۰۰ﺗﺮادف ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب

ﮔﺮهﻫﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﮔﺮه ﯾﺎ

ﺷﺪه و ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻬﯿﻪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای

راﺑﻄﻪ دارای ﺗﻌﺪادی ﺧﺼﯿﺼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنرا

ﺗﺮادفﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺑﺮای

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ

ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان

ﻣﻌﺮف ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع آن ﮔﺮه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﻫﺮ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ].[۷

ﯾﮏ از ﮔﺮهﻫﺎ دارای ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺗﺤﺖ وب ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺑﺎ

ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ از آنﻫﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از

روالﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دادﮔﺎن ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﻣﻮرد

اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮدﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ،ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه

در ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮه در ﺟﺪول  ۴ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم

و روالﻫﺎی ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ

 visibleدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎ،

آن ﮔﺮه را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاف ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺻﻮرﺗﯽ

ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪی دادهی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری اﻋﻢ از

ﮐﻪ ﺗﺮادﻓﯽ ﺑﺎ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

دادهﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری

ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاف ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮان و دﻋﻮت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ

 ImageNetﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺌﻮﻧﺎت

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺑﺎ دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  invisibleدرآﻣﺪه و

اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﺧﺎص در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای

اﺻﻠﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﺜﺎل  ImageNetﯾﮏ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪی ﺑﺰرگ از اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی

ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﻫﺰار ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ

اﻟﮑﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در

 invisibleﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﻤﺮک و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اداﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

از ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ،وﺟﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ آنﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در

اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽواﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺼﺎوﯾﺮی

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻨﻮز  invisibleﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی

ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺑﺮﭼﺴﺐزﻧﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺷﺮح داده

از ﺗﺮادفﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ  invisibleﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه

ﻧﮑﺘﻪ در واﻗﻊ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮﻣﯽ

اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و روالﻫﺎی ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد.

دارد.
ﺟﺪول۴ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮه ﮔﺮاف
ﺷﺮح

ﻧﺎم ﺧﺼﯿﺼﻪ
tnid

ﺷﻨﺎﺳﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ

wnid

ﺷﻨﺎﺳﻪی وردﻧﺖ

fnid

ﺷﻨﺎﺳﻪی ﻓﺎرﺳﻨﺖ

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

 ۴اﻓﺰودن ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ واﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮادفﻫﺎ و اﺷﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  ImageNetﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺮ

 ۱-۴اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺰودن
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ

ﺑﺮای ﺗﺮادفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﺑﺮرﺳﯽ دو دﺳﺘﻪ ﺗﺮادفﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﺳﺘﻪی اول :ﺗﺮادفﻫﺎی اﺳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﺪن از ﻓﺎرﺳﻨﺖ ﮐﻪ
ﻣﺨﺘﺺ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺎدﻟﯽ در وردﻧﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ.
دﺳﺘﻪی دوم :ﺗﺮادفﻫﺎی اﺳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﺪن از ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﺮادفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی
اﯾﺮان] [۱۲و داﺋﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ] [۱۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮاﺟﻌﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ] [۱۰ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﺮاﺟﻊ ،ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺮادفﻫﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
اوﻟﯿﻪای را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪن ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺮادفﻫﺎی ﺗﮑﺮاری در
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ

درج ﻧﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮادفﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه،

ﺗﺮادفﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی

ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ و ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻓﺮزاد زرﮔﺮی ،ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﮋﮔﺎن ﻓﺮﻫﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاﺑﻞ زاده ،زﯾﻨﺐ ﭘﺮﮐﺎر و اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺳﻤﯽ

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮادفﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻮﺗﺎه از آن ﺗﺮادف در ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهی ﮔﺮاﻓﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮس و ﺟﻮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮادف را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺗﺮادفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﮔﺮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
واﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺗﺮادفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻼس 1ﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮاف ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺳﺐ درج ﮔﺮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ .ﺟﺪول ۵
ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﺮادفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

۱

آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺳﻼﻣﯽ

۲

آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ

۳

ﻏﺬاﻫﺎ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

۴

ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ

۵

ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

۶

ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ

۷

ورزشﻫﺎو ﺑﺎزﯾﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

۸

ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ

۹

ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

۱۰

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ و ﻋﺮوﺳﮑﯽ

۱۱

ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺮادفﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
•

ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ از ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

•

ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن

•

ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﺗﺮادف

•

ﯾﮏ ﺳﻮال در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺗﺮادف.

•

ﺗﻌﺪادی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮادف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.

ﺟﺪول۵ﮐﻼس ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ واﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻤﺎر زﯾﺮﮔﺮوه

ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﺗﺮادف را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮادفﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎن

ﻧﺎم زﯾﺮ ﮔﺮوه

 ۳-۴ﺗﻬﯿﻪی دادهی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺑﺮای دو

دﺳﺘﻪی دوم دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای  ۱۰۰۰ﺗﺮادف اﯾﺮاﻧﯽ واﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ:
•

ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ،

•

ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن
ﺗﺮادف را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد،

•

ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﺗﺮادف

•

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﺗﺮادف

 ۴-۴رﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﺮادف و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺣﺬف اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮان

 ۲-۴ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری

از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﮔﻮﮔﻞ ] ،[۱۴ﺑﯿﻨﮓ ] [۱۵و ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺎرﺳﯽﺟﻮ ] [۱۶ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺗﺮادف ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺮادف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از
ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻋﺒﺎرت "ﻣُﻬﺮ ﻧﻤﺎز" ﺑﺮای
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣُﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﭘﺮسوﺟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داده ﺷﺪﻧﺪ و  ۲۰۰ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  urlدر ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ urlﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر داﻧﻠﻮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
داﻧﻠﻮد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪی  urlذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ۲۲۸,۵۲۶ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪ.

درﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ،دﻗﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺶ از دو درﺻﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮادف ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﺧﺒﺮه ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮادف ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ و
ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﺗﺮادف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دﻗﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۵-۴ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری و ﮐﺎرﺑﺮان آن
ﭘﺲ از اﻋﻼن ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ۷۲ ،ﻧﻔﺮ ﺑﺮای
ﻫﻤﮑﺎری اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ
داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﺑﻮده و در ﺑﺎزهی
ﺳﻨﯽ  ۱۸ﺗﺎ  ۴۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
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
ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ  ۶۴ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﻮﯾﺮ

1

Class

ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری در ﻃﻮل ﻣﺪت  ۲ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.

۱۲۱

ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ )ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی (ImageNet
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ﺷﮑﻞ -٤ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری

 ۶-۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »آﻣﻮزش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در
ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ«

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪی آﻣﻮزش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺬر ﮐﺮده و
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.

در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ  ۵ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۵ﺗﺮادف ﻣﺘﻔﺎوت

 ۷-۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ«

از ﻣﯿﺎن ﺗﺮادفﻫﺎی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮ
ﺳﻮال از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ،ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ

در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ۱۵۰ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﮐﺎر

ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺗﺮادف اﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ،

ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی آﻣﻮزش در

ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪی آﻣﻮزش ،ﻫﺮ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ۴۰ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻔﺤﺎت ۴ﺗﺎﯾﯽ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮادفﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی در

ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،اﻃﻼﻋﺎت

ﺟﻬﺖ درک ﺗﺮادف دارﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ

ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﮑﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﺮادف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را درک ﮐﺮده و ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ از ﺗﺮادف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه

ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﺮادف ﻣﯽﭘﺮدازد.

اﺳﺖ .درﻗﺴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ،ﯾﮏ ﺳﻮال در ﻣﻮرد ﺗﺮادف آﻣﻮزش

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری از ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﮔﺮﻓﺘﻪ

داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای

ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺎوی ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ

اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻮال ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن،

ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﻌﺪادی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺻﻮرت

ﯾﺎ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ روی آن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﮔﺰﯾﻨﻪی

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ

ﮔﺰارش ﺧﺮاﺑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن،

اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮاب اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.

ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ۷۵درﺻﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮال درﺳﺖ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال از  ۵ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ داده

 ۸-۴ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻤﻌ ًﺎ ﺑﺮای  ۲۲۸,۵۲۶ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺗﻮﺳﻂ  ۶۴ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﺪ .ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب

۱۲۳

ﻓﺮزاد زرﮔﺮی ،ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﮋﮔﺎن ﻓﺮﻫﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاﺑﻞ زاده ،زﯾﻨﺐ ﭘﺮﮐﺎر و اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺳﻤﯽ

ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﺧﻼﺻــﻪای از اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺟﻤﻊﺳــﭙﺎری را ﻧﻤــﺎﯾﺶ

ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ۶۸۵,۵۷۸ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای

ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺮ ﮐﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺟﺪول ۷ﺧﻼﺻﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری

و ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻮدن ﺗﺮادف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ ﮐﺎر ۱۹,۱۰۹ ،ﮐﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻌﺪاد  ۶۸۹۴۹ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮادفﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه در اﺑﺘﺪا ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﯽ
ﺷﺪه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ۷۱۸۷۳ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ

ﺷﺮح

ﻣﻘﺪار

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری

 ۶۴ﻧﻔﺮ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری

 ۲ﻫﻔﺘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﺷﺪه

۲۲۸۵۲۶

ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری

۷۱۸۷۳

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ

% ۸۸/۵۳

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر

% ۸۹/۴۶

ﺗﻌﺪاد ﺗﺮادفﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﺷﺪه

۱۰۰۰

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﺑﺮای ﻫﺮ

۷۱

ﺗﺮادف

را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺟﺪول  ۶وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۵آﻣﺎر ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ

ﺟﺪول ۶وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری
وﯾﮋﮔﯽ

ﺷﺮح ﻣﻘﺎدﯾﺮ

ﻣﺤﺪوده رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ

از  ۸۳×۱۰۰ﺗﺎ ۵۷۸۷×۸۱۵۰

ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد و

JPEG (۹۷/۱)، png(۱/۸)،

درﺻﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺖ

)gif(۰/۹)، bmp(۰٬۰۲

درﺻﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در

۹۸/۶

ﭘﯿﮑﺴﻞ

ﺷــﺒﮑﻪی ﺗﺼــﻮﯾﺮی ﺗﺼــﻮﯾﺮﻧﺖ ﺣــﺪود  ۸ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺼــﻮﯾﺮ را در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺶ از  ۳۳ﻫﺰار ﺗﺮادف در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷـﯿﻦ و
ﭘــﺮدازش ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻗــﺮار ﻣﯽدﻫــﺪ .ﺟــﺪول  ۸ﺟﺰﺋﯿــﺎﺗﯽ از اﯾــﻦ ﺷــﺒﮑﻪی
ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﺪول ۸آﻣﺎر و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺮادفﻫﺎ

ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
۲۱/۹

درﺻﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﻫﺎ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﮔﺮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ۸۸/۵۳
 %ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر  %۸۹/۴۶ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﻣﯽﺷﻮد .دﻗﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮل) (۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
)(۱

∑UAT

ij

i

Tasks

ﺷﺮح

ﻣﻘﺪار

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه

۷۸۹۰۷۴۵

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری

۷۱۸۷۳

ﺗﻌﺪاد ﺗﺮادفﻫﺎی دارای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ImageNet

۲۱۲۹۵

ﺗﻌﺪاد ﺗﺮادفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ واﺳﻼﻣﯽ

۱۰۰۴

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ

۷۹۶۲۶۱۸

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺮادفﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ

۳۳۲۹۹

ﺑﺮای  ۱۰۰۰ﻣﻔﻬﻮم در ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ  ۱۰۲۰ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه
اﺳــﺖ .ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﺗﺼــﻮﯾﺮ در ﺗﺼــﻮﯾﺮﻧﺖ ۱/۰۲
ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .اﯾــﻦ ﻣﻘــﺪار ﺑــﺮای  ۱/۸ ، ImageNetﺑﺮﭼﺴــﺐ
ﺑﺮای ﻫـﺮ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﺳـﺖ .ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ImageNetﺷـﺎﻣﻞ

= AAJ j

ﮐﻪ در آن  AAJ jدﻗـﺖ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑـﺮای ﮐـﺎر  jو  UATijدﻗـﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای وﻇﯿﻔﻪ  iاز ﮐﺎر  jو  Tasksﺗﻌﺪاد ﮐـﻞ وﻇـﺎﯾﻒ
در ﮐـﺎر  jام اﺳـﺖ .در ﻣـﻮرد ﺧﻄـﺎی ﮐـﺎرﺑﺮان در ﺑﺮﭼﺴـﺐ زﻧـﯽ اﯾـﻦ
ﺧﻄﺎ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻟﺤﻈـﻪ و ﯾـﺎ ﻋـﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﺎغ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺗﺼــﺎوﯾﺮی ﮐــﻪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﻫــﺎی داﺧﻠــﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﯾــﺎ ﮐﺎﺷــﯽ
ﮐﺎریﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ زﯾﺎد و ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔـﻞ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ درﺳـﺖ را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ ﮐـﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾـﺪ
دﻗــﺖ ﺑــﺎﻻﯾﯽ را ﺻــﺮف ﺗﺸــﺨﯿﺺ و اﻧﺠــﺎم ﮐــﺎر ﻧﻤﺎﯾــﺪ .ﺟــﺪول ۷

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮادفﻫﺎی راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻣـﻮرد ﮐﻠﻤـﺎت ﻧـﺎدرﺗﺮ ﻧﻈﯿـﺮ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺨـﺘﺺ زﺑـﺎن
ﻓﺎرﺳــﯽ اﺳــﺖ وﺟــﻮد ﻣﻌﺎدلﻫــﺎی ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑــﺮای ﯾــﮏ ﺗــﺮادف ﮐﻤﺘــﺮ
ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از داراﯾﯽﻫـﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮﻧﺖ ﮐـﻪ
ﺷــﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗﺮادفﻫــﺎ ،ﺗﺼــﺎوﯾﺮ و ﻣﺮﺟــﻊ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ،
ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﺷــﺪه و در دﺳــﺘﺮس ﮐــﺎرﺑﺮان ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺗﻮاﺑــﻊ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای داﺧﻠـﯽ ،ﺗـﻮاﺑﻌﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
داﺧﻠـــﯽ ﺗﻮﺳـــﻂ ﻣﺎژولﻫـــﺎی ﺗﺼـــﻮﯾﺮﻧﺖ ﻓﺮاﺧـــﻮاﻧﯽ ﺷـــﺪه و ﺑـــﺎ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘﺎﺳــﺦ داده ﻣﯽﺷــﻮد .ﺗﻮاﺑــﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪای ﺧــﺎرﺟﯽ ﻧﯿــﺰ ﺗﻮاﺑــﻊ راﺑــﻂ
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪی ﮐــﺎرﺑﺮدی ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﮐــﺎرﺑﺮان ﺧــﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﺧــﻮاﻧﯽ

(ImageNet
I
ﺼﻮﯾﺮی
ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼ
ﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﭼﺎﻟﺶ ﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ )ﺗﺠ
ﺷﺒﮑﻪی ﻮ
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دﻟﯿـﻞ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ و اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﻮاﺑـﻊ ﮐﺘﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای ﺧـﺎررﺟﯽ،
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻞ
ﯽ

ﺷﯿﺎ
درک وﯾﮋه ای از اﺷﯿ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻧﻨﺪﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ک
ﺖ

ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ اﯾـﻦ ﺗﻮاﺑـﻊ ﺗﻮﻮﺳـﻂ
ﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺮﺮ روی
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐ
ز

ﮐﻪ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮق ﮐﺎﻏﺬی ﮐ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻮﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮای
ﮐﺎررﺑﺮان ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﺷﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻟﮕﻮی ﻃ

ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪاززه
ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه و درﺧﯿﺎﺑﺑﺎن اﻓﺘﺎده را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮓ
ﻪ

ه
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﻮااﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾـﻦ

ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻧﺪ از روی آن ررد
ﺺ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .اﯾﻦ ااﻣﺮ در
ﯿﺺ

ﻫﻤـﺎن ﺗﻮاﺑـﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻧـﻪای
ن
ﺟﯽ ﻧﯿـﺰ از
ﺗﺮادف ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺘﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺧﺎرﺟ

ﮕﺮ
اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ اﺷﯿﺎ دﯾﮕ
ن
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت
ﺷﻮد ﯾﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐ

ل ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑـﺮ رروی ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ آآنﻫـﺎ
ﺧﻠﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐــﺮده وﻟـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل
داﺧ

ﺼﺎدف ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﻮرد ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ درک ﮐﻨﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺗﺼ

اﺳﺖ.
ﻓﺮآآﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺖ

ﺼﻤﯿﻢ ﺑﻼدرﻧﮓ و دﻗﯿﻖ دارد.
ﯾﮏ درﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼ

در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪﺪاﮐﺜﺮ

ﻦ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
• ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ :ن
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮاﭘﯿﻤﻤﺎ

ﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺮﺮادف آن اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺗﻌﺪﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻤﮑ

ت
ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ررﻫﮕﯿﺮی

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۲۳۹ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ را ﺑﺮای ﺮ
ﺖ
ﻫﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺸﺖ ﻓﺮﺮاﻫﻢ

اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﯾﺪ
ﺷﻬﺮی و (...ﻦ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷ
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ،ﺳ
ﻞ

ﻧﻤﺎﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﯾﺮ در ﻫﺮ ﺗﺮﺮادف

ﯽ
درﺳﺘﯽ
ﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز آﻧﻬﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎء ﻣﺨ
ﺪ

Net
 ImageNﺗﻌﺪﺪاد  ۴۳۹ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﻣﺎ ﺣﺪود ۱۶,۰۰۰

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ  ۱۱,۰۰۰ز
ﺗﺮادف دارای ﺻﻔﻔﺮ ﺗﺎ  ۵۰ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐ
از اﯾﻦ

دورﺑﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﺘﻮاﻧﺪ اﺷﯿﺎء را ﺑﺑﻪ
ﻦ
• دوررﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﺘﯽ :ﯾﮏ

ﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ۵ﺗﻮﻮزﯾﻊ
ن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨ
ﺨﻪی اوﻟﯿﻪ ﺑﺪون
ﺗﺮادفﻫﺎ در ﻧﺴﺨ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﯿﺖ و اﻋﻤﺎل
ﯽ
دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ را
درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺪ
ﯽ

ﺖ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽددﻫﺪ.
ﺼﺎوﯾﺮ در ﺗﺮادفﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ
ﺗﺼ

درک ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ددورﺑﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ددر
آﻧﻬﺎ ررا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رک

ﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎﺎدهی
ﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای اﻣﮑﺎن دﺳ
ﺗﺼ

ﮐﻪ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮐ
ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق ﯾﮏ ﮐﻮدک ﮐﻪ در آب ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐ
ﯾﮏ اﺳ

ﺤﻘﻘﺎن ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻤﻮده
ﻣﺤ

ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﯾﮏ دوورﺑﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﯾﺪ
ﺺ
ﺳﺖ را
در ﺣﺎﺎل ﻏﺮق ﺷﺪن اﺳ

اﺳﺖ.
ﺖ

ﺣﺎل ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدن ﺗﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﺳﺎرق را در ل
ﯾﮏ ﺳ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻬﺮ :اﯾﻦ دوورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﯾﺪ
ل
• دوورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﯿﮑﯽ و
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺘﺘﻪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺗﻔﺎقﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺖ ی
ﯾﯽ
وﺳﯿﻊ و ﺳﻄﺢ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻓﻓﺘﺎر ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺢ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮﺳ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰان ﺧ
ن
درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺳﻮده در ﺷﻬﺮ ررا
ﺷﻨﺎﺳﺎﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ی
ﺳﻮزی
ﯿﻌﯽ ،آﺗﺶ
ﮓ ،ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌ
اﻣﺪادﮔﺮ :در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ
ﺮ
رﺑﺎت ﻫﺎی
• ت
اﺳﺖ.
زﯾﺎن ﺑﺎر ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ررﺑﺎت ﻫﺎی اﻣﺪاد ﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺖ
و ﺳﺎﯾﯾﺮ ﺣﻮادث ن
ﺨﯿﺺ اﺷﯿﺎ ،ﺗﻮﺻ
ﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﺨ
رﺑﺎت ﻫﺎی اﻣﺪاد ﺮ
ﺻﯿﻒ ﺷﺮاﯾﻂ و
ت
ﺷﺪت وﺧﺎﻣﺖ ﻣﺠﺮﺮوﺣﺎن ،ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﻮد
ﻣﺼﺪووم و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻬﺘﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﺮوﺣﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻋ
ﻦ
ﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران :ددر ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﯿﻤﻤﺎران،
ن
• ﮐﻤﻤﮏ ﺑﻪ
ﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻫﻤﻤﻮاره ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺪار و د ﻖ
ﻗﯿﻖ
ﺑﯿﻤﺎری و ﮐﻨﺘﺮل وﺿ
ی
ﺾ
ﻣﺮﯾﺾ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪاوم
ل
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ را ﯽ
ﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ددر
زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ن
ﺪ
ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ
ﺼﺎوﯾﺮ درﺗﺮادفﻫﺎ
ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺼ

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻮﻮﯾﺮی
ی
۶
ﻈﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺪون دداﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻈ
ی
ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮی( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳ
ی
ﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﺒﮑﻪ
از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای اﺳ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻤﺎﯾﺪ.
ﺺ
ﺨﯿﺺ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﻗﻗﺪرت
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨ
ﻫﺎﯾﯽ از
ی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﻮﯾﺮی ﻣﺜﺎل ﯽ
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ از ﺿﺮورتﻫﺎی
ﮐﺎررﺑﺮدﻫﺎی آن ،در اداﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﺪ
ﻞ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﮐﺎر :ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
• راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐ
ﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮﺮ درک از ﻣﺤﯿﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮﻮد و
ﺳﺘﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐ
درﺳ

از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﻔﺎده ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ز
ﯿﺺ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن :ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻫﻤﻮارره در اﻧﺠﺎم اﻣﻮﻮر ﻋﺎدی ﺧﻮد ددر
• ﻤﮏ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻧﺪ
ه
زﻧﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه
ﯽ
ﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ارزش ﻦ
ﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻ
ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻂ را ی
ﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ددر اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳ
ﺖ
ﺗﺮادف:
ف
• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻧﺪﻫﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭼ
ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ اﺳﺎس
 ImageeNetاﯾﺪهی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺪرﺳﺎﻧﻪ ای را ﺑﺑﻪ
ﮐﻪ
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐ
ح
اﺳﺎس ﺗﺮادف
ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﺒﯽ و ﺑﺮ س
ت
ﺳﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺳ
ﺖ
ت
ﺣﺎﻻت
• ﺟﻮﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎ :ﺗﺸﺨﯿﯿﺺ اﺷﯿﺎ و اﺳﺘﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ و
ﺼﻮﯾﺮ در زﻣﺎن ﭘﺮﺳﺶ ،ﺗﺸﺨﯿﯿﺺ اﺷﯿﺎ و اﺳ
از ﺗﺼ

۱۲۵

ﻓﺮزاد زرﮔﺮی ،ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﮋﮔﺎن ﻓﺮﻫﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاﺑﻞ زاده ،زﯾﻨﺐ ﭘﺮﮐﺎر و اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺳﻤﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺎﻻت از ﺗﺼﻮﯾﺮ در زﻣﺎن ﺧﺰش و ﻧﻤﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﮐﺎرﺑﺮد

ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻮن ﺳﺎرق در ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﺮادف اﺳﺖ ،اﻣﺎ

در ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮس و ﺟﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺗﺮادف ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ در

ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی در

ﺑﻪ ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در اﯾﺮان دﻧﯿﺎ را

ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻃﻮری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺮم اﻓﺰاری

 ۷ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و آﯾﻨﺪهی ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ
ﺗﺼــﻮﯾﺮﻧﺖ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺷــﺒﮑﻪی ﺗﺼــﻮﯾﺮی اﯾﺮاﻧــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮای
اﺳــﺘﻔﺎده در ﺟﻮﯾﺸــﮕﺮﻫﺎی ﺑــﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ اﺳــﺘﻔﺎدهی آﺳــﺎن در
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﭘــﺮدازش ﺗﺼــﻮﯾﺮ و ﺑﯿﻨــﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﺗﺼــﻮﯾﺮﻧﺖ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺑــﻮﻣﯽ ﺳــﺎزی ﺷــﺒﮑﻪی ﺗﺼــﻮﯾﺮی ImageNet
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از  ImageNetدر آن از ﻟﯿﻨﮏ
ﻫــﺎی اراﺋــﻪ ﺷــﺪه در  ImageNetﺑــﺪون ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ دادن ﺗﻌﻬــﺪ ﺑــﻪ
ﺑﻮﺟﻮدآورﻧــﺪﮔﺎن  ImageNetﻓــﺮاﻫﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑﺘــﻮان از اﯾــﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد .ﺣـﺎل
آنﮐـــﻪ ﺑـــﺮای ﭘﺎﯾﮕـــﺎه داده ﺗﺼـــﺎوﯾﺮی ﮐـــﻪ ﺑﻮﺳـــﯿﻠﻪ درﺧﻮاﺳـــﺖ از

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن را درک ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺳﻢ از آﺗﺶ ﭘﺮﯾﺪن ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری را ﺑﺎ واﻗﻌﻪ
آﺗﺶﺳﻮزی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻔﺮه ﺷﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪو ﻫﺰاران ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی آﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮادفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ
ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﯾﺮاﻧﯽواﺳﻼﻣﯽ ،اﻓﺰودن
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﮑﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﺷﯿﺎء اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ImageNetﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ.
ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ در اﯾــﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮی  ۷۸۹۰۷۴۵ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺑــﺮای
 ۳۲۲۹۵ﺗــــﺮادف ﻓﺎرﺳــــﯽ ﺷــــﺪه از  ImageNetﺗﻬﯿــــﻪ ﮔﺮدﯾــــﺪه
اﺳــﺖ.ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﺗــﺮادف ﻣﺨﺼــﻮص ﻓﺮﻫﻨــﮓ

ﻣﺮاﺟﻊ
] [1رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮزاﻧﻪ ،ﺣﺎﻓﻈﯽ ،ﻋﻠﯽ ،زرﮔﺮی ،ﻓﺮزاد" ،ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺿﺮورتﻫﺎ و
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی" ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ-۳۷ ،

اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۷۱۸۷۳ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺮای آنﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﺎ

 ،۴۰ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت)ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات

روش ﺟﻤﻊﺳــﭙﺎری ﺑﺮﭼﺴــﺐﮔﺬاری ﺷــﺪه اﻧــﺪ ،ﺑــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮﻧﺖ اﺿــﺎﻓﻪ

اﯾﺮان( ،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۴ ،

ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪی
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک و
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮادفﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﺮسوﺟﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻮﻣﯽ و
اﺷﺎﻋﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪی
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داده ای ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و ImageNetﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﮑﻪی ﮐﻠﻤﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وردﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد در ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ و
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و داده ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن از اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
 ImageNetﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ داده ای ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮادفﻫﺎ و اﺷﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ در ﭘﺮوژه
اﺻﻠﯽ  ImageNetﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺗﺮادفﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺳﯽ )ﻟﺤﺎف ﮐﺮﺳﯽ(،ﺳﺠﺎده ،ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ،
ﺳﻤﻨﻮ و دهﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪن در اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺗﺮادفﻫﺎ و
واژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺜﻞ
دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎرق را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی
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ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﯿﻨﻪ راﯾﺎﻧﺶ
ﺷﺪ .وی در ل
ﻣﯽﺑﺎﺷ

ﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ
ﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای ا ن
دارد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟ ﺖ

ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ راﯾﺎﻧﺶ
ﺖ
راهاﻧﺪازی ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ز

ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮه
ﯽ ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان ، ،ﺟﻠﺪ  ،۴-۱ﺰ
 [12ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮهاﻟﻤﻌﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ
] 1

اﺑﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آآﻣﺎده ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮ

اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻠﺪ
،
داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ
ف
ﻼﻣﯽ،
 ، [13ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮهاﻟﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼ
] 1

ﮐﺮد.
ﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺗﺤﺖ وب اﺷﺎرهﮐ
ﻫﻤﭽﻨﯿﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳ

ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،
اﻟﻤﻌﺎرف گ

ﺷﺪ .از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃ
ﻣﯽﺑﺎﺷ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و

 ۱۳۶۷ﺗﺎ .۱۳۹۴
۱
،۲۲-۱
[14] https://images.google.com/
[15] https://www.bbing.com/images/
[16] http://image.pparsijoo.ir/

ﺳﺎل  ۱۳۹۳در
ﺷﻨﺎﺳﯽ را در ل
زﯾﻨﺐ ﭘﺮﮐﺎر دوره ﮐﺎرﺷ
داﻧﺸﮕﺎﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭘﺮﻧﺪ ددر رﺷﺘﻪی

ﺳﺎﻧﯿﺪ و در
ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ -م
ﺳ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﺧﺬ
ت
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻨﺎوری

ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮﻮد را در رﺷﺘﻪ
ک
ﻓﺮززاد زرﮔﺮی
ﻣﻬﻨﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،

ﺼﯽ ﺧﻮد را از
ﮐﺎررﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼ

ﺖ .او اﯾﻨﮏ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ر
داﻧﺸ

ﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه آززاد اﺳﻼﻣﯽ
درﺟﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷ

ﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان ﭘﺬﯾﺮ
ﺼﻮﯾﺮ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ وی ،ﭘﺮدازش و ﻧﻬﺎن ﻧﮕﺎری ﺗﺼ
ﺸ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻣﻨﺪیﻫﺎی
ﺴﺘﻨﺪ.
ﺠﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﺴ
ﺟﺴﺘﺠ

داﻧﺸﯿﺎر دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺸ
ت در ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ،ICTﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺮﮐ
ﺤﻘ

ﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ
ﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن در داﻧﺸﮕﺎ
ﻣﺨ

ﯿﻘﺎﺗﯽ وی
ﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘ ﯽ
ﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﻣﯿﻨ
ﻋﻠﻮﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ

ﺳﺎزی
ﺷﺎﻣﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎ ،ﭘﺮددازشﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪِﯾﻮ و ﭘﯿﺎدهﺳ
ﺨﺖاﻓﺰاری اﺳﺘﺎﻧﺪﺪاردﻫﺎی ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮ ااﺳﺖ.
ﺳﺨ

اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺳﻤﯽ داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ن

ﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان
ﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﻮﺗﺮ ﻧﺮماﻓﺰار داﻧﺸ
ﺠﻮی دوره
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﺠ
ﺷﻤﺎل اﺳﺖ .وی در ﺣ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در دداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻼﻗﻪ اﯾﺸﺎن
ﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼ
اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤ

ﯾﺎﻧﺶاﺑﺮی ،اﻣﻨﯿﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی وب و
را ﺶ

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻓﺮززاﻧﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺶ

ﮐﺎﻣﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺮماﻓﺰار دداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن و

ﮐﺎررﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺮﺑﯿﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

داﻧﺸ
ﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺘﺮی در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و

ﻓﻨﺎووری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

ﺳﺎزی
ﻣﻮررد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮ ،اﺳﺘﺎﻧﺪااردﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺳ

ﺖ.
ﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ
وﯾﺪﺪﺋﻮ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺼ

ﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮔﺎن ﻓﺮﻫﻮدی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷ
ﻣﮋﮔ

ﻓﻨﺎووری اﻃﻼﻋﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﺳﺎل  ۱۳۸۰در زﻣﯿﻨﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی از ل

ﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی
اﻃﻼ
ﭘﺮﺳ
ﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ووبﮐﺎوی و ﭘﺮدازش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﯿﺖ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟ ﺖ

ﭘﮋووﻫﺸﯽ ،اﯾﺸﺎن ددر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﺮوه ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻓﻨﺎﺎوری

ﻼﻋﺎت و ﻣﺠﺮی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اررزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت وب )وبآزﻣﺎ( در
اﻃﻼ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﺎت در ﺣﺎل ﻟ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋ
ت
ﭘﮋووﻫﺸﮕﺎه

اﺳﺖ.
ﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺖ
وبﺳﻮﻮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﯾﺎدﮔ

