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Abstract: In order to increase relevant retrieved results and users
satisfaction, information retrieval systems are seeking a way to change
keyword-based search to concept-based search. These systems use
the tools that can convert terms to concepts. Over the years, this
provided the basis for production of tools such as classification schema,
vocabularies, subject headings and thesauri. Recently, ontologies are
used in complementing this process.
The main problem of this research is how the great information retrieval
systems of the world claiming to use ontologies and thesauri use the
semantic features of these tools in their information retrieval process?
In this paper 7 information retrieval systems which use these tools,
were selected. Using literature review, the semantic features were
presented in the form of research checklist. These features include 5
general categories of concept search, synonyms search, suggestion for
search, use of ontologies and display. The researcher examined these
features with structured observation in the form of checklist. Though
these systems use these tools for searching and retrieving, they don`t
show the expected features. In studied factors, ERIC Database and
the National Library of Australia achieved maximum scores of 32 and
24 respectively, while the National Archive of Australia and the British
Museum had minimum scores of 12 and 13 respectively.
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چكيــده :نظامهــای بازیابــی اطالعــات بــرای افزایــش نتایــج مرتبــط بازیابیشــده
و کســب رضایــت کاربــران بهدنبــال تغییــر از جس ـتوجوی مبتنــی بــر کلیــدواژه
بــه جسـتوجوی مبتنــی بــر مفاهیــم هســتند .ایــن نظامهــا بــرای انجــام ایــن کار از
ابزارهایــی اســتفاده میکننــد کــه بتواننــد واژگان را بــه مفاهیــم تبدیــل کننــد .ایــن
امــر طــی ســالیان متمــادی زمینــة تولیــد ابزارهایــی همچــون طرحهــای ردهبنــدی،
ســرعنوانهای موضوعــی ،واژگانهــا و اصطالحنامههــا را فراهــم آورده اســت.
در تکامــل ایــن رونــد ،هستیشناســیها نیــز بهتازگــی بــهکار گرفتــه شــدهاند.
چگونگــی بهرهگیــری از ویژگیهــای معنایــی ابزارهایــی ماننــد هستیشناســی
و اصطالحنامــه در رونــد بازیابــی اطالعــات بــرای نظامهــای مطــرح دنیــا کــه
مدعــی بازیابــی اطالعــات بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــا هســتند ،مشــکل اصلــی مــورد
بررســی در ایــن پژوهــش اســت.
در ایــن مقالــه هفــت نظــام بازیابــی اطالعــات بــا توجــه بــه اســتفاده از ایــن ابزارهــا
انتخــاب شــدند و بــا بررســی متــون ،ویژگیهــای معنایــی نظامهــا در قالــب
ســیاهة وارســی محققســاختهای ارائــه شــد .ایــن ویژگیهــا پنــج مقولــة کلــی
جســتوجوی مفهومــی ،جســتوجوی مترادفهــا ،پیشــنهاد بــرای جســتوجو،
اســتفاده از هستیشناسـیها و نمایــش هســتند .پژوهشــگر بــا مشــاهدة ســاختاریافته
در قالــب ســیاهه ،ایــن ویژگیهــا را مــورد بررســی قــرار داد .بــا وجــود اینکــه ایــن
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نظامهــا از ایــن ابزارهــا بــرای جســتوجو و بازیابــی اطالعــات بهــره گرفتهانــد ،امــا ویژگیهــای
معنایــی و هستیشناســانة مــورد انتظــار را نشــان ندادنــد« .پایــگاه اطالعاتــی اریــک» و «کتابخانــة ملــی
اســترالیا» بیشــترین امتیــاز ( 32و  )24را در معیارهــای بررسیشــده بهدســت آوردنــد و «آرشــیو ملــی
اســترالیا» و «مــوزة بریتانیــا» کمتریــن امتیــاز ( 12و  )13را داشــتند.
كليدواژههــا :جســتوجوی معنایــی ،ویژگیهــای معنایــی بازیابــی اطالعــات ،نظامهــای بازیابــی
اطالعــات ،جســتوجوی مفهومــی ،جســتوجوی مترادفهــا ،هستیشناســی
 .1مقدمه و مسئله

جسـتوجوی اطالعــات ،فعالیّــت انســانی پیچیــدهای اســت کــه بــا یــک نیــاز اطالعاتــی آغــاز

میشــود و در بعضــی مــوارد ،چندیــن شــکل اســتراتژی جســتوجو و مــرور منابــع اطالعاتــی
گوناگــون را شــامل میشــود .هــر مدلــی از جســتوجوی اطالعــات شــرحی از مفهــوم نیــاز

اطالعاتــی را کــه فراینــد جسـتوجو بــا آن شــروع میشــود ،فراهــم میکنــد .از دیــدگاه شــناختی،

ایــن نیازهــا کــه در بســیاری از مــوارد مبهــم هســتند ،ممکــن اســت از طریــق مفاهیــم ســطح بــاال بیــان

شــوند ( )Sutcliffe and Ennis 1998کــه بهنوبــة خــود بــه مفاهیمــی دیگــر مرتبــط بــوده و بخشــی از
دامنــة خــاص یــا درون تعــداد کمــی از آنهــا هســتند ( .)García and Sicilia 2003یافتــن پاســخی

بــرای ایــن نیــاز اطالعاتــی از ســوی نظامهــا ،نیازمنــد دریافــت معنــای دقیــق پرسوجــوی کاربــر

اســت.

نظامهــای بازیابــی اطالعــات تاکنــون اغلــب بــه کلمــات و کلیدواژههــا بیــش از معنــای آنهــا

میپرداختنــد؛ بهنوعــی کــه در اکثــر مــوارد معنــای کلیــدواژة مــورد نظــر کاربــر نادیــده گرفتــه
میشــد .ایــن نظامهــا از فهرســتهای کلیــدواژهای بــرای توصیــف محتــوای اطالعاتــی اســتفاده
میکننــد .امــا مســئله ایــن اســت کــه چنیــن فهرســتی چیــزی در مــورد ارتباطــات معنایــی بیــن

کلیدواژههــا نمیگویــد و معنــای کلمــات و عبــارات را مــورد توجــه قــرار نمیدهــد (Styltsvig

 .)2006همانطــور کــه «ریــد» اشــاره میکنــد:

«خطــر بــزرگ در پرداختــن بــه کلمــات ایــن اســت کــه کلمــه را بهجــای معنــا در نظــر

میگیرنــد .ایــن غلــط اســت .یــک کلمــه ،در چارچــوب اجتماعــی ایجــاد میشــود کــه میتوانــد
بــا چنــد جنبــه یــا بعــد کــه همگــی در یــک زمــان ارائــه میشــوند ،در نظــر گرفتــه شــود .توصیــف

معنایــی کامــل یــک کلمــه شــامل حداقــل چهــار جنبــه یــا بعــد اســت« :واجــگان»« ،نحــو»،

«ســاختواژه» و «کاربــرد» (.)Read 1942
1586

بررسی ویژگیهای معنایی و هستیشناسانة نظامهای بازیابی اطالعات مبتنی بر اصطالحنامه و  | ...کریمی و دیگران

اغلــب ،بــرای کاربــران عــادی اســتفاده از سیســتمهای اطالعاتــی بــر پایــة فنــون کلیدواژهمحور
مشــکل اســت .کاربــران معمــوالً در بیــان نیازهــای اطالعاتــی خــود و ترجمــة نیازهــا بــه ســؤال بــا
مشــکل مواجهانــد.

نــوع رفتــار جســتوجوی کاربــران مســتلزم داشــتن دانــش جدیــد و فنــون بازیابــی و

راهبردهــای بازیابــی جدیــد اســت .بازیابــی اســناد از طریــق شــیوههای معنایــی ،1مبتنــی بــر تحلیــل

ســاختارهای معنایــی محتــوای اســناد صــورت میگیــرد ( .)Hynek 2002فنــون مختلفــی بــر اســاس

هــوش مصنوعــی و پــردازش زبــان طبیعــی بــرای پــردازش معنایــی ب ـهکار میرونــد و بیشــتر آنهــا
بــه اســتفاده از ســاختارهای کمکــی همچــون واژگان کنترلشــده و هستیشناســیها متکــی

هســتند .بــا اســتفاده از واژگان کنترلشــده (واژهنامههــا و اصطالحنامههــا) اصطالحــات اخــص،
اعــم و مرتبــط در پرسوجوهــا گنجانــده میشــوند .واژگان کنترلشــده یکــی از روشهــای غلبــه

بــر بعضــی از شــدیدترین موانــع پرسوجوهــای کلیــدواژهای هســتند .طــی ســالها ،ســاختارهای

کمکــی دیگــری نیــز مثــل مجموعههــای بــزرگ متــرادف «وردنــت» 2بــرای ایــن هــدف ایجــاد شــد.
مشــخص شــده اســت کــه جسـتوجوی مفهومــی بــر اســاس ســاختارهای کمکــی مثــل «وردنــت»
میتوانــد بهطــوری کارآمدتــر بــا اســتفادة مجــدد از مدلهــای بازیابــی اطالعــات و ســاختارهای

دادهای از بازیابــی اطالعــات کالســیک بـهکار رود .مدلهــای دادهای کــه مجموعههایــی از مفاهیــم
در دامنــة خــاص (هستیشناســیهای دامنــهای) را ارائــه میدهنــد ،و آنهایــی کــه میتواننــد
ارتباطــات میــان اصطالحــات را دربرگیرنــد ،در ســالهای اخیــر بــهکار گرفتــه شــدهاند.

بنابرایــن ،طبــق آنچــه گفتــه شــد ،مشــخص اســت کــه مشــکالت جسـتوجوی کلیــدواژهای

و معنایــی میتوانــد بــه بازیابــی منابــع غیرمرتبــط بــا نیــاز اطالعاتــی کاربــر منجــر شــود .بــه ایــن
دلیــل ،لــزوم توجــه بــه معنــا کامــ ً
ا احســاس میشــود .نظامهــای بازیابــی بــزرگ دنیــا بهدنبــال

یافتــن راهــی بــرای حــل ایــن مشــکل هســتند و هــر یــک از ابــزاری بــرای رفــع ایــن مشــکل اســتفاده

کردهانــد .نظامهــای بازیابــی اطالعــات موجــود در ایــران نیــز بهدنبــال رســیدن بــه جس ـتوجوی
معنایــی و حــل مشــکل جس ـتوجوی کلیــدواژهای هســتند .در ایــران نیــز تقریب ـاً ماننــد بقیــة دنیــا،

نظــام جامعــی کــه بتوانــد بــه ویژگیهــای معنایــی بپــردازد ،وجــود نــدارد .بنابرایــن ،ایــن نظامهــا

در مرحلــة اول میتواننــد از رویکردهــای مــورد اســتفاده در نظامهــای بازیابــی اطالعــات بــزرگ
دنیــا ایــده گرفتــه و ســپس ،بــا توجــه بــه رویکردهــا و ویژگیهــای مــورد اســتفادة آنهــا ،نظــام
2. WordNet

1. semantic methods
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بازیابــی معنایــی خــود را پایهگــذاری کننــد.

ایــن مقالــه بهدنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه کــدام ویژگیهــای معنایــی در نظامهــای

بازیابــی اطالعــات کــه مدعــی اســتفاده از ابزارهــای معنایــی هســتند ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد
و آیــا بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــا بــه اهــداف معنایــی اشارهشــده در متــون رســیدهاند یــا خیــر؟ بــرای

بررســی ایــن مســئله ،محقــق بــا بررســی متــون بــه ســیاههای دســت یافــت کــه بــر اســاس آن بــه
مشــاهدة ایــن نظامهــا پرداخــت.

 .2هدفهای پژوهش

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی عملکــرد نظامهــای بازیابــی اطالعــات مــورد نظــر

پژوهــش از نظــر اســتفاده از ویژگیهــای معنایــی اســت .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،اهــداف

فرعــی زیــر دنبــال خواهــد شــد:

1 .1ارزیابــی ویژگیهــای جس ـتوجوی مفهومــی در نظامهــای بازیابــی اطالعـ ِ
ـات مــورد نظــر
پژوهش؛

ِ
اطالعــات مــورد
2 .2ارزیابــی ویژگیهــای جســتوجوی مترادفهــا در نظامهــای بازیابــی
نظــر پژوهــش؛

ِ
اطالعــات مــورد
3 .3ارزیابــی ویژگیهــای پیشــنهاد بــرای جســتوجو در نظامهــای بازیابــی
نظــر پژوهــش؛

4 .4ارزیابــی ویژگیهــای مربــوط بــه اســتفاده از هستیشناســیها در نظامهــای بازیابــی
ِ
اطالعــات مــورد نظــر پژوهــش؛

ِ
اطالعات مورد نظر پژوهش.
5 .5ارزیابی ویژگیهای نمایش در نظامهای بازیابی
 .3سؤالهای پژوهش

ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه عملکــرد نظامهــای بازیابــی اطالعــات مــورد نظــر

پژوهــش از نظــر اســتفاده از ویژگیهــای معنایــی چگونــه اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال اصلــی،

ســؤاالت فرعــی زیــر دنبــال خواهــد شــد:

1 .جســتوجوی مفهومــی در نظامهــای بازیابــی اطالعــات مــورد نظــر پژوهــش چگونــه
اســت؟

ِ
اطالعــات مــورد نظــر پژوهــش
2 .2ویژگــی جســتوجوی مترادفهــا در نظامهــای بازیابــی
1588

بررسی ویژگیهای معنایی و هستیشناسانة نظامهای بازیابی اطالعات مبتنی بر اصطالحنامه و  | ...کریمی و دیگران

چگونــه اســت؟

 3 .ویژگ ـی پیشــنهاد بــرای جس ـتوجو در نظامهــای بازیابــی اطالعـ ِ
ـات مــورد نظــر پژوهــش
چگونــه اســت؟

ِ
اطالعــات مــورد
4 .4ویژگــی مربــوط بــه اســتفاده از هستیشناســیها در نظامهــای بازیابــی
نظــر پژوهــش چگونــه اســت؟

ِ
اطالعات مورد نظر پژوهش چگونه است؟
5 .5ویژگی نمایش در نظامهای بازیابی
 .4پیشینة پژوهش

مــروری بــر کارهایــی کــه تاکنــون در حــوزة ارزیابــی نظامهــای بازیابــی اطالعــات انجــام
شــده نشــان داد کــه بهطــور کلــی ،تقریب ـاً بــه هیچیــک از ایــن نظامهــا از دیــدگاه معنایــی نــگاه
نشــده اســت و محققــان اغلــب بــرای ارزیابــی ایــن نظامهــای بازیابــی اطالعــات رویکردهــای کلــی

و تخصصــی ارزیابــی عملکــرد ،بهجــز ویژگیهــای معنایــی ،را در نظــر گرفتهانــد .عــاوه بــر ایــن،
مــرور متــون نشــان داد کــه بیشــتر بررســیهای انجامشــده بــر موتورهــای جســتوجوی معنایــی
متمرکــز هســتند .از میــان بررس ـیهای انجامشــده بــر روی موتورهــای جس ـتوجوی معنایــی نیــز

تعــداد کمــی از آنهــا بــه بررســی ســاختاریافته پرداختهانــد و اغلــب مطالعــات بــه مطالعــة اجمالــی و

بررســی کلــی ایــن موتورهــای جس ـتوجو اکتفــا نمودهانــد .در واقــع ،اغلــب مطالعــات بــا انجــام

جســتوجوهای مختلــف در ایــن موتورهــای جســتوجو ویژگیهــای معنایــی آنهــا را بــه

تصویــر کشــیدهاندTurner, Shah and Bitirim (2009); Andago, Phoebe and Thanoun (2010); .
O’ leary (2010; Sudeepthi, Anuradha and Babu (2012); Azizan et al. (2013); Negi and

;) Kumar (2014تمام ـاً بــا انجــام جس ـتوجوهایی بــه بررســی ویژگیهــای معنایــی در موتورهــای

جســتوجو پرداختــه و اغلــب آنهــا فهرســتی از امکانــات و ویژگیهــای مــورد اســتفاده در
موتورهــای جس ـتوجو را ارائــه کردهانــد .در بعضــی از آنهــا از جملــه در پژوهــش «ترنــر ،شــاه

و بیتیریــم» مقایس ـهای بیــن موتورهــای جس ـتوجوی معنایــی و موتورهــای جس ـتوجوی عــادی

انجــام شــده و در نهایــت ،بــه ايــن نتيجــه رســيدهاند كــه عملكــرد جس ـتوجوي معنايــي در هــر

دو گــروه موتــور جســتوجوي كليــدواژهاي و موتــور جســتوجوي معنايــي در ســطح پايينــي

قــرار دارد (« .)Turner, Shah and Bitirim 2009آنداگــو ،فوبــي و تانــون» نیــز ایــن مقایســه را بیــن
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«گــوگل» و «هاکیــا» 1انجــام دادنــد .نتايــج ايــن پژوهــش نشــان داد كــه «گــوگل» عملكــرد بهتــري

نســبت بــه «هاكيــا» دارد (« .)Andago, Phoebe and Thanoun 2010اولــری» نیــز ماننــد «آنداگــو،

فوبــی و تانــون» بــه مقایســة «گــوگل» و «هاکیــا» پرداخــت و نتایــج پژوهــش او نیــز عملکــرد بهتــر
«گــوگل» نســبت بــه «هاکیــا» را نشــان داد )« .O’ leary (2010نگــي و كومــار» ایــن مقایســه را بیــن دو

موتــور جس ـتوجوي معمولــي «گــوگل» و «ياهــو» و ســه موتــور جس ـتوجوي معنايــي «هاكيــا»،
«داكداكگــو» 2و «بينــگ» 3انجــام دادنــد و در نهایــت ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عملكــرد

جســتوجوي معنايــي موتورهــاي جســتوجوي معنايــي باالتــر از موتورهــاي جســتوجوي
عــادي اســت (.)Negi and Kumar 2014

پژوهشهــای «ســودپتی ،انورادهــا و بابــو» و «عزیــزان» و همــکاران ( )2013بــر روی

موتورهــای جس ـتوجوی معنایــی انجــام شــد .هــدف آنهــا ارزیابــی ایــن موتورهــای جس ـتوجو

نبــود ،بلکــه آنهــا بهدنبــال یافتــن ویژگیهــا و امکانــات معنایــی در ایــن موتورهــای جس ـتوجو
بودنــد و در نهایــت ،فهرســتی از ایــن ویژگیهــا را ارائــه کردنــد (Sudeepthi, Anuradha and

.)Babu 2012; Azizan et al. 2013

در ایــران نیــز «دری» در مقالــهای عملکــرد پنــج موتــور جســتوجوی معنایــی را کــه

بهصــورت رایــگان در وب قابــل دســترس هســتند ،بــا اســتفاده از  45معیــار مشــخص در قالــب

یــک ســیاهة وارســی محققســاخته مــورد ارزیابــی و مقایســه قــرار داد .ایــن ســیاهه شــامل دو
بخــش ویژگیهــای معنایــی و عــادی موتورهــای جس ـتوجو بــود .نتايــج پژوهــش نشــان داد كــه

موتورهــاي جســتوجوي مــورد بررســي در شــاخص ويژگيهــاي عــادي و معنايــي ،عملكــرد

مطلــوب و كارايــي مــورد انتظــار را نداشــتند .نتایــج مقایســة ویژگیهــای معنایــی در ایــن موتورهــای

جسـتوجو نشــان داد کــه «داکداکگــو» و «هاکیــا» بیشــترین امتیــاز را در ایــن مســئله دارا هســتند
(.)1393

همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،پژوهشهــای بســیار کمــی بــه بررســی ویژگیهــای

معنایــی در نظامهــای بازیابــی شناختهشــدة جهــان پرداختهانــد و از طرفــی ،از دیــدگاه هستیشناســانه

ایــن ویژگیهــا مــورد توجــه قــرار نگرفتهانــد .ایــن پژوهــش بــا بررســی ویژگیهــای معنایــی در

نظامهــای بــزرگ کــه از ابزارهــای معنایــی اســتفاده میکننــد ،بــه اســتفاده از هستیشناســیها و
ویژگیهــای مربــوط بــه آنهــا نــگاه ویــژه خواهــد داشــت.
3. Bing
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 .5روش پژوهش

ایــن پژوهــش از نــوع پژوهشهــای توصیفی-کاربــردی اســت کــه بــه پیمایــش نظامهــای

بازیابــی اطالعــات بــزرگ دنیــا میپــردازد .در ایــن پژوهــش از مشــاهدة ســاختاریافته بــا اســتفاده از
ســیاهة وارســی محققســاختهای بــرای بررســی معیارهــا و دســتیابی بــه دادههــای پژوهــش اســتفاده

شــده اســت .بــرای تدویــن ایــن ســیاهه ،ویژگیهــای معنایــی مــورد نظــر در پژوهــش «دری» ()1393
بهعنــوان اســاس اولیــه مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه شــامل  45معیــار اســت .ایــن ســیاهه بــا مطالعــة

ســایر منابــع تکمیــل گردیــد .روایــی ایــن ســیاهه بــا نظــر متخصصــان ایــن حــوزه تأییــد شــده اســت.
جامعــة ایــن پژوهــش نظامهــای بازیابــی اطالعــات شناختهشــدة دنیــا هســتند کــه از ابزارهــای

معنایــی (شــامل فرهنگهــا ،ســرعنوانهای موضوعــی ،اصطالحنامههــا و هستیشناســیها) در
بازیابــی اطالعــات اســتفاده میکننــد .چــون ایــن بررســی بهصــورت مقایســهای انجــام نگرفتــه و

هــدف مطالعــه ،نمایــش ویژگیهــای معنایــی متفــاوت موجــود در نظامهــای بازیابــی اطالعــات

مختلــف ،اعــم از فهرســتهای پیوســتة کتابخانههــا ،پایگاههــای اطالعاتــی و مراکــز اســناد و

آرشــیوی و  ...اســت ،از هــر یــک از مــوارد موجــود در جهــان و ایــران نمونههایــی انتخــاب شــد و
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

جدول  .1لیست نظامها برای بررسی ویژگیهای معنایی
ردیف نام نظام بازیابی اطالعات

ویژگی خاص برای انتخاب

1

وبگاه کتابخانة کنگرة آمریکا

استفاده از سرعنوانهای موضوعی و اصطالحنامههای
مختلف در بازیابی اطالعات

2

وبگاه کتابخانة ملی استرالیا

امکان جستوجو بر اساس اصطالحنامه

3

وبگاه آرشیو ملی استرالیا

استفاده از مدلهای مفهومی در بازیابی اطالعات

4

وبگاه موزة بریتانیا

استفاده از اصطالحنامة مواد در سازماندهی و بازیابی
اطالعات

5

پایگاه اطالعاتی اریک

استفاده از اصطالحنامه در جستوجو

6

پایگاه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) استفاده از اصطالحنامه در سازماندهی اطالعات

7

پایگاه پایاننامههای پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران (گنج)

استفاده از اصطالحنامه در نمایهسازی

در میــان نظامهــای اشارهشــده در جــدول « ،1پایــگاه گنــج ایرانــداک» از اصطالحنامــه تنهــا

در نمایهســازی بهعنــوان مرحلــهای از ســازماندهی اطالعــات اســتفاده میکنــد و شــواهد آن در
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بازیابــی اطالعــات مشــهود نیســت ،بنابرایــن ،از لیســت بررســی حــذف گردیــد.

بــا مطالعــة متــون و منابــع موجــود در ایــن زمینــه مشــخص شــد کــه محققــان مختلــف

ویژگیهــای مختلفــی را بــرای یــک جســتوجوی معنایــی مــورد توجــه قــرار دادهانــد .ایــن

ویژگیهــا شــامل پنــج مقولــة کلــی و مقولههــای فرعــی مربــوط بــه آنهــا هســتند .در ویژگیهــای
مربــوط بــه جســتوجوی مفهومــی  29مقولــة فرعــی شناســایی شــد .در گزینههــای مربــوط بــه

پیشــنهاد بــرای جســتوجو  3مقولــه ،در گزینههــای مربــوط بــه جســتوجوی مترادفهــا 2
مقولــه و در گزینههــای مربــوط بــه نمایــش  9مقولــه ارائــه و مــورد بررســی قــرار گرفــت.

در گــروه ویژگیهــای مربــوط بــه هستیشناس ـیها چهــار گزینــه بــرای بررســی بــر اســاس

مطالعــات تعریــف شــد .مقولــة خاصــی کــه در ایــن پژوهــش بــر اســاس مطالعــة )Bates (1990

مــورد توجــه قــرار گرفــت مربــوط بــه تاکتیکهایــی اســت کــه میتوانــد بهطــوری مؤثــر
بــا هستیشناســیها بــا حرکــت درون هستیشناســی حمایــت شــود .ایــن تاکتیکهــا شــامل

 10تاکتیکــی هســتند کــه میتواننــد نشــاندهندة اســتفاده از هستیشناســی و ویژگیهــای
هستیشناســانه در نظــام بازیابــی اطالعــات باشــند.

تعــدادی از معیارهــا بــا بررســی نظــام قابــل مشــاهده بــود ،امــا بــرای بررســی ســایر معیارهــا بــا

توجــه بــه ماهیــت آنهــا ،پرسوجوهایــی بــر اســاس نمونههــای موجــود تعریــف شــد و در نظــام
بازیابــی مــورد نظــر مشــاهده گردیــد .نتایــج ایــن مشــاهدات بهصــورت صفــر و یــک در جدولــی

مشــخص گردیــد.

 . 5نظامهای بازیابی اطالعات
کتابخانة کنگرة آمریکا

فهرســت آنالیــن «کتابخانــة کنگــرة آمریــکا» یکــی از شناختهشــدهترین نظامهــای بازیابــی

اطالعــات جهــان اســت کــه در بازیابــی اطالعــات خــود از اصطالحنامههــا و ســرعنوانهای
موضوعــی اســتفاده میکنــد .فهرستنویســی موضوعــی بــه لیســتی از موضوعــات کنترلشــده

در دســترس اصطالحنامههــا و واژگان وابســته اســت .رکوردهــای فهرســت «کتابخانــة کنگــره»
عمومــاً نقــاط دسترســی موضوعــی را از یــک یــا چنــد اصطالحنامــه و ســرعنوانهای موضوعــیِ
زیــر میگیــرد.

سرعنوانهای موضوعی «کتابخانة کنگره»؛
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اصطالحات سبک هنری/فرم« 1کتابخانة کنگره» برای مواد آرشیوی و کتابخانهای؛
اصطالحنامة متوسط عملکرد موسیقی «کتابخانة کنگره»؛

اصطالحنامهای برای مواد گرافیکی :اصطالحات موضوعی و ژانری؛

واژگان کنترلشـده RBMS2 :واژگان کنترلشـده برای اسـتفاده در کتب نایاب و فهرستنویسی
مجموعههای خاص؛

راهنماهایی در دسترسی موضوعی به آثار شخصی ،داستان ،درام و ...؛

راهنمــای ژانــر /فــرم تصاویــر متحــرک ،راهنمــای اصطالحــات ســبک هنــری /فــرم رادیــو،
اصطالحــات موضوعــی قانونگــذاری (.)Thesauri & Controlled Vocabularies 2016

در سیسـتم جسـتوجوی کاتالوگهای «کتابخانـة کنگره» از این سـاختارهای اصطالحنامهای

و همچنیـن از سـرعنوانهای موضوعـی بـرای بهبـود نتایج جسـتوجو بهـره گرفته میشـود .بهعنوان

مثـال ،اگـر در جسـتوجوی پیشـرفته عبـارت  Iranian Revolutionو  Revolutionرا بهعنوان موضوع

جسـتوجو وارد کنیـم ،ایـن درخواسـت بـه مجموعـة سـرعنوان موضوعـی خواهـد رفـت و عبارت
مناسـب بـا آن بـا اسـتفاده از سـاختار درختـی موجـود اسـتخراج میشـود و بـه عبـارات درخواسـتی

کاربـر افـزوده میشـود و جسـتوجو بـا همـة ایـن عبـارات انجـام خواهـد شـد .بـرای مثـال ،یکـی
از نتایـج کتابـی اسـت از خاطـرات جبهـه مربـوط بـه «لشـکر امام حسـین اصفهـان» که در تقسـیمات

فرعـی مجموعـة سـرعنوانها قـرار گرفتـه اسـت .پـس از جسـتوجو در اطالعـات کتابشـناختی ،در
قسـمت موضوعـی کـه به مـدرک تعلـق گرفته ،محـل قرار گرفتـن موضـوع مـدرک را در مجموعة
سـرعنوانهای موضوعـی مشـخص میکنـد کـه میتـوان بـا کلیـک کـردن روی آن ،مجموعـة

رکوردهـای جدیـدی را بـا اصطلاح جسـتوجوی جدید در یک لیسـت مشـاهده کرد (اسـتفاده از
اصطالحنامـه در پایگاههـای اطالعاتـی مرکـز اطالعـات و مـدارک علمـی ایـران .)1383

کتابخانة ملی استرالیا

بزرگتریــن کتابخانــه و یکــی از مهمتریــن مراکــز پژوهشــی اســترالیا ،کتابخانــة ملــی آن

اســت .ســابقة فعالیــت ایــن کتابخانــه بــه ســال  ۱۹۰۲بــاز میگــردد .وبگاه «کتابخانــة اســترالیا»

شــامل جســتوجوی ســاده ،پیشــرفته و مــرور در فهرســت «کتابخانــة ملــی اســترالیا» و ســایر
کتابخانههــای اســترالیا از جملــه کتابخانههــای عمومــی اســت .همچنیــن ،میتــوان در منابــع
2. Rare Book and Manuscript section

1. Genre/ Form

1593

تابستان  | 1398دورة  | 34شمارة 4

دیجیتالــی کتابخانــه و نیــز در منابــع الکترونیکــی آن جسـتوجو انجــام داده و بــه اطالعــات مــورد
نیــاز دســت یافــت.

«کتابخانــة ملــی اســترالیا» از اصطالحنامــه  APAISاســتفاده میکنــد .ایــن اصطالحنامــه

اصطالحــات موضوعــی مــورد اســتفاده بــرای نمایهســازی مقــاالت بــرای  APAISرا لیســت
میکنــد .ایــن اصطالحنامــه در ســال  1978وقتــی کــه  APAISبهعنــوان پایــگاه اطالعاتــی آنالیــن

در دســترس قــرار گرفــت ،آغــاز بــه کار کــرد و اولیــن بــار در ســال  1980توســط «کتابخانــة ملــی
اســترالیا» بــرای تســهیل جســتوجو ایجــاد شــد.

ایــن اصطالحنامــه هنــوز بهعنــوان ابــزار نمایهســازی اســتفاده شــده و ابــزار کمکــی بــرای

جسـتوجوی آنالیــن  APAISو پایــگاه اطالعاتــی تمــام متــن روابــط عمومــی استرالیاســت .عــاوه
بــر خدمــت بــه مشــتریان  APAISاصطالحنامــة منتشرشــده در تعــدادی پــروژه کــه نیــاز بــه فهرســت

ساختاربندیشــده اصطالحــات موضوعــی اســترالیا دارنــد ،نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت

(.)National library of Australia 2016
آرشیو ملی استرالیا

«آرشــیو ملــی اســترالیا» از اصطالحنامــة عملکــرد تعاملــی دولــت اســترالیا ( )AGIFTدر بازیابــی

اطالعــات بهــره میگیــرد .ایــن اصطالحنامــه چارچوبــی اســتاندارد بــرای توصیــف عملکردهــای

دولــت ( )AGIFTاســت .ایــن اصطالحنامــه ،اصطالحنام ـهای بــا سلســلهمراتب ســه ســطحی اســت

کــه عملکردهــای تجــاری انجامشــده در نواحــی مشــترکالمنافع ،ایــاالت و دولتهــای محلــی در
اســترالیا را توصیــف میکنــد .اهــداف ایــن اصطالحنامــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

فراهـمآوری اصطالحــات اســتاندارد بــرای ادارات دولتــی بــرای اســتفاده در عنصــر «عملکــرد»
مجموعــة عناصــر فــرادادهای AGLS1؛

کمــک بــه کاربــران در جســتوجوی مدخلهایــی کــه مطمئــن نیســتند کــدام اصطــاح
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه یــا کــدام ســطح دولتــی بــرای اطالعــات یــا خدمــات مــورد نیــاز

مســئول اســت؛

فراهــمآوری چارچوبــی بــرای ادارات دولتــی بــرای توســعة اصطالحنامههــای عملکــردی
مبتنــی بــر اداره بــرای نیازهــای طبقهبنــدی آنهــا.

1. Australian Government Locator Service
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کتابخانة موزة بریتانیا

مجموعــة پایــگاه اطالعاتــی از یــک سیســتم از اصطالحــات کنترلشــده بــرای نمایهســازی

و طبقهبنــدی مجموعــة مــوزة بریتانیــا اســتفاده میکنــد .اینهــا شــامل انــواع اشــیاء مثــل اشــیای

چاپــی ،مجسمهســازی یــا کاســه و مکانهــای مرتبــط بــه ایــن اشــیا میشــود .ایــن اصطالحــات
کنترلشــده در اصطالحنامــه و فایلهــای مســتند آمدهانــد کــه بــه مــوزهداران و ســایر کاربــران
پایــگاه اطالعاتــی اجــازة دســتهبندی یکدســت اشــیا را بدهنــد.

یکــی از اصطالحنامههــا ،اصطالحنامــهای بــرای نامهــای اشــیا و مــواد اســت .اینهــا

بــا اعتمــاد بــه مجموعههــا منتشــر شــده (ماننــد  /MDAانجمــن دکومانتاســیون مــوزه) و بــا دیگــر
موزههــا در سراســر جهــان پذیرفتــه شــده اســت.
پایگاه اطالعاتی اریک

«مرکــز اطالعاتــی منابــع تعلیــم و تربیــت» (اریــک) دسترســی نامحــدود بــه بیــش از 1/2

میلیــون ســند کتابشــناختی از مقــاالت نشــریات و ســایر مطالــب مربــوط بــه تعلیــم و تربیــت را
فراهــم میکنــد و هــر دو هفتــه یکبــار صدهــا ســند جدیــد بــه آن اضافــه میشــود .در صــورت

دسترســی ،لینکهــا بــه متــن کامــل مقــاالت هــم اضافــه میشــود.

«اریــک» مركــز منابــع اطالعــات علمــي و آمــوزش و پــروش اســت و نيــز يــك كتابخانــة

ديجيتالــي آناليــن بــا اطالعــات گســتردة علمــي و پژوهشــي .ايــن پايــگاه امــكان دســتيابي بــه
اطالعــات را جهــت پشــتيباني و اســتفاده از پژوهشهــا و نیــز در آمــوزش ،تدريــس و پژوهــش

فراهــم ميكنــد.

در ایــن پایــگاه عــاوه بــر امــکان جســتوجوی ســاده و پیشــرفته ،امــکان جســتوجو در

اصطالحنامــة ایــن پایــگاه نیــز وجــود دارد .کاربرانــی کــه مهــارت اســتفاده از جســتوجوی

پیشــرفته را ندارنــد یــا میخواهنــد مناس ـبترین عبــارت را بــرای جس ـتوجوی مــورد نظــر خــود

بیابنــد یــا میخواهنــد بــا یافتــن عبــارات مرتبــط بــا موضــوع ،حجــم اطالعــات بازیابیشــده را

افزایــش دهنــد ،میتواننــد از طریــق جس ـتوجو در اصطالحنامــه ،موضوعــات مــورد عالقــة خــود

را یافتــه و اطالعاتــی در مــورد آن بازیابــی کننــد .بنابرایــن ،بســط درخواســت کاربــر و افــزودن
عبــارات هممعنــا و متناســب بهصــورت اتوماتیــک منتفــی اســت و ایــن وظیفــه بــه خــو ِد کاربــر

واگــذار شــده اســت (اســتفاده از اصطالحنامــه در پایگاههــای اطالعاتــی مرکــز اطالعــات و

مــدارک علمــی ایــران .)1383
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پایگاه اطالعاتی مجالت نورمگز

«مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی» ،پیشــگام در رایان ـهای کــردن منابــع دینــی و

پژوهشهــای اســامی اســت .دادهپــردازی علــوم اســامی و بهکارگیــری رایانــه در پژوهشهــای

دینــی و اســامی از همــان ابتــدا در رأس فعالیتهــای ایــن مرکــز بــوده اســت .در حــال حاضــر ،ایــن

مرکــز در همــة موضوعــات علــوم اســامی نرمافزارهایــی را بــا رویکردهــای پژوهشــی ،تبلیغــی
و اطالعرســانی بــرای ســطوح تخصصــی و عمومــی تولیــد کــرده اســت .هــر یــک از پایگاههــای

مرکــز بــرای اهدافــی خــاص یــا در شــرایطی معیــن طراحــی و تولیــد شــدهاند« .پایــگاه اطالعاتــی
مجــات نورمگــز» نیــز جــزو ایــن پایگاههاســت« .شــبکة جهانــی نــور» از ســال  1377اقــدام بــه

عرضــة مجــات مربــوط بــه علــوم اســامی و علــوم انســانی بــر روی پایــگاه حــوزه نمــود .ایــن

پایــگاه از مهرمــاه ســال  1384کار خــود را آغــاز کــرده کــه ایجــاد بایگانــی مجــات و مقــاالت

علــوم انســانی و اســامی در اینترنــت يكــي از مهمتريــن اهــدف راهانــدازى پايــگاه مجــات

تخصصــى بــوده اســت .درج بیــش از  32000شــماره از  700عنــوان مجلــة تخصصــی در قالــب

موضوعــات مختلفــی چــون «قــرآن و حدیــث»« ،فلســفه ،کالم و عرفــان»« ،فقــه ،اصــول و حقــوق»،

«کتابــداری و اطالعرســانی»« ،روانشناســی»« ،اقتصــاد»« ،هنــر»« ،مدیریــت»« ،حقــوق»« ،علــوم
انســانی» و «تاریــخ» ،ایــن پایــگاه را بــه یکــی از مهمتريــن بانکهــای اطالعــات مجــات در زمینــة

علــوم اســامی و انســانی تبدیــل کــرده اســت (اکبــری .)1389
 .6تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
جستوجوی مفهومی

جس ـتوجوی مفهومــی بــا جس ـتوجوی فــرادادهای یــا کلیــدواژهای تفــاوت بســیاری دارد.

جســتوجوی مفهومــی در تحلیــل نســبی ،مطابقــت مفهومــی بیــن پرسوجــو و ســند را نشــان

میدهــد .در واقــع ،ایــن نــوع جس ـتوجو ،فنــی اســت کــه کلماتــی را کــه بــا مفهــوم یــک کلمــة
پرسوجــو مشــابه هســتند ،فراهــم میکنــد .ایــن نــوع جس ـتوجو اســنادی را بازیابــی میکنــد کــه
بــا همــان مفهــوم کلمــة جس ـتوجو مرتبــط اســت ،بــدون توجــه بــه اینکــه کلمــة پرسوجــو در
اســناد نتایــج جس ـتوجو وجــود داشــته باشــد یــا نــه.

در ایــن بخــش و بــا توجــه بــه تعاریــف و ویژگیهایــی کــه متــون بــرای ایــن نــوع جسـتوجو

ارائــه کردهانــد 29 ،گزینــه مربــوط بــه ویژگیهــای آن شناســایی شــد و در نظامهــای بازیابــی
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اطالعــات مــورد بررســی قــرار گرفــت.
جدول  .2معیارهای جستوجوی مفهومی در نظامهای بازیابی اطالعات
کتابخانة
ملی
استرالیا

آرشیو
ملی
استرالیا

موزة
بریتانیا

پایگاه
اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز
تحقیقات کامپیوتری
علوم اسالمی (نور)

1

استفاده از واژگان کنترلشده 1

1

1

1

1

1

2

توسعة اصطالحنامهای

0

0

0

1

1

1

3

جستوجوی هستیشناسی

0

0

0

0

0

0

4

استفادة دستی از اصطالحنامه 1

0

0

0

1

0

5

جستوجوی مترادفها با
اصطالحنامه

1

0

0

0

1

0

6

ارائة مجموعهای از مفاهیم
در حوزهای خاص

0

1

1

1

1

0

7

انتخاب دامنه

0

0

1

0

1

1

8

انتخاب مفاهیم سطح باال در 0
هر دامنه

0

1

0

1

0

9

تنوع ریختشناختی نتایج در 1
واژة جستوجوشده مانند
حالتهای مختلف زمان
فعل ،و جمع و مفرد بودن

1

0

0

1

1

10

امکان عمومیتبخشی

0

1

0

1

1

0

11

توجه به تغییرات
مورفولوژیکی

1

1

0

0

0

0

12

در نظر گرفتن آیتمهای
شناختهشده

1

0

0

0

0

0

13

ارائة ارتباطات میان
اصطالحات

0

0

0

0

1

0

14

ارائة نتایج مرتبط با نیاز
اطالعاتی بیانشده

1

1

1

1

1

1

معیارهای جستوجوی
ردیف
مفهومی

کتابخانة
کنگرة
آمریکا
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کتابخانة
ملی
استرالیا

آرشیو
ملی
استرالیا

موزة
بریتانیا

پایگاه
اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز
تحقیقات کامپیوتری
علوم اسالمی (نور)

15

رتبهبندی و ذخیره بر اساس 1
ارتباط

1

1

1

1

1

16

تعیین محل و نمایش سریع
نتایج

1

1

1

1

1

1

17

ثابت نبودن طول پرسوجو

1

0

0

0

1

0

18

امکان مرور سلسلهمراتبی

1

1

1

0

1

0

19

ایجاد سریع نمایههای
پرسوجوی آماده

0

0

0

0

1

1

20

عدم نیاز به نحو پیچیده و
خاص

1

1

1

1

1

1

21

اجازة پرسوجوی ترکیبی
با استفاده از مفاهیم،
کلیدواژهها ،و فرادادهها

1

1

1

1

1

0

22

عدم تأثیرپذیری از امالی
نادرست کلمات ،اشتباهات
تایپی یا اشتباهات اسکن
 OCRدر متن پرسوجو

0

0

0

0

1

0

23

بازیابی نتایج مرتبط بدون
توجه به وجود یا نبو ِد مفهوم
در پرسوجو

1

0

0

0

1

0

24

استفاده از ریشة لغت

0

0

1

0

1

1

25

استخراج معنای بالقوة
پرسوجو

1

0

0

0

1

0

26

همخوانی با تغییرات معنایی 1
اصطالحات

1

0

0

0

0

27

مشخصکردن تعداد نتایج

1

0

0

0

0

0

28

استخراج موجودیت،
نامهای خاص و دیگر
اطالعات خاص برای اهداف
جستوجو

0

1

0

0

0

0

29

امکان انتخاب معنای مورد
نظر در مورد چندمعناییها

0

0

0

0

0

0

معیارهای جستوجوی
ردیف
مفهومی
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کتابخانة
کنگرة
آمریکا

کتابخانة
ملی
استرالیا

آرشیو
ملی
استرالیا

موزة
بریتانیا

پایگاه
اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز
تحقیقات کامپیوتری
علوم اسالمی (نور)

کل

17

13

11

9

22

10

درصد

58/62

44/82

37/93

31/03

75/86

34/48

میانگین

13/66

معیارهای جستوجوی
ردیف
مفهومی

بررســی  29ویژگــی مربــوط بــه جســتوجوی مفهومــی ،همانطــور کــه در جــدول ،2

مشــخص اســت ،نشــان میدهــد کــه «پایــگاه اطالعاتــی اریــک» بــا داشــتن  22امتیــاز و 75/86

درصــد از امتیــاز معیارهــای مشخصشــده بیشــتر از ســایر نظامهــا از جســتوجوی مفهومــی
پشــتیبانی میکنــد .پــس از «اریــک»« ،کتابخانــة کنگــرة آمریــکا» بــا  17امتیــاز و  58/62درصــد

از امتیــاز معیارهــای جس ـتوجوی مفهومــی در رتبــة دوم قــرار دارد« .مــوزة بریتانیــا» بــا  9امتیــاز

و  31/03درصــد از ایــن معیارهــا در رتبــة آخــر قــرار گرفتــه اســت .امتیــاز میانگیــن کل نظامهــای

بازیابــی اطالعــات  13/66اســت.

همانطــور کــه در جــدول مشــخص اســت ،ویژگیهــای اســتفاده از واژگان کنترلشــده،

اجــازة پرسوجــوی ترکیبــی بــا اســتفاده از مفاهیــم ،کلیدواژههــا و فرادادههــا ،ارائــة نتایــج مرتبــط
بــا نیــاز اطالعاتــی بیانشــده ،رتبهبنــدی و ذخیــره بــر اســاس ارتبــاط و تعییــن محــل و نمایــش

ســریع نتایــج در تمامــی نظامهــا بهصــورت مشــترک وجــود داشــته اســت.

ارائــة مجموعــهای از مفاهیــم در حــوزهای خــاص و توســعة اصطالحنامــهای نیــز در میــان

ویژگیهــای جســتوجوی مفهومــی در بیشــتر نظامهــا ( 4نظــام از  6نظــام مــورد نظــر) بــهکار

رفتــه اســت.

پیشنهاد برای جستوجو

زمانــی کــه جسـتوجوگر جسـتوجوی اولیــة خــود را انجــام میدهــد ،از وســعت واژگانــی

کــه میتوانــد بــرای جس ـتوجوی خــود اســتفاده کنــد ،آگاه نیســت و اغلــب جس ـتوجو را بــه

کلیدواژههــای خــاص و در زبــان طبیعــی محــدود میکنــد .پیشــنهاد بــرای جس ـتوجو بــه کاربــر

اجــازه میدهــد کــه مفاهیــم مرتبــط بــا کلیدواژههــای موردجســتوجوی خــود را ببینــد و در
صــورت لــزوم جس ـتوجوی خــود را بــر اســاس آن انجــام دهــد.

در ایــن معیــار 3 ،مقولــه مــد نظــر قــرار گرفــت و در نظامهــای بازیابــی اطالعــات مــورد نظــر

بررســی شــد.
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جدول  .3معیارهای پیشنهاد برای جستوجو در نظامهای بازیابی اطالعات
معیارهای پیشنهاد
برای جستوجو

کتابخانة کنگرة
آمریکا

کتابخانة ملی
استرالیا

آرشیو ملی
استرالیا

موزة
بریتانیا

پایگاه
اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم
اسالمی (نور)

ارائة پیشنهاد بر
اساس اصطالحات
نتایج مرتبط

0

1

0

0

0

0

ارائة پیشنهاد بر
اساس اصطالحنامه

0

0

0

0

0

1

پیشنهاد رفع ابهام
اصطالحات
پرسوجو

0

0

0

0

0

0

کل

0

1

0

0

0

1

درصد

0

33/33

0

0

0

33/33

میانگین

0/33

همانطــور کــه در جــدول  ،3مشــخص اســت ،اغلــب نظامهــای مــورد بررســی در ایــن

پژوهــش معیارهــای پیشــنهاد بــرای جس ـتوجو ندارنــد و در ب ـهکار بــردن ایــن ویژگیهــا ضعیــف

هســتند« .کتابخانــة ملــی اســترالیا» نتایــج مشــابه بــا نتایــج بازیابیشــده را در فهرســتی ارائــه میدهــد.
جستوجوی مترادفها

جســتوجوی مترادفهــا بــا اســتفاده از اصطالحنامــه اســنادی را کــه دارای اصطالحــات

مشــابه در معنــا بــا کلمــات پرسوجــو هســتند ،بازیابــی میکنــد.

در ایــن معیــار 2 ،مقولــه مــد نظــر قــرار گرفــت و در نظامهــای بازیابــی اطالعــات مــورد نظــر

بررســی شــد.

جدول  .4معیارهای جستوجوی مترادفها در نظامهای بازیابی اطالعات

1600

معیارهای
جستوجوی
مترادفها

کتابخانة
کنگرة
آمریکا

کتابخانة ملی
استرالیا

آرشیو
ملی
استرالیا

موزة
بریتانیا

پایگاه اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم
اسالمی (نور)

جستوجوی
مترادفها با
اصطالحنامه

1

0

0

0

1

1
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معیارهای
جستوجوی
مترادفها

کتابخانة
کنگرة
آمریکا

کتابخانة ملی
استرالیا

آرشیو
ملی
استرالیا

موزة
بریتانیا

پایگاه اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم
اسالمی (نور)

جستوجوی
مترادفها با
هستیشناسی

0

0

0

0

0

0

کل

1

0

0

0

1

1

درصد

50

0

0

0

50

50

میانگین

0/5

بــه ایــن دلیــل کــه اغلــب نظامهــا از هستیشناســی در بازیابــی اطالعــات خــود اســتفاده

نمیکردنــد ،معیــار جســتوجوی مترادفهــا بــر اســاس اصطالحنامــه مــد نظــر قــرار میگیــرد

و همانطــور کــه در جــدول  ،4آمــده ،تنهــا ســه مــورد از نظامهــا ایــن امــر را مــورد توجــه قــرار

داده بودنــد .امتیــاز میانگیــن  0/5از  6امتیــاز کل ،امتیــاز بســیار پایینــی اســت .ویژگــی اســتفاده از
اصطالحنامههــا در جســتوجوی مترادفهــا در نیمــی از نظامهــا بــهکار رفتــه اســت و حضــور

آن در پرداختــن بــه ویژگیهــای معنایــی اهمیــت زیــادی دارد.
استفاده از هستیشناسی

در نظامهــای بازیابــی اطالعــات اســتفاده از هستیشناســی بهعنــوان راه حلــی بــرای

مشــکالت جســتوجوی کلیــدواژهای و تبدیــل جســتوجوی ســنتی بــه جســتوجوی معنایــی
پیشــنهاد شــده اســت .بنابرایــن ،اســتفاده از آن میتوانــد در بازیابــی معنایــی مفیــد باشــد .بهطــور

کلــی ،چهــار مقولــة کلــی بــرای ایــن معیــار شناســایی شــد .معیــار اســتفاده از هستیشناســی در
تاکتیکهــای جســتوجو شــامل  10مقولــة فرعــی بــوده اســت.

«بیتــس» ( )1990اشــاره میکنــد کــه گاهــی کاربــر ترجیــح میدهــد کــه فراینــد جس ـتوجو

را تــا حــدی بــر طبــق اســتراتژیها و تاکتیکهــای مشــخصی کــه بتوانــد بهطــور مؤثــر در رابــط

کاربــر حمایــت شــود ،کنتــرل کنــد .او تاکتیکهــا را بهعنــوان «یــک یــا تعــداد انگشتشــماری از
حرکاتــی کــه جس ـتوجو را پیــش میبرنــد» تعریــف میکنــد و بهعنــوان مثــال ،آنهــا را شــامل

تغییــر یــک اصطــاح بــه اصطالحــات خاصتــر یــا اضافهکــردن اصطالحــات مشــابه میدانــد
( .)Bates 1990در واقــع ،هستیشناســیها میتواننــد بــرای حمایــت مســتقیم تاکتیکهــا اســتفاده

شــوند (.)García and Sicilia 2003

جــدول  ،5خالصــهای از تاکتیکهــای اشارهشــده در پژوهــش ( )Bates 1990را کــه
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میتوانــد بهطــور مؤثــر از طریــق هستیشناســیها حمایــت شــود ،توصیــف میکنــد .در ایــن

جــدول حــروف بــزرگ ( )A,B,Cبــرای مشــخص کــردن اصطالحــات اســت (García and Sicilia

.)2003

جدول  .5تاکتیکهای جستوجوی حمایتشونده از سوی هستیشناسی ()García and Sicilia 2003
تاکتیک

توصیف بیتس

پیادهسازی مبتنی بر
هستیشناسی

مثال

حرکت سلسلهمراتبی به
اصطالح اعم (باالتر)

تغییر  Bبا  B ،Aزیرمجموعة A

حرکت از گربة چشمآبی
به گربه

SUB

حرکت سلسلهمراتبی به
اصطالح اخص (فرعی)

تغییر  Aبا  B ،Bزیرمجموعة
 Aاست.

حرکت از گربه به گربة
چشمآبی

RELATE

حرکت یکطرفة
سلسلهمراتبی به همپایه

 Aوجود دارد؛ بهطوری که B

تغییر  Bبا  Cجایی که مفهوم

حرکت از گربة چشمآبی به
گربة براق از طریق گربه

CONTRARY

جستوجوی اصطالحی تغییر  Bبا  Cجایی که اشتراک حرکت از محصول نهایی
به محصول اولیه (بهعنوان
که صورت منطقی مخالف  Bو  Cتهی است (حداقل)
دستهبندی مشروبات)
توصیف مورد نظر است

SUPER

زیرمجموعة  C ،Aزیرمجموعة

A

RECORD

پیگیری مسیرهای
آزمایشی که دنبال شده و
آزمایشهای مطلوبی که
دنبال یا تکمیل نشده

SELECT

تجزیة جستوجوی مداوم ،وقتی که جستوجو برای
تجزیة پرسوجوی
ویرایش بعضی از شاخههایی اطالعاتی در مورد ابزارهای
جستوجوی پیچیده به
مشکالت فرعی و کاربر بر که میتوانند بعدا ً اضافه شوند آزمایش نرمافزار انجام
میشود ،تجزیة فنون مختلف
روی یک مشکل در یک
(واحد ،یکپارچه و )...
زمان

PARALLEL

1602

گسترش فرمولبندی
جستوجو (یا گستردهتر)
با شاملکردن مترادفها
یا دیگر اصطالحات برابر
مفهومی

ذخیرة هستیشناسی مسیرهای مسیر حیوان خانگی بهعنوان
یک اصطالح به گربه
مشاهدهشده در حال مرور
(اصطالح بعدی) و سپس به
گربة چشمآبی ثبت شده.
بنابراین ،سیستم ممکن است
بعدا ً به دیگر مشاهدهها
پیشنهاد دهد

افزودن اصطالح  Cوقتی که وقتی جستوجو برای
 Cمشابه با هر اصطالحی که اطالعات در مورد بازرسی
بخشی از جهتیابی جاری را نرمافزار شامل نقد نرمافزار نیز
میشود.
تشکیل میدهد
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پیادهسازی مبتنی بر
هستیشناسی

مثال

-

تاکتیک

توصیف بیتس

PINPOINT

ایجاد فرمولبندی
جستوجوی دقیق با
حداقلسازی (یا کاهش)
تعداد اصطالحات
برابر ،حفظ اصطالحات
توصیفیتر

مخالف PARALLEL

SPECIFY

جستوجوی اصطالحاتی
که به اندازة اطالعات
مطلوب خاص هستند

بعدا ً بهعنوان اصول طراحی
اجازة اصالح قدمبهقدم
راهنمای اصلی ONTOIR
با پیش بردن بهسوی
خاصترشدن در سلسلهمراتب توضیح داده خواهد شد).
تابعی ،ترکیب چند اصطالح
با «و» شبیه معناها

EXHAUST

شامل بیشتر یا تمام عناصر
پرسوجو در فرمولبندی
جستوجوی اولیه :برای
افزودن یک یا چند
عنصر پرسوجو به فرمول
جستوجوی آماده

اجازه به انتخاب چند اصطالح
و «یا» -شبیه معناها

(بعدا ً بهعنوان ویژگی OntoIR

توضیح داده خواهد شد).

تاکتیکهــای جســتوجوی مبتنــی بــر هستیشناســی طبــق جــدول  ،5مــورد بررســی قــرار

گرفــت .نتایــج بررســی ایــن مقولههــا در نظامهــا در جــدول  ،6آمــده اســت.

جدول  .6معیارهای استفاده از هستیشناسی در نظامهای بازیابی اطالعات
کتابخانة
ملی
استرالیا

آرشیو
ملی
استرالیا

موزة
بریتانیا

پایگاه
اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم
اسالمی (نور)

استفاده از رابط کاربر برای تایپ 0
اصطالحات در هستیشناسی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارائة ساختار فنی هستیشناسی در 0
رابط کاربر

0

0

0

0

0

معیارهای استفاده از هستیشناسی

استفاده از هستیشناسی برای
توسعة پرسوجو

کتابخانة
کنگرة
آمریکا
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کتابخانة
کنگرة
آمریکا

کتابخانة
ملی
استرالیا

آرشیو
ملی
استرالیا

موزة
بریتانیا

پایگاه
اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم
اسالمی (نور)

SUPER

0

1

0

1

1

0

SUB

0

1

0

1

1

0

RELATE

0

1

0

0

1

0

CONTRARY

0

0

0

0

1

0

RECORD

0

0

0

0

0

0

SELECT

0

0

0

0

0

0

PARALLEL

0

0

0

0

0

0

PINPOINT

0

0

0

0

0

0

SPECIFY

0

1

0

0

0

0

EXHAUST

0

1

0

0

1

0

کل

0

6

0

3

6

0

درصد

0

42/85

0

21/42

42/85

0

میانگین

1/875

معیارهای استفاده از هستیشناسی

حمایت از
تاکتیکها در
جسستوجو

همانطـور کـه در جـدول  ،6آمـده ،نظامهای بازیابـی اطالعـات ویژگیهای هستیشناسـانه را

در بازیابـی خـود خیلـی کـم بـهکار بردهانـد« .کتابخانـة ملی اسـترالیا» و «پایـگاه اطالعاتـی اریک» با

 42/85درصـد رتبـة اول را دارنـد ،امـا ایـن میـزان اسـتفاده کمتـر از نیمـی از ویژگیهاسـت .در میان
تاکتیکهـای جسـتوجوی مبتنـی بـر هستیشناسـی ،تاکتیـک  SUPERو ( SUBدر  3نظـام از 6

نظـام) کـه بهنوعـی اصطالحـات اعم و اخص را نشـان میدهد ،بیشـتر از سـایر تاکتیکهـا در نظامها

بـهکار گرفتـه شـده اسـت و ایـن نشـاندهندة محـدود بـودن ایـن نظامهـا بـه روابـط اصطالحنامـهای
است.

نمایش

اســتفاده از ویژگیهــای معنایــی در بازیابــی اطالعــات ،نمودهایــی در نمایــش دارد .ایــن

معیارهــای استخراجشــده از متــون شــامل  9معیــار اســت .ایــن معیارهــا در هــر یــک از نظامهــای

بازیابــی اطالعــات بررســی شــد.
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جدول  .7معیارهای نمایش در نظامهای بازیابی اطالعات
کتابخانة
کنگرة
آمریکا

کتابخانة ملی
استرالیا

آرشیو
ملی
استرالیا

موزة
بریتانیا

پایگاه
اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز
تحقیقات کامپیوتری
علوم اسالمی (نور)

ارائة بخش مرتبط به
نتایج بهشکل ساده

1

1

1

1

1

1

نمایش موضوعات
مرتبط

0

1

0

0

0

1

نمایش برجستة
کلیدواژههای مرتبط به با
پرسوجو

1

0

0

0

1

1

تعمیم یک مفهوم کلی 0
به اجزای آن

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نمایش رکورد به همراه 1
خالصه

1

1

1

1

1

ارائة نتایج يكسان براي 0
پرسوجوهاي حاوي
نحو متفاوت و معناي
مشابه

0

0

0

0

0

نمايش اشكال مختلف
دستوري پرسوجو

0

0

0

0

0

0

ارائة تعريف

0

0

0

0

0

0

کل

2

4

2

2

3

4

درصد

22/22

44/44

22/22

22/22

33/33

44/44

میانگین

1/3

معیارهای نمایش

ارائة مدلی تصویری از
نتایج کاوش

همانطــور کــه در جــدول  ،7مشــخص اســت ،نظامهــای بازیابــی اطالعــات مــورد بررســی

در ایــن پژوهــش بهنــدرت در نمایــش خــود ویژگیهــای معنایــی را نشــان دادنــد .در میــان آنهــا،

«پایــگاه مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی» و «کتابخانــة ملــی اســترالیا» تعــداد بیشــتری
از ایــن معیارهــا ( 4معیــار از  9معیــار 44/44 ،درصــد) را دارا بودنــد .در ایــن میــان «آرشــیو ملــی

اســترالیا» و «مــوزة بریتانیــا» از ایــن معیارهــا خیلــی کــم ( 2معیــار از  9معیــار 22/22 ،درصــد) اســتفاده

کردنــد.
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ارائــة بخــش مرتبــط بــا نتایــج بهشــکل ســاده و نمایــش رکــورد بــههمــراه خالصــه در تمامــی

نظامهــا وجــود داشــت .نمایــش برجســتة کلیدواژههــای مرتبــط بــه بــا پرسوجــو کــه نمونــهای

ســاده از نمایــش ویژگیهــای معنایــی اســت ،تنهــا در نیمــی از نظامهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت.

جدول  .8ویژگیهای معنایی کلی در نظامهای بازیابی اطالعات
کتابخانة

کتابخانة ملی

آرشیو

پایگاه اطالعاتی
اریک

پایگاه مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم
اسالمی (نور)

32

16

موزة

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺮﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﻨﺎﻣﻪ و ﻫﺴﺘﻲ ﻲملی
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ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

امتیــاز دارای کمتریــن امتیــاز هســتند.
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﺎززﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺮح دﻧﻴﺎ ﻛﻪ از اﺻﻄﻼحﻧﺎﺎﻣﻪ و ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﺳﻲ در ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد اﺳﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،

ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎ
ﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺮ
ف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺎﺎمﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺗﻼش ﺷﺪ وﻳﮋ ﻲ
رد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺪف
.7نتیجهگیری

ﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮن ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد .وﻳﮋﮔﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻣﺘﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔﮔﻲﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
در ایــن پژوهــش ویژگیهــای معنایــی نظامهــای بازیابــی مطــرح دنیــا کــه از اصطالحنامــه
ﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ،ﺷﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮاردد اﺳﺖ :ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﮔﺎن ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه )اﺻﻄﻼحﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲﻫﺎ،

ي ،ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ،ااﺳﺘﻔﺎدة دﺳﺘﻲ ازز اﺻﻄﻼحﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻣﺘﺘﺮادفﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻄﻄﻼحﻧﺎﻣﻪ ،اراﺋﺔ
دﻧﺖ( ،ﺗﻮﺳﻌﺔ اﺻﻄﻼحﻧﺎﻣﻪاي
1606

ﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﺣﻮززهاي ﺧﺎص ،اﻧﺘﺘﺨﺎب داﻣﻨﻪ ،اﻧﺘﺘﺨﺎب ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ در ﻫﻫﺮ داﻣﻨﻪ ،ﺗﻨﻮع رﻳﺨﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ در واژة

بررسی ویژگیهای معنایی و هستیشناسانة نظامهای بازیابی اطالعات مبتنی بر اصطالحنامه و  | ...کریمی و دیگران

و هستیشناســی در بازیابــی اطالعــات خــود اســتفاده میکننــد ،مــورد بررســی قــرار گرفــت.

هــدف از ایــن پژوهــش ارزیابــی ایــن نظامهــا نبــود ،بلکــه تــاش شــد ویژگیهایــی کــه بیشــتر

در نظامهــا بــهکار رفتــه اســت و ویژگیهایــی کــه متــون بــرای ایــن نظامهــا در نظــر گرفتهانــد،

شناســایی شــود .ویژگیهایــی کــه بهطــور کلــی از متــون بهعنــوان ویژگیهــای معنایــی شناســایی
شــده ،شــامل ایــن مــوارد اســت :جســتوجوی مفهومــی کــه خــود شــامل اســتفاده از واژگان
کنترلشــده (اصطالحنامــه ،هستیشناســیها ،وردنــت) ،توســعة اصطالحنامــهای ،جســتوجوی
هستیشناســی ،اســتفادة دســتی از اصطالحنامــه ،جســتوجوی مترادفهــا بــا اصطالحنامــه،
ارائــة مجموعـهای از مفاهیــم در حــوزهای خــاص ،انتخــاب دامنــه ،انتخــاب مفاهیــم ســطح بــاال در

هــر دامنــه ،تنــوع ریختشــناختی نتایــج در واژة جستوجوشــده ماننــد حالتهــای مختلــف زمــان

فعــل ،جمــع و مفــرد بــودن ،امــکان عمومیتبخشــی ،توجــه بــه تغییــرات مورفولوژیکــی ،در نظــر
گرفتــن آیتمهــای شناختهشــده ،ارائــة ارتباطــات میــان اصطالحــات ،ارائــة نتایــج مرتبــط بــا نیــاز
اطالعاتــی بیانشــده ،رتبهبنــدی و ذخیــره بــر اســاس ارتبــاط ،تعییــن محــل و نمایــش ســریع نتایــج،
ثابــت نبــودن طــول پرسوجــو ،امــکان مــرور سلســلهمراتبی ،ایجــاد ســریع نمایههــای پرسوجــوی

آمــاده ،عــدم نیــاز بــه نحــو پیچیــده و خــاص ،اجــازة پرسوجــوی ترکیبــی بــا اســتفاده از مفاهیــم،
کلیدواژههــا و فرادادههــا ،عــدم تأثیرپذیــری از امــای نادرســت کلمــات ،اشــتباهات تایپــی یــا
اشــتباهات اســکن  OCRدر متــن پرسوجــو ،بازیابــی نتایــج مرتبــط بــدون توجــه بــه وجــود یــا نبــو ِد

مفهــوم در پرسوجــو ،اســتفاده از ریشــة لغــت ،اســتخراج معنــای بالقــوة پرسوجــو ،همخوانــی

بــا تغییــرات معنایــی اصطالحــات ،مشــخص کــردن تعــداد نتایــج ،اســتخراج موجودیــت ،نامهــای
خــاص و دیگــر اطالعــات خــاص بــرای اهــداف جس ـتوجو ،امــکان انتخــاب معنــای مــورد نظــر
در مــورد چنــد معناییهــا .نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه بزرگتریــن نظامهــای بازیابــی
اطالعــات دنیــا دارای ویژگیهــای معنایــی شــامل ویژگیهــای اســتفاده از واژگان کنترلشــده،

اجــازة پرسوجــوی ترکیبــی بــا اســتفاده از مفاهیــم ،کلیدواژههــا ،و فرادادههــا ،ارائــة نتایــج

مرتبــط بــا نیــاز اطالعاتــی بیانشــده ،رتبهبنــدی و ذخیــره بــر اســاس ارتبــاط و تعییــن محــل و
نمایــش ســریع نتایــج بــود کــه در تمامــی نظامهــا بهصــورت مشــترک وجــود داشــته اســت .ارائــة

مجموع ـهای از مفاهیــم در حــوزهای خــاص و توســعة اصطالحنام ـهای نیــز در میــان ویژگیهــای
جســتوجوی مفهومــی در بیشــتر نظامهــا بــهکار رفتــه بــود .در جســتوجوی مفهومــی «پایــگاه

اطالعاتــی اریــک» بــا  22امتیــاز در باالتریــن ســطح امتیــازات قــرار گرفــت و ایــن پایــگاه از نظــر

جســتوجوی مفهومــی ویژگیهــای بیشــتری را در خــود نشــان داد.
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پیشــنهاد بــرای جسـتوجو شــامل ارائــة پیشــنهاد بــر اســاس اصطالحــات نتایــج مرتبــط ،ارائــة
پیشــنهاد بــر اســاس اصطالحنامــه ،پیشــنهاد رفــع ابهــام اصطالحــات پرسوجــو بــود و در بررســی

نظامهــا ایــن ویژگیهــا دیــده نشــد .تنهــا مــورد موجــود ارائــة پیشــنهاد بــر اســاس اصطالحــات

نتایــج مرتبــط بــود کــه در «کتابخانــة ملــی اســترالیا» و در بخشــی بــا عنــوان « ،»Similar Itemsاســناد
مشــابه بــا نتایــج را نشــان م ـیداد و در «پایــگاه اطالعاتــی نورمگــز» نیــز قســمتی بــا عنــوان پیشــنهاد

بــرای جسـتوجو وجــود دارد کــه بــر اســاس اصطالحــات موجــود در اصطالحنامــه کلماتــی بــرای

جســتوجو پیشــنهاد میکنــد .پیشــنهاد رفــع ابهــام اصطالحــات پرسوجــو بهعنــوان ویژگــی

مهمــی کــه در نظامهــای معنایــی بــه کار مــیرود ،در هیچیــک از ایــن نظامهــا مشــاهده نشــد.
«کتابخانــة ملــی اســترالیا» و «پایــگاه مجــات نورمگــز» تنهــا مــواردی بودنــد کــه پیشــنهاد بــرای
جســتوجو را ارائــه میکردنــد.

جس ـتوجوی مترادفهــا شــامل جس ـتوجوی مترادفهــا بــا اصطالحنامــه ،جس ـتوجوی
مترادفهــا بــا هستیشناســی اســت .ویژگــی اســتفاده از اصطالحنامههــا در جســتوجوی
مترادفهــا در نیمــی از نظامهــا بــهکار رفتــه اســت و ایــن موضــوع اهمیــت حضــور آن را در

ویژگیهــای معنایــی نشــان میدهــد .در میــان نظامهــای بررسیشــده جســتوجوی مترادفهــا

در ســه نظــام «نورمگــز»« ،کتابخانــة کنگــرة آمریــکا» و «اریــک» انجــام میشــد.

اســتفاده از هستیشناســی بهعنــوان یکــی دیگــر از ویژگیهــای معنایــیِ مــورد توجــه شــامل

اســتفاده از رابــط کاربــر بــرای تایــپ اصطالحــات در هستیشناســی ،اســتفاده از هستیشناســی

بــرای توســعة پرسوجــو ،ارائــة ســاختار فنــی هستیشناســی در رابــط کاربــر ،حمایــت از

تاکتیکهــای جســتوجو شــامل تاکتیکهــای ،CONTRARY ،RELATE ،SUB ،SUPER
 XHAUST ،SPECIFY،PINPOINT،PARALLEL ،SELECT ،RECORDاســت .از ایــن ویژگیهــا

در نظامهــای مــورد بررســی اســتفاده نشــده اســت و از میــان تاکتیکهایــی کــه ویژگیهــای
معنایــی را حمایــت میکننــد تنهــا تاکتیکهــای

SUPER

و  ،SUBکــه بهترتیــب حرکــت

سلســلهمراتبی بــه اصطــاح اعــم (باالتــر) و حرکــت سلســلهمراتبی بــه اصطــاح اخــص (فرعــی)

اســت ،مــورد توجــه ایــن نظامهــا قــرار گرفتنــد .ایــن تاکتیکهــا اشــاره بــه روابــط اصطالحنامـهای

اعــم و اخــص دارد و نشــان میدهــد کــه ایــن نظامهــا تاکنــون توانســتهاند روابــط معنایــی موجــود

در اصطالحنامههــا را در بازیابــی اطالعــات بــهکار گیرنــد« .کتابخانــة ملــی اســترالیا» و «پایــگاه

اطالعاتــی اریــک» از نظــر توجــه بــه ویژگیهــای هستیشناســی در ســطح باالتــری نســبت بــه

ســایر نظامهــا قــرار داشــتند.
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ویژگیهــای مربــوط ب ـ ه نمایــش ویژگیهــای معنایــی شــامل ارائــة بخــش مرتبــط بــا نتایــج

بــهشــکل ســاده ،نمایــش موضوعــات مرتبــط ،نمایــش برجســتة کلیدواژههــای مرتبــط بــه بــا

پرسوجــو ،تعمیــم یــک مفهــوم کلــی بــه اجــزای آن ،ارائــة مدلــی تصویــری از نتایــج کاوش،
نمایــش رکــورد بــه همــراه خالصــه ،ارائــة نتایــج يكســان بــراي پرسوجوهــاي حــاوي نحــو

متفــاوت و معنــاي مشــابه ،نمايــش اشــكال مختلــف دســتوري پرسوجــو ،و ارائــة تعريــف بــود

کــه ارائــة بخــش مرتبــط بــا نتایــج بهشــکل ســاده و نمایــش رکــورد بـه همــراه خالصــه در تمامــی

نظامهــا وجــود داشــت .نمایــش برجســتة کلیدواژههــای مرتبــط بــه بــا پرسوجــو کــه نمونــهای

ســاده از نمایــش ویژگیهــای معنایــی اســت ،تنهــا در نیمــی از نظامهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه

اســت .بهطــور کلــی ،در مــورد ویژگیهــای مربــوط بــه نمایــش ،در نظامهــای مــورد بررســی
«نورمگــز» و «کتابخانــة ملــی اســترالیا» از لحــاظ ویژگیهــای مربــوط بــه نمایــش در ســطح باالتــری

قــرار گرفتنــد.

عــاوه برایــن ،نتایــج نشــان داد کــه در بیــن نظامهــای بازیابــی اطالعــات مــورد بررســی،

«پایــگاه اطالعاتــی اریــک» بــا  32امتیــاز از مجمــوع  56امتیــازی کــه امــکان اکتســاب آن وجــود

داشــت ،بهتــر از ســایر نظامهــا در زمینــة معیارهــای معنایــی بــوده اســت .پــس از آن «کتابخانــة
ملــی اســترالیا» بــا  24امتیــاز رتبــة دوم را دارد .ایــن نشــان میدهــد کــه میتــوان تــا حــد زیــادی از
ویژگیهــای ایــن نظامهــا در طراحــی نظــام بازیابــی معنایــی فارســی الگــو گرفــت« .آرشــیو ملــی

اســترالیا»« ،مــوزة بریتانیــا» و «پایــگاه اطالعاتــینورمگــز» نیــز بهترتیــب بــا  14 ،13و  16امتیــاز از

 56امتیــاز را کســب کردهانــد و ایــن نشــان از ضعــف ایــن نظامهــا در ویژگیهــای معنایــی اســت.
فهرست منابع

اکبــری ،احمــد .1389 .پایگاههــای مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی در یــک نــگاه .فصلنامــه رهآورد

نــور( http://www.rahavardnoor.com/index.php/authors/item/155-tahghighat .43-34 :)33( 50 .دسترســی در

.)1395/7/15

دری ،راحلــه .1393 .مقايســه و ارزيابــي موتورهــاي جسـتوجوي معنايــي .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات
.487-467 :)2( 30

شــرکت خدمــات کامپیوتــری پیــک دادهگســتر .1383 .اســتفاده از اصطالحنامــه در پایگاههــای اطالعاتــی مرکــز
اطالعــات و مــدارک علمــی ایــران .تهــران :پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران.

علیمــرادی ،مصطفــی  .1394 .نگرشــی بــه گونههــای جســتوجو و بازیابــی اطالعــات .فصلنامــه رهآورد نــور 59
(.26 :)62
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ﺷﻨﺎﺳﻲ | ﻛﺮﻳﻤﻲ و دﻳﮕﺮان
ي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺮﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﻨﺎﻣﻪ و ﻫﺴﺘﻲ ﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﺎﻳﻲ و ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي

المیرا کریمی

دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد رشـتة علـم اطالعـات و دانششناسـی از

 ایشـان هماکنـون دانشـجوی دکتـری.دانشـگاه تربیـت مـدرس تهـران اسـت

رشـتة علـم اطالعـات و دانششناسـی پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطالعـات
.ایـران اسـت

.هستیشناسی و بازیابی اطالعات از جمله عالیق پژوهشی وی است
اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮﻮي دﻛﺘﺮي رﺷﺘﺔ
 ن.داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
 داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﺔ ﻋﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺶ،اﻟﻤﻴﺮا ﻛﺮﻳﻤﻲ
.ﺖ
اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
ت
ﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
 ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ.ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان اﺳﺳﺖ
ي
ﻋﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﮕﺎه ﻋﻠﻮم و
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اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮﻮي دﻛﺘﺮي رﺷﺘﺔ
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ن
اﻟﻤﻴﺮا ﻛﺮﻳﻤﻲ ،داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﺔ ﻋﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺶ

اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮﻮي دﻛﺘﺮي رﺷﺘﺔ
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ن
اﻟﻤﻴﺮا ﻛﺮﻳﻤﻲ ،داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﺔ ﻋﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺶ

ﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
ت
ﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان اﺳﺳﺖ .ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
ي
ﻋﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﮕﺎه ﻋﻠﻮم و

ﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
ت
ﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان اﺳﺳﺖ .ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
ي
ﻋﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﮕﺎه ﻋﻠﻮم و

محمود بابایی

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــوم ارتباطــات از دانشــگاه عالمه
طباطبایــی اســت .ایشــان اســتادیار پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات
ایــران اســت .وی هماکنــون مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان «ســبوی دانــش
پارســیان» اســت.

ت
ﺷﺘﺔ ﻋﻠﻮم
ﻣﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،دارراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
است.
سایبرنتیک از جمله عالیق پژوهشی وی

ﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﺒﺮﻧﺘﻴﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼ
ﻞ ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن »ﺳﺒﻮي داﻧﺶ ﭘﺎررﺳﻴﺎن« اﺳﺖ .ﺳﺎﻳﺒﺮ
ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
اﻳﺮان اﺳﺖ .وي ﻢ

ت
ﺷﺘﺔ ﻋﻠﻮم
ﻣﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،دارراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

بهشتی
السادات
ﺳﺒﻮيک
ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞﻞ ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن »ملو
ﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
حسینی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼ
ﺒﺮﻧﺘﻴﻚ
اﺳﺖ .ﺳﺎﻳﺒﺮ
داﻧﺶ ﭘﺎررﺳﻴﺎن«
اﻳﺮان اﺳﺖ .وي ﻢ

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری زبانشناســی همگانــی از دانشــگاه تهــران
اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار و رئیــس پژوهشــکدة مدیریــت دانــش

پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران اســت.
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