
ها از اصطالحنامه ... ساختاريسازنهی اطالعات و ضرورت بهي سه بعدي  فضا
 هاي معنایی به آنهاطریق افزودن خصیصه

  
  1نرگس زندي روان

  "2 ورف-فرضیه سایپر .گذاردساختار زبان ما، تا حدود زیادي بر نوع درك ما از جهان تأثیر می"
  

  چکیده
ف و نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، شناخت بهتر فضاي مفاهمه در نظام ارائۀ مدل تعامل بین سه زبان کاربر، مؤل

با تنظیم عناصر این مدل، عملکرد بهینۀ نظام را در راستاي هدفهاي تعیـین          . سازدذخیره و بازیابی اطالعات را مقدور می      
کی از عناصـر مـدل یـاد شـده     توان تأمین کرد و اصطالحنامه به عنوان زبان نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، ی       شده، می 

 و ایجـاد و تعیـین نـوع    ، اولین ضـرورت ،در تدوین اصطالحنامه، ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از مفاهیم. خواهد بود 
کننـدگان    دومین ضـرورتی اسـت کـه در رویکـرد سـاختار مبنـا، فـرا روي تـدوین                  ،اي  روابط بین مفاهیم اصطالحنامه   

هاي متفاوت کاربران نهایی نظامهاي بازیابی  سازي و همچنین دیدگاه یدگیهاي شرایط نمایهاما پیچ. طالحنامه قرار داردصا
ابهام در استفاده از . است  ساختهضروري عرصه سازماندهی و بازیابی اطالعات را در مبنا  رویکرد کاربرتوجه به اطالعات، 

کاربران نهایی نظامهاي بازیابی اطالعات از سوي هاي متفاوت  تر هنگام سازماندهی از یک سو و دیدگاه       توصیفگر مناسب 
 5، صفت یا خصیصه4موجودیت:  شامل3سه مفهوم معنایی. سازد دیگر، گسترش روابط معنایی در اصطالحنامه را ضروري می

تواند سطح ابهام واژگانی موجـود    می،موجودیت و رابطه:  به جاي دو مفهوم معنایی در اصطالحنامه شامل  6و نوع رابطه  
ورت اضافه شدن مفهوم معنـایی خصیـصه بـه سـاختار اصـطالحنامه،         صدر  . ر توصیفگرهاي اصطالحنامه را کاهش دهد     د

 اختـصاص  ،در چنین شـرایطی . گردد شناخت مختصات مفاهیم، تعیین حد و مرز  و مصادیق آنها با ابهام کمتر مقدور می            
ریف درخواست جستجوي اطالعات با استفاده از خصیصه توصیفگرهایی با قطعیت ربط بیشتر هنگام سازماندهی و امکان تع

 وارد ساختن خصیصه به ساختار     ،همچنین. ها، سطح اثربخشی نظام بازیابی اطالعات را از دید کاربر افزایش خواهد داد            
    .شناسی نزدیک خواهد کرد مفاهیم معنایی در اصطالحنامه، آن را به سطح مدل مفهومی در سلسله مراتب هستی

شناسی، اصطالحنامه سه  سازي، روابط معنایی، فضاي مفهومی واژگان، اصطالحنامه، هستی        زبان نمایه  :هااژهکلیدو
  . بعدي

  
  مقدمه

مـشکوه الـدینی،   (ها و قراردادهاي اجتماعی است  ، روابط میان این نشانه    7هاي زبانی   زبان، نظامی از نشانه   
انـدرکاران سـازماندهی   دسـت . گیرنـد  از آن بهـره مـی   دیـشه،   به عنوان ابزاري براي بازنمون ان     مؤلفان  که   )1373

اطالعات نیز براي بازنمون محتواي اطالعاتی مدارك در نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات، از سـویی بـا زبـان      
مؤلفان اطالعات، و از سوي دیگر با زبان نظامهـاي ذخیـره و بازیـابی اطالعـات، و در نهایـت بـا زبـان کـاربران              

روان، زنـدي ( این سه عنصر را در یـک نظـام مـورد توجـه قراردهنـد            د اطالعات روبرویند، که بای    ةدننکجستجو
 و 9، مهار شده یا مقیـد 8سازي اطالعات، یکی از زبانهاي آزادنظام ذخیره و بازیابی براي بازنمون یا نمایه   ). 1385

                                                        
     com.ailgm@zandiravan مشهد يفردوس دانشگاه يرسان اطالع و يکتابدار يدکتر ةدور يدانشجو. ۱

2. Sapir-Whorf hypothesis. 
3. Semantic concept. 
4. Entity. 
5. Attribute. 
6. Relationship type.   
7. Linguistic signs. 
8. Free vocabulary.  
9. Closed Vocabulary.  



ین انتخاب بنا به نوع و ماهیت اطالعاتی کـه  ا. کند، یا تلفیقی از زبانهاي یادشده را، انتخاب می        10اي  اصطالحنامه
پــذیرد کننــده از ایـن اطالعـات، انجــام مـی    قـرار اسـت در نظــام ذخیـره شــود و همچنـین بافـت جامعــه اسـتفاده      

 عمیـق بـین   بـه تفـاوت  ، استفاده از زبان مهار شده در برابر زبان مهار نـشده   ). 2002،  13، نیل 12، دانزایر 11نیکلسون(
، مـستلزم  14»مهـار «کـارگیري هـر نـوعی از     هشود، زیرا ب میمنجر   بازیابی در این زمینه ونظامهاي مختلف ذخیره    

حصول ربطِ مورد انتظار در نتایج  .سازي براي نظام استاعمال تغییراتی در زبان طبیعی و تبدیل آن به زبان نمایه
زبان لف، ؤازیابی اطالعات، زبان مبازیابی اطالعات، تنها زمانی میسر خواهد بود که طراحان نظامهاي ذخیره و ب     

 و هیچ یک از زبانهاي یاد مورد توجه قرار دهندنظام را بر مبناي دیدگاه سیبرنتیکی در یک کلیت   زبان  کاربر و   
کارگیري یک زبان  هنظام ذخیره و بازیابی اطالعات با ب. شده، یا ویژگیهاي آنها را در طراحی خود حذف نکنند

 ،، تـا از ایـن طریـق تعـامالت اثـربخش     ایجاد کنـد فضاي مفاهمه ند میان کاربر و مؤلف      ک  میسازي، تالش   نمایه
آنچه در این عرصه فراروي سیاستگذاران و طراحان نظامهاي ذخیـره و     . براي جریان یافتن اطالعات شکل گیرد     

  15 از مفهـوم واژه زدایـی  ابهـام ،انتخاب پایگاهی از واژگان بـراي بـازنمون اطالعـات   : بازیابی اطالعات قرار دارد 
 بـراي ترکیـب واژگـان نظـام در حـین      16 تعریـف دسـتوري  ،براي نظام ذخیـره و بازیـابی اطالعـات و در نهایـت       

-نوع جهـت . سازماندهی اطالعات و همچنین قواعدي براي ترکیب این واژگان در حین بازیابی اطالعات است      
گیـري زبـان نظـام ذخیـره و بازیـابی      ، به شـکل  مشی بنیانیگیري سیاستگذاران و طراحان نظام نسبت به این خط  

اي از واژگـان کـه برخاسـته از زبـان     انتخـاب مجموعـه  . انجامـد  میاطالعات با ساختاري متفاوت از زبان طبیعی        
 موضوعی خاص است، همراه با اعمال تغییراتی در آن همچون استفاده از ةطبیعی یا زبان تخصصی در یک حوز

  منجـر گیـري پایگـاهی از واژگـان بـراي نظـام ذخیـره و بازیـابی اطالعـات         ه شـکل  ، ب 17فهرست سیاهه بازدارنده  
هاي متـرادف یـا     که واژه را با گروهی از واژه    18بندي واژگانی   ها، روشهاي طبقه    استفاده از اصطالحنامه  . شود می

 ، 19محـور لـب قا گرایـی هاي معنایی و صورت کند، همچنین استفاده از شبکه دهی می  برچسب آن یکی از مفاهیم 
 راهکارهــایی بــراي 22 تجزیـه قــراردادي مفهـوم   و21اســتدالل  و سـاختار 20توصــیفی اسـتفاده از فرمولهــاي منطـق  

انـد، و در نهایـت   رفته کار اند که تاکنون در نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات به   زدایی از مفهوم واژه بوده      ابهام
همـارایی و  ، همچنین پـیش 25 و عبارتها24ر اصطالحهاي ترکیبی در براب23ايهاي تکواژهسطح استفاده از اصطالح 

-همارایی واژگان، دستوري است که سیاستگذاران یک نظام براي نظـام ذخیـره و بازیـابی اطالعـات برمـی            پس
 زبان طبیعی و تعریف پذیر ساختن آن براي نظـام ذخیـره     »مهار «هریک از فرایندهاي یادشده، تالش در     . گزینند

لـف،  ؤتوانایی نظام ذخیره و بازیابی اطالعات در ایجاد فضاي مفاهمـه میـان کـاربر و م   . عات دارد و بازیابی اطال  
 نظامهـاي ذخیـره و بازیـابی اطالعـات را، بنـا بـه       اي کـه زبـان  کار رفته در زبان نظـام دارد، بـه گونـه   ه   ب »مهار «ارتباط مستقیمی با  

                                                        
10. Thesaurus.  
11. Nicholson, D.  
12. Dunsire, G.  
13. Neill, S.   
14. Control. 
15. Word Sense Disambiguation. 
16. Grammar. 
17. Stop List. 
18. Word Taxonomies.   
19. Frame-Based Formalisms.  
20. Description Logic. 
21. Argument. 
22. Formal Concept Analysis (FCA). 
23. Uniterm. 
24. Compound term.  
25. Phrase. 



تـوان از سـاختارهاي معنـایی     مـی ،شناسـی بـه شـکل زیـر     ف هـستی میزان و نوع مهار اعمال شـده در ساختارشـان روي یـک طیـ        
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 .ضعیف تا ساختارهاي معنایی قوي چیدمان داد

 
 
 
 
 
  

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
شناسی مشخص است، زبانهاي نظام ذخیره   بازیابی اطالعات از فهرسـت لغـات در    طور که از طیف هستی   همان

. منطقی در باالي طیف، در تغییر است و اصطالحنامه نیز در نیمۀ پایینی این طیف قـرار دارد     پایین طیف، تا مدل     
چنانکه اشاره شد، تفاوت هر یک از زبانهاي یاد شده روي طیف، برخاسته از نوع و میزان مهار اعمـال شـده در           

مورد نظر کاربر در نتـایج  آن زبان نسبت به زبان طبیعی است، اما پرسش اساسی اینجاست که براي افزایش ربط  
بـراي زبـان نظـام ذخیـره و بازیـابی اطالعـات       » مهـار «کـارگیري چـه رویکـردي در فراینـد          بازیابی اطالعات، به  

تر است؟ آیا رویکرد اعمال بیشتر محدودیتها به ساختار زبان، که یک رویکرد انقباضی اسـت، همچـون       مطلوب
هاي شناختی انسان نسبت به زبان در سـاختار زبـان    ق بیشتر خصیصهکارگیري سیاهه بازدارنده، یا رویکرد تزری   به

بندي واژگانی و اصطالحنامه، که یک رویکرد انبساطی  نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، همچون استفاده از طبقه 
کنـد و    یک از این دو رویکرد، فضاي مفاهمه میان کاربر و مؤلف را با اثربخـشی بیـشتر همـراه مـی         است؟ کدام 

  نماید؟ تعاملهاي بین زبان نظام، زبان کاربر و زبان مؤلف را تسهیل و تصریح می

                                                        
1. Model logic. 
2. First order Predicate Logic. 
3. Local domain theory. 
4. Description Logic. 
5. DAML+OIL, OWL. 
6. Unified modeling language. 
7. Conceptual model. 
8. Resource Description Framework Schema (RDF/S). 
9. Extended Entity Relationship. 
10  Entity Relationship. 
11 Schema. 
12. Taxonomy. 
13.Relational model. 
14. Synonym ring.  
15. Word list. 
16. Ontology spectrum. 

  16شناسی طیف هستی

 سطوح معنایی

   15 فهرست لغات
 ساختارهاي معنایی ضعیف

 ساختارهاي معنایی  قوي

  نامهواژه
 14هاي مترادفحلقه

  13ايمدل رابطه

 12شناسیطبقه

 اصطالحنامه
 10  موجودیت-رابطه

 11 الگو

 9 یافته گسترشتِی موجود-رابطه

 6سازيزبان متحدالشکل مدل

 7مدل مفهومی

 8 ع قالب توصیف منابالگويِ

  5ف براي وب معنايي توصیهامنطق

  3 دامنه محلیۀنظری

  4منطق توصیف

  2اي مرتبه اولمنطق گزاره

  1منطق مدل

  شناسي  نموداري از ساختارهاي مختلف معنايي و نوع ارتباط آنها با يكديگر در طيف هستي. ۱شكل
 )۲۰۰۳داكونتا، اُبرست، اسميت، (



  
   41مدل تعامل بین زبان در یک نظام ذخیره و بازیابی اطالعات

اي نماد و قاعده عملی در اختیـار مـا مـی    مدل، مجموعه«: کند  گونه تعریف می     مدل را این   42»کارل داچ «
اي  هدف از مدل سازي، ارائـه وسـیله  . در ساختار یا فرایند موجود منطبق سازیم   گذارد تا آنها را با نقاطی متناظر        

براي سازماندهی داده ها یا عناصر یک ساختار منسجم، فـراهم آوردن امکـان انـدازه گیـري پدیـده هـا، امکـان               
. »پیشگویی اوضـاع آینـده، یـا آشـکار سـاختن حقـایق یـا مناسـباتی اسـت کـه تـا کنـون ناشـناخته مانـده اسـت                     

با این تعریف، نخستین گام در پرداختن به مقولۀ زبان در نظام ذخیره و بازیـابی اطالعـات، ارائـۀ                 ) 91:1377:باد(
تواند باشد، زیرا مدل تعامل بین زبـانی، الزامهـایی همچـون مـوارد     مدل از تعامل بین زبانهاي مختلف در نظام می  

  :تواند برآورده سازدزیر را می
شارکت کننده در فراینـد تعامـل، بـین زبانهـاي مختلـف در نظـام ذخیـره و               تعیین و شناخت عناصر م     . 1

  بازیابی اطالعات
 نوع و میزان تأثیرگذاري هر یک از عناصر مشارکت کننده در یک تعامل بین زبانی بر یکدیگر  . 2

بینی نوع عملکرد نظام، هنگام افزایش و کاهشِ تأثیر هـر یـک از عناصـر مـشارکت         ایجاد توان پیش   . 3
 ر فرایند تعاملکننده د

امکان تنظیم عملکرد نظام در راستاي هدفهاي از پیش تعریف شده براي نظام، از طریق تغییـر میـزان             . 4
  . تأثیرگذاري هر یک از عناصر مشارکت کننده در تعامل بین زبانی

 کند مدلی از فراینـد تعامـل بـین زبـانی در یـک     با نظر به الزامهاي فوق،  نگارنده در این بخش تالش می   
  .نظام ذخیره و بازیابی اطالعات ارائه نماید

لـف و نظـام   ؤافتد، ارتباط و تعامل بـین کـاربر، م   آنچه اتفاق می،در یک نظام ذخیره و بازیابی اطالعات      
لـف و کـاربر ضـمن اینکـه اجزایـی از نظـام ذخیـره و بازیـابی         ؤم. ذخیره و بازیابی اطالعات از طریق زبان است     

لف، هـر دو در  ؤزبان کاربر و زبان م. کنند نمیپیروي خود را دارند و از زبان نظام  اطالعات هستند، زبان خاص   
 البتـه ایـن   ؛دنـ  از مزیـت قرابـت و نزدیکـی بـه یکـدیگر برخوردار     ،نـابراین ب اند؛  ساختار زبان طبیعی تعریف شده    

سـطح علمـی،   : هـاي عالوه بـر وجـود اختالف  . نخواهد شدمنجر لف ؤنزدیکی به تطابق کامل زبان کاربر و زبان م    
-لف که امکان نادیـده گـرفتن هـیچ   ؤاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و تفاوتهاي زمانی و مکانی کاربر نسبت به م          

 کاربر در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، اینکه کـاربر بـه طـور دقیـق       یک مقدور نیست؛ در یک تعامل مستقیمِ      
اهد صریح مطرح کند، به ایجاد فاصله بین زبان کاربر و زبان خوتواند آنچه را می خواهد، یا نمی  داند چه می  نمی
رگرفتـه از  باین در حالی است که زبان نظام ذخیره و بازیـابی اطالعـات، ضـمن اینکـه              . خواهد شد منجر  لف  ؤم

 »مهـار « به ماهیت و میزان ،نوع و میزان این تفاوت. لف است، با این دو بسیار متفاوت استؤزبان کاربر و زبان م 
توان سه زبان یـاد شـده را در   با این رویکرد می . کار رفته در زبان نظام ذخیره و بازیابی اطالعات بستگی دارد          به

اي که فضاي داخلی مثلث، فضاي توافق شده یـا بـه عبـارتی فـضاي       به گونه؛سه رأس یک مثلث در نظر گرفت  
    . دهدمفاهمه بین این سه زبان را تشکیل 

                                                        
افت نظـرات  ي با دروار استدي اما نگارنده ام، از نقص نباشديتواند خالين لحاظ مياست، بدن بار توسط نگارنده ارائه شده    ي اول ين مدل برا  ي ا . ١

  .داردل آن گام بريبتواند در جهت رفع نقص و تکمخوانندگان، 
42. Karl Deutsch.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لف و زبان نظام ذخیره و بازیابی اطالعاتؤ مدل تعامل بین زبان کاربر، زبان م.2شکل
  

لف و نظام ذخیره وبازیابی اطالعات را تشکیل ؤسطح داخلی مثلث، فضاي مفاهمه بین سه زبان کاربر، م       
 ۀنقـاط، نقطـ  ثرترین ؤمـ .  اما در تعامل کاربر با نظام، اثربخشی تمام نقاط این سطح به یک اندازه نیـست          ؛دهدمی

توانیم این نقطه و می.  است،برآیند این سه زبان، قرار گرفته در کانون مثلث و همچنین فضاي پیرامونی این نقطه    
درنظـر گـرفتن فـضاي پیرامـونی     . لف و نظام بنامیمؤفضاي پیرامونی آن را فضاي اثربخش بین سه زبان کاربر، م        

تـوان بـه صـورت    لف و نظام، نمیؤر هیج تعاملی بین کاربر، مین لحاظ است که دد برآیند سه زبان، ب   ۀبراي نقط 
. کـارگیري یـک فرمـول جـستجو توافـق کـرد      ه  روي یک یا چند اصطالح با بـ    ،مطلق، براي انجام یک جستجو    

کـارگیري گروهـی از اصـطالحها    ه کارگیري چندین فرمول جستجو در چندین نوبت و ب  ه  جستجوها، اغلب با ب   
  . کنده کاربر را تأمین می دلخواۀدر هر نوبت، نتیج

شود که نظام بتواند اخـتالف  در یک نظام ذخیره و بازیابی اطالعات زمانی تأمین میسازي عملکرد  بهینه
از آنجـا کـه نظـام    .  را به حداقل برساندفضاي اثربخش بین سه زبان    ، با   فضاي مفاهمه بین سه زبان    مساحت میان   

 بر زبان نظـام ذخیـره و   »مهار«، اعمال نیروي خود را از طریق  أثیر بگذارد تلف  ؤ بر زبان کاربر و زبان م      تواند  نمی
کـارگیري  ه  به جاي زبان طبیعـی و بـ  »سازيزبان نمایه «نظام از طریق جایگزینی . دهدبازیابی اطالعات انجام می   

ان نظـام   جـستجو، بـه اعمـال مهـار در زبـ       ۀسازي در لحظـ     زبان نمایه   واژگانِ بندي براي ترکیب  43 جستجو عوامل
 مثلث نزدیک یـا از آن دور  ة را به قاعد»مثلث تعامل بین سه زبان «تواند رأس می»مهار«پردازد، بر این اساس    می

مساحت مثلـث  شود، زیرا منجر  44به افزایش و یا کاهش مساحت مثلثین وسیله با تغییر ارتفاع مثلث، دسازد و ب 
شود و در نتیجـه  میمنجر رتفاع مثلث، به کاهش مساحت آن هر میزان کاهش ا. نسبت مستقیم با ارتفاع آن دارد    

دهـد و در ایـن   اختالف مساحت میان فضاي مفاهمه بین سه زبان، با فضاي اثربخش بین سه زبان را کـاهش مـی        
عد زبان تأمین می        ذ نظام   عملکرد بهینۀ شرایط،   این شرایط زمانی تحقـق مـی  . شودخیره و بازیابی اطالعات در ب-

باشد تا از ایـن طریـق رأس   سازي به کار رفته در نظام، در نزدیکی به زبان طبیعی تالش داشته  ان نمایه یابد که زب  
  . مثلث تعامل بین زبانی، که زبان نظام ذخیره و بازیابی است، به قاعدة آن که زبان طبیعی است نزدیک شود

                                                        
43. Search operators. 

  . مساحت مثلث برابر است با يک دوم قاعده ضرب در ارتفاع. ٢

  مهار

  زبان کاربر
  ین سه زبانفضاي مفاهمه ب

  زبان نظام ذخیره و بازیابی اطالعات

  زبان طبیعی

  فضاي اثربخش بین سه زبان

  سازيزبان نمایه

  بندي جستجوعوامل ترکیب

  لفؤزبان م



ندهی و بازیـابی اطالعـات اسـتفاده    اما مسئله این است، نظامهایی که تا کنون از زبان طبیعی بـراي سـازما      
انـد، بلکـه بـا عـدم مـدیریت بـر       اند، در بیشتر موارد نه تنها به حصول ربط مورد انتظـار کـاربر منجـر نـشده         کرده

نکتۀ قابل توجه اینجاست که تمام این نظامها . اند نظمی حاکم بر نظام را در بخش زبان، افزایش داده  واژگان، بی 
هاي بـین  بیعی استفاده کرده، و ویژگیهاي شناختی انسان نسبت به این واژگان، شامل رابطهتنها از واژگان زبان ط 

تـوان گفـت، نظامهـاي ذخیـره و بازیـابی      به نوعی می. اندهاي درونی واژگان را نادیده گرفته    واژگان و خصیصه  
-کردهاین زبان استفاده میاند، درحالی که فقط از بخشی از  اطالعات، تنها مدعی به کارگیري زبان طبیعی بوده       

  .  اند
  

   در محیط تعامل سه بعدي اطالعاتسازيزبان نمایه
داراي یــک واژگــان ) انگلیــسی، چینــی، یــا عربــی : هماننــد زبانهــاي طبیعــی، مثــل (ســازي  زبــان نمایــه

بانهاي  در ز»مهار «فرایند . است46، یا دستورکار45و یک نحو) رود سازي به کار می اصطالحهایی که براي نمایه(
تعیـین  . 1: آیـد ق مـی ی درکـاربرد مفـاهیم فـا     48اغتـشاش      و   47سازي مهارشده، از دو طریـق بـر همپوشـانی         نمایه

 و شکلهاي گونـاگون   محدودیتها براي تعداد و شکل اصطالحهاي مرجح، که مدیریت بر اصطالحهاي مترادف           
 ، 49براوتـون (وم قواعدي براي ترکیب آنهـا  تعیین روابط بین اصطالحها و در صورت لز. 2سازد  آنها را میسر می   

سـازي مهارشـده  و زبـان     بـین زبـان نمایـه     جداسـازي وارد ساختن این دو خصیصه به زبان نظام، به          ). 13،  2006
دو روش مطرح شده براي فراینـد  . شودمیمنجر  ،طبیعی و در حقیقت ایجاد تفاوت میان زبان نظام و زبان کاربر        

اولین گزینه براي ایجاد یک پایگـاه واژگـان در نظـام ذخیـره و بازیـابی            . تفاوت است مهار، داراي دو رویکرد م    
گیرد، در حالی که ی را پیش می ضاطالعات، با اعمال محدودیتها در فهرست واژگان زبان طبیعی، رویکرد انقبا          

ره و بازیـابی   بـه زبـان نظـام ذخیـ    ، شناختی انسان نسبت بـه واژگـان       ة دوم، روابط تعریف شده در حوز      ۀدر گزین 
پاسـخ بـه دو   اي براي زمینهطرح پیشدر. شود، که این رویکرد، یک رویکرد انبساطی است     اطالعات افزوده می  

  :رسد ضروري به نظر می،هااي از دیدگاه این مقاله، بیان پارهۀپرسش مطرح شده در مقدم
کارگیري نظامهاي ه بد، بیا اي که همیاري نیروي انسانی براي کاربران کاهش می      در محیطهاي شبکه   . 1

 انجـام پـذیرد   شناسـی مـورد اسـتفاده کـاربران     با توجه به واژهسازماندهی دانش، همچون زبانهاي مهار شده باید     
  ). 2002 و دیگران، 50نیکلسون(

 کـه بـه   54 در شبکه بر وجود یک مدل دانـش 53 براي تسهیل دسترسی یکپارچه  52»ترانت« و   51»بیرمن« . 2
نقـل در  (همان خوبی محتواها و روشهاي مستندسازي توجه داشته باشد، تأکید می کننـد      نیازها و رفتار کاربر به      

 ) 753، 2005، 56ونیجپی  و 55ستار
شده، تقویت رویکرد انبساطی در فرایند مهار بـراي زبـان نظـام ذخیـره و بازیـابی              بنا به دو دیدگاه مطرح    

شناسـانه  ، که رویکرد هستیسازي اصطالحنامه نی غ،از این رو. رسداطالعات، ضرورتی اجتناب ناپذیربه نظر می 
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هـاي اطالعـات تخصـصی، ضـمن محقـق سـاختن امکـان         اي و پایگـاه  براي محیطهاي شبکه  ،نسبت به زبان دارد   
 در بازیابی اطالعات مرتبط بـراي  ،تواند به اثربخشی نظام، می57سازماندهی اطالعات همراه با حفظ دقت معنایی    

ایگزین سـاختار موضـوعی   جـ   زبـان  سـاختار مفهـومی  ددر چنین نظامهایی، بایـ   نابراین،  ب. شودمنجر  کاربر نهایی   
 بـین   اثربخشی نظامهاي مفهومی نسبت به نظامهاي موضوعی در بازیابی اطالعات، ناشی از تعریـف روابـط        .شود

گیرند کل میبا تعریف روابط بین اشیا و روابط بین ویژگیها، روابط مفهومی ش     . نظام است یل دهندة   شکتعناصر  
 بـه یـک   ،رفته در نظـام ذخیـره و بازیـابی    کاره شود زبان ب گونه روابط باعث می   تعریف این ). 180،  1381فلبر،  (

نباشـد و  وابسته  به متن ،شده در نظام بدل گردد و فهم مفهوم واژه براي رایانه    نظام زبانی مستقل از متنهاي ذخیره     
 امکان دریافت معنی واژه را بـه صـورت مـستقل    ،ها هر یک از واژهنظام با ردگیري پیوندهاي تعریف شده براي  

در حالی که در یک نظام موضوعی یا . باشدداشته) همچون اصطالحنامه(از متن و تنها وابسته به نظام زبانی خود 
تن و هـا بـه مـ    وابـستگی مفهـوم واژه  . استوابسته  به متن ،ها واژگانی مانند فهرست لغات، مفهوم هر یک از واژه  

سـازد و در نتیجـه    ساختار جمله، فهم موضوعی مدارك اطالعاتی به صورت هوشمند توسط رایانه را دشوار می        
 . مفهـومی نیـاز کـاربر فاصـله دارنـد     ةاي، از دایـر وهاي کلیـدواژه جتعداد زیادي از مدارك بازیابی شده در جست 

 را در یک نظام ذخیـره و بازیـابی اطالعـات    اصطالحنامه از جمله واژگان ابزارهایی است که روابط بین واژگان 
  .سازدوارد می

  
    در محیط تعامل سه بعدي اطالعاتاصطالحنامه

 صد سـال پـس    به بعد، تقریبا1950ً هۀاصطالحنامه در معناي متداول امروزي آن، مفهومی است که از د         
 مفهـوم سـنتی آن بـه نـام      بهتـر اسـت بـین اصـطالحنامه بـا     ،ین لحـاظ دبـ .  شکل گرفـت 58»روژه« ۀاز اصطالحنام 
 که مفهوم متـداول امـروزي اصـطالحنامه اسـت، تمـایز             60 بازیابی اطالعات  ۀ، با اصطالحنام  59 مرجع ۀاصطالحنام

 فهرسـتی از  ،اسـت  نگـاران بـوده   نویـسندگان و روزنامـه  ة مرجـع کـه بیـشتر مـورد اسـتفاد          ۀاصطالحنام. ل شد یقا
- شـده هـا محـسوب مـی   نامهه که مکمل یا پیوستی بر واژه  داداصطالحهاي مترادف و شبه مترادف را تشکیل می       

 براي مفهوم ذهنی ،لفان را در حین نگارش، براي یافتن بهترین معادل واژگانی   ؤاین نوع از اصطالحنامه، م    . است
کنــد،  مرجــع کــه نگــارش یــک اندیــشه را دســتیاري مــی ۀبــرخالف اصــطالحنام. داده اســتایــشان یــاري مــی

اساس ایـن بـاور، تعریـف اصـطالحنامه        بر. کندبازیابی آن اندیشه کمک     د به    بای ،طالعات بازیابی ا  ۀاصطالحنام
سـازي موضـوعی    ابـزاري بـراي نمایـه   . 1نامه،  اصطالح«:  استگونه  این61»وندا براوتون«بازیابی اطالعات از دید     

را در بـر  ) یـژه  موضـوعی و ةبـه طـور معمـول در یـک حـوز        (فهرستی ساختار یافته از اصـطالحها       . 2اسناد است   
. 3کـار ببـرد کـه    به اي آن را  ، براي توصیف اسناد به گونه62ها ساز، یا مدیر پیشینه گیرد که ممکن است نمایه می

 را بازیـابی کننـد   ربـط هـاي بـا   63 کاربران نهایی هنگام جستجوي منبعی در مـورد موضـوعی ویـژه، بتواننـد فقـره          
اي و سـرعنوانهاي   کلیـدواژه هاي یک نظام مفهومی است، فهرست    در برابر اصطالحنامه که   . »)4،  2006براوتون،  (
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تمام چنـین نظامهـایی، بـه    . شوندمیشمرده سازي، نظامی لغت مدار   موضوعی قرار دارد که هر دو در زبان نمایه        
ن اایـن، بـد  . گذارنـد  کاربرد خود لغات را به عنوان اساس چیدمان، در میان مـی   ویژگی  ها،    جاي مفاهیم یا مقوله   

 جـایگزین مـسائلی کـه بـر لغـات و      ،گیري در مورد روابط میان اصـطالحها   و تصمیم64ناست که نظم تحمیلی   مع
 شـود  ي متفاوت و دشواریهاي کار در متن زبـان طبیعـی مـی    گذارد، نظیر رخداد مترادفها و امالها   معانی تأثیر می  

اي مفهومی همچون اصـطالحنامه، هنـوز   با وجود تفاوت میان نظامهاي لغت مدار با نظامه .)20، 2006براوتون، (
اند بر اغتشاش حاکم بر زبان در کنند، نتوانستهنظامهاي ذخیره و بازیابی که حتی از نظامهاي مفهومی استفاده می      

شود که اصطالحنامه تنهـا روابـط بـین واژگـان را مطـرح      این مطلب شاید از آنجا ناشی می  . نظام خود فایق آیند   
 . کندپوشی میایص درونی واژگان چشمسازد و از بیان خصمی

  

  شناسیهستی
زدایـی مفهـوم واژه، سـطحی از سـطوح متعـدد        هر یـک از ابزارهـاي ابهـام       ) 2003 (65»داکونتا«بنا به نظر    

ي جدید در  ا  مقوله،شناسی  بنابراین هستی؛دهد  شناسی به خود اختصاص می      معناشناسی را در یک ساختار هستی     
که در یک طیف، بین ساختارهاي معنـایی  دارد شناسی سطوح مختلفی    هستی. رود  ر نمی به شما سازماندهی داده   

ها، مدلهاي مفهومی تا ساختارهاي معنایی قوي همچـون  ها، اصطالحنامه شناسیضعیف از فهرست واژگان، طبقه    
  .  استتغییرمدلهاي منطقی، در 

هایی کـه   خراج مدارك در عرصه است که براي است66شناسی در اصل یک نظام سازماندهی دانش   هستی
بنـا  . رود و در این عرصه از مقبولیت سطح باالیی برخوردار شده اسـت         می کار  وجود دارد به   67حوزه اي تداخل
هاي زمـانی محـدودي کـارایی مطلـوب دارنـد و       شده تنها براي دوره مهارزبانهاي ) 2003 (68»استیم سون «به نظر   

شناسـی بـه    کـار رفتـه در یـک هـستی    ه هاي ب وشن ساختن روابط بین واژه ، ر 69تنها راه حل کاربردپذیري معنایی    
توانـد   هـا مـی   شناسـی  معتقـد اسـت اسـتفاده از هـستی       ) 2004 (70»گیـل «ضـمن ایـن کـه       . صورت قراردادي است  

حفـظ  با معنایی، یا ها را بدون از دست دادن دقت کاربردپذیري معنایی در مدارك رقومی نامتجانس روي شبکه  
  .معنایی در سطح مورد قبول، تسهیل کندمیزان دقت 

 مفاهیم متعلق به هر واژه و حوزه، خصوصیتهاي ةمبنا از اطالعات دربار یک رویکرد دانش،شناسی هستی
شناسی با  هستی. دهدواژگان و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر، در اختیار کاربر و نظام ذخیره و بازیابی قرارمی  

یرا شـامل اطالعـات مـستقل زبـان و بـسیاري از خویـشاوندیهاي معنـایی، همچـون               ز ،اصطالحنامه متفاوت است  
اي  تـوان ادعــا کـرد یــک ســاختار داده  مــی).  1، 2001 ،73، لـی 72 کــیم،71کانـگ (اي اســت  خویـشاوندیهاي رده 

یـک رویکـرد قـراردادي    .  موضـوعی خـاص نیـست    ةشناسی چیزي بیش از یک مدل دانش در یک حوز           هستی
زدایی شده، تعاریف آنها، عملگرهاي مجـاز، روابـط و همیاریهـا بـا دیگـر       ان با مفاهیم ابهام  دانش مبنا، که واژگ   

 فنـاوري اطالعـات   ۀدر عرصـ ) 1993 (74»گروبـر «). 3، 2005بیتـرز،  (کنـد   مفاهیم در هـر حـوزه را توصـیف مـی     

                                                        
64. Imposed order. 
65. Daconta, M. C.  
66. Knowledge Organization System (KOS). 
67. Cross-domain.  
68. Steeamson. 
69. Semantic interoperability. 
70. Gill. 
71. Kang, Sin-Jae. 
72. Kim, Dong-II.  
73. Lee, Jong-Hyeok.  
74. Gruber.  



یـان خـصایص یـک    شناسی، ب  هستیةواژ: کند شناسی را بسیار متفاوت از فالسفه، با این مضمون مطرح می    هستی
. کـار رود ه اي از عوامـل بـ   تواند براي یک عامـل یـا مجموعـه     توصیفی از مفاهیم و روابطی که می      . مفهوم است 

 بـراي مفـاهیم، بـا هـدف     75ها و صریح خصیصه) یا توافقی(شناسی، بیان قراردادي   هستی: توان گفت  می ،بنابراین
. شناسـی مجهـز اسـت   یابی اطالعات است که به هـستی      براي کاربران نظام ذخیره و باز       76ایجاد ادراك مشترك  

تـوان  ها یکسان است، وجود یک ساختار کلی را نیز براي آنهـا مـی     شناسی هستی ۀنظر به این که هدف کلی هم      
 کلـی زیـر   ۀ در پـنج گزینـ   ،شناسی مطرح شده اسـت     براي هستی  77»میدچه«توسط   کلی که    ساختار. توقع داشت 

  . تعریف می شود
 مفاهیم  . 1
  78اوندیهاخویش . 2
 79سلسله مراتب مفاهیم . 3
   مفاهیم80اي کارکرد غیرطبقه . 4
 ،85، لتزکُـرن 84 اُرم،83یـائو ( مناسـب  82شناسی، بیان شـده در زبـان منطقـی          هستی 81و گروهی از اصول    . 5

2005 ،107(.  
شناسی دربرگیرندة یک پایگاه واژگان خواهد بود که همچون اصطالحنامه، نوع بر این اساس، هر هستی 

به منظور به دست آوردن یک ساختار دانش در زبان، واژگـان  . استن واژگان در آن تعیین شده     خویشاوندي بی 
مند که اغلب به صورت سلسله مراتبی است، از سر واژه و اصـطالح رأس، تـا اصـطالحهاي     باید به صورتی نظام   

افزوده شـدن  . نایی نداردشناسی با اصطالحنامه تفاوت زیرب   تا این مرحله یک هستی    . یابدانتهایی اخص، چیدمان    
شناسی به مدلهاي مفهـومی   شود اصطالحنامه، روي طیف هستی    دو گزینۀ چهار و پنج به اصطالحنامه، باعث می        

در ایـن  .  تعیین شود86اي مفاهیم باید چگالی مفاهیم    براي به دست آوردن چیدمان غیرطبقه     . فوقانی نزدیک شود  
تعیـین  . یابـد ان، شناخت فضاي مفهومی درونـی واژه ضـرورت مـی   مرحله، به جاي پرداختن به روابط میان واژگ  

اي از پایگـاه  خصایص درونی واژگان و تنظیم دوباره آنها بر اساس وزن واژگان نسبت به یـک خصیـصه، نقـشه    
واژگان زبان نظام ایجاد خواهد کرد که دیگر ساختار سلسله مراتبی ندارد، بلکه بیشتر به بازنمون یک ماده روي  

نظـر  بـه  . یابـد، شـباهت دارد  روماتوگرافی، که رنگها از غلیظ و پر وزن به رقیق و کم وزن چیـدمان مـی  کاغد ک 
 مـصادیق آنهـا تـا حـد امکـان      ةحـد و مـرز مفـاهیم و دایـر      بـه تبیـین      ،، شناخت مختصات مفـاهیم    )1982 (»فلبر«

ن فراینـد نظـري در انتقـال دانـش و     از نتایج ایـ گیري  بهرهنظامهاي مفهومی گوناگون و بنا نهادن  آنها بندي   طبقه
  ).213، 1381نقل در نشاط،(کند  کمک می ، اطالعاتۀسازماندهی نظامهاي اشاع

  
  شناسیمبتنی بر هستی، مدلی عدي سه بۀاصطالحنام
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کـارگیري  ه با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص وجود ساختارهاي سـازماندهی دانـش و بـ          
 به تعیین چگالی و مرز معنایی هریک از مفاهیم کـه در سـاختار زبـانی یـک نظـام       ها و همچنین نیاز     اصطالحنامه

 ۀاصطالحنام« عنوان با طرح مدلی را  انه،شناسهستیرویکرد  رود، نگارنده با      کار می ذخیره و بازیابی اطالعات به    
 همـراه  ،شناسـی  و هـستی اي  هاي اصطالحنامه اي بر دیدگاه ساخت چنین اصطالحنامه. دهد  پیشنهاد می »عديسه ب 

مزیت ایـن اصـطالحنامه در تـشکیل فـضاهاي مفهـومی،      . خواهد بودمبتنی ها و مفاهیم  با ترسیم روابط بین مقوله   
 موضــوعی متفــاوت خواهــد بــود کــه ایــن ۀحاصـل از کنــار هــم قــرار گــرفتن اصــطالحهاي اخــص از دو مقولـ  

هـاي امـروزي در   منـد اصـطالحنامه  اختار نظـام دارند ولی در سـ شباهتهاي معنایی با یکدیگر   اصطالحهاي اخص   
 توان نظام ذخیره و بازیابی اطالعات ،مدلحاصل از این     فضاي مفهومی    ،همچنین. گیرندکنار یکدیگر قرار نمی   

رویکـرد  عدي، بـا   سه بۀمراحل ساخت یک اصطالحنام . هاي فازي و برداري افزایش خواهد داد        را براي بازیابی  
    : یر خواهد بود به شکل ز،شناسی هستی

هـا،    موضوعی در اصطالحنامه براساس خصیصه   ةبندي توصیفگرهاي اخص انتهایی در یک رد        مقوله . 1
ایـن  .  توصـیفگرهاي تحـت پوشـش خـود اسـت     ةهـاي در برگیرنـد   فاهیمی که بیانگر خصیصه افزودن م همراه با   

، ولـی بـه بخـش شـناختی انـسان      اي کاربرد نداشته باشـد   مفاهیم ممکن است در زبان طبیعی و زبان اصطالحنامه        
 .  سازد  توصیفگرها را امکان پذیر میۀاست و ادراك و تشخیص هوشمندانمربوط  زبانی ينسبت به زبان و اشیا

هاي موضوعی در اصطالحنامه بر اسـاس چگـالی    چیدمان اصطالحهاي اخص انتهایی هر یک از رده       . 2
عمیـق، عـریض،   : همچـون (شـود  ه انتخاب مـی  که توسط سازندة اصطالحنامتوصیفگرها نسبت به یک خصیصه  

شان که صفت است در ساختار اصلی اصطالحنامه این خصایص به لحاظ ماهیت دستوري. ايغلیظ، ثابت، دوره
دهند که به ترتیب از سنگین به سبک    طیفی از مفاهیم را تشکیل می      ،در این فرایند توصیفگرها   ). گیرند  قرار نمی 

 .اند م شده انتخابی منظۀنسبت به خصیص
درصورتی که این چیدمان نسبت به هر یک از خصیصه هـا بـه طـور جداگانـه انجـام پـذیرد، طیـف                  . 3

 . موضوعی خواهیم داشتۀمتفاوتی از مفاهیم را در اصطالحهاي اخص مربوط به یک مقول
هاي موضوعی دیگر، که به اصـطالحهاي اخـص    استفاده از روش تداعی در یافتن توصیفگرهاي رده  . 4
هـاي   نزدیکـی اصـطالحهاي اخـص مربـوط بـه مقولـه      . تـر اسـت    نزدیـک ، موضوعی طیـف شـده    ة در رد  انتهایی

 .   بیشتر باید جستجو شود،موضوعی دیگر، بویژه در دو سوي انتهایی طیف مفاهیم
 منـابع  ۀ مقولـ ،ین منظـور دب. توان تبیین کرد    یک مثال می   ۀعدي را با ارائ    سه ب  ۀمراحل ساخت اصطالحنام  

  . انتخاب شده است) اصفا( فرهنگی فارسی  وضوعی جغرافیا در اصطالحنامه مةآب از رد
  

  
   جغ-5/7/3منابع آب 

 آبهاي زیرزمینی  •
   ـ جغ5/7/3 ـ 2آبهاي سطحی  •
  آبگیرها •
  اقیانوسها  •
  باتالقها •
  تاالبها •
  ها دریاچه •



  دریاها  •
  ها رودخانه •
  سیالبها •
  مردابها   •

 »منـابع آب «ۀ  متعلق به مقول»آبهاي سطحی «عامدر صورتی که توصیفگرهاي اخص مربوط به توصیفگر  
 تفکیـک کنـیم،   »آبهاي موجود در سطح زمین « و »هاي زمین   آبهاي موجود در فرورفتگی   « ۀرا بر اساس خصیص   

هـاي وارد شـده بـه سـاختار     شکل چیدمان این توصیفگرها به جاي تنظیم الفبایی در یک سطح، تحت خصیـصه          
  :دست خواهد آمده ر باصطالحنامه، در دو سطح به شکل زی

  
   جغ-5/7/3منابع آب 

  آبهاي زیرزمینی • 
   جغ -5/7/3-2  آبهاي سطحی  • 

هاي  آبهاي موجود در فرورفتگی
  آبهاي موجود در سطح زمین  زمین

  ها رودخانه •
  دریاها •
  ها دریاچه •
  اقیانوسها •
  مردابها •

  تاالبها • •
  آبگیرها •
  باتالقها •
  سیالبها •

 »آبهاي موجود در سـطح زمـین    « و »جود در فرورفتگیهاي زمین   آبهاي مو  «همچنین در این مرحله مفهوم    
تـوان بـه ســاختار     در صـورت لـزوم مــی  ،انــد شـده منجـر  را کـه بـه تفکیــک دو گـروه از توصـیفگرهاي اخــص     

 مفـاهیم اصـطالحنامه اسـت و در فهرسـت     ۀولی باید دقت داشت که این مفاهیم جـزو شـبک    . اصطالحنامه افزود 
 شناختی انسان براي تمیز بین مصادیق توصـیفگرها در دنیـاي   ةاین مفاهیم تنها به دایر   . گیرد  توصیفگرها قرار نمی  

 انتخـابی  ۀ توصیفگرهاي تفکیک شده به دو گروه، نسبت به یک خصیـص       ، بعد ۀدر مرحل . شود خارج مربوط می  
وجود در سـطح   بودن براي آبهاي م»اي دوره« و »ثابت« براي فرورفتگیهاي زمین، و »عمیق «به طور مثالمناسب،  

اي باشد که به صـورت یـک     چیدمان توصیفگرها به گونه  تا حد امکان باید    ،در این مرحله  . شود منظم می  ،زمین
  .دن انتخابی جدید، تنظیم شوۀ نسبت به خصیص»کم شدت« تا »تپرشد«طیف از 
  

   جغ-5/7/3منابع آب 
  آبهاي زیرزمینی • 
   جغ -5/7/3-2  آبهاي سطحی  • 

هاي  فتگیآبهاي موجود در فرور
  آبهاي موجود در سطح زمین  زمین



  مردابها •
  ها رودخانه •
 عمیقها             دریاچه •
  دریاها •
  اقیانوسها •

  ثابتتاالبها                • •
  آبگیرها •
  باتالقها •
  اي دورهسیالبها              •

 

دهد کـه  می تشکیل طیفی را ، موضوعی در اصطالحنامه   ۀ توصیفگرهاي انتهایی یک مقول    ،در این مرحله  
بـا اسـتفاده از روش تـداعی یـا     د بایـ اکنـون  . است انتخابی از پرشدت به کم شدت تنظیم شده       ۀنسبت به خصیص  

، بـراي یـافتن توصـیفگرهاي اخـص نزدیـک بـه             منـد الفبـایی اصـطالحنامه     جستجوهاي مروري در ساختار نظـام     
یـابی مفـاهیم در ردیـف    ایـن نزدیـک  . گرددهاي موضوعی اقدامتوصیفگرهاي اخص طیف شده، از دیگر مقوله  

. شـود  توانـد انجـام  هاي موضوعی که در سطوح باالتري از توصیفگرهاي اخص قرار مـی گیرنـد نیـز، مـی          مقوله
 توصیفگرهاي طیف شده به ذهن نگارنده ةدر مشاهدو مرور اصطالحنامۀ اصفا،    آنچه با استفاده از روش تداعی       
  : تداعی شد، به ترتیب زیر است

  »آبهاي سطحی « در سطح توصیفگر عام، همطراز با توصیفگر»هاي زمین فتگیفرور«ـ 
   »سیالب « در سطح توصیفگر خاص براي»بالیاي طبیعی«ۀ  متعلق به مقول»سیل«ـ 
بـا  » اقیانوسـها  « بـراي توصـیفگر خـاص   »شناسـی قیـانوس ا« ۀ متعلق به مقول» اقیانوسیهايجریان«همچنین ـ  
  توصیفگر مورد بررسی، فـضاي مفهـومی هـر    ۀهاي موضوعی دیگر به ناحی       رده سازي این توصیفگرها از     نزدیک

  . گیرد یک از توصیفگرها به صورت زیر شکل می
   جغ-5/7/3منابع آب 

  آبهاي زیرزمینی • 
  جغ -5/7/3-2  آبهاي سطحی  • 

  
 

  آبهاي موجود در سطح زمین          هاي زمین آبهاي موجود در فرورفتگی
  

  مردابها  •
   ها رودخانه •
  ها  دریاچه •
  دریاها •
  اقیانوسها •

  
  

 

   فن-16-2/6/5-1تنگه ها                           جریانهاي اقیانوسی                               سیل  •
  جزایرها                           جابه جایی آب                                 زلزله •
   و مد                                         آتشفشانها                           جزر خلیج •
  خورها                              درجه حرارت آب                            بیماریهاي واگیر •
                                         طوفان         دلتاها                                      •

  تاالبها •
  آبگيرها •
  باتالقها •
 سيالبها •

 عمق

 ثابت

 دوره اي

 



                                                         ریزش کوه                     شبه جزایر     •
                                    قحطی    فیزیک اقیانوسیها                            دماغه •
   بالیاي طبیعی ها                           اکوسیستم دریایی                               مصب •
   فن-16-2/6/5شناسی بستر اقیانوسها            بالیاي طبیعی  مناطق ساحلی             ریخت •

   جغ                                   -4/3-1هاي زمین  فرورفتگی
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 فيزيك اقيانوسي



 موضـوعی متفـاوت در کنـار    ۀ، از دو مقولـ مرور اصطالحنامهتوصیفگرهایی که براساس روش تداعی یا     
 ةهرچنـد ایـن فـضاي مفهـومی در برگیرنـد     . دهنـد  گیرنـد، یـک فـضاي مفهـومی تـشکیل مـی             ار مـی  یکدیگر قر 

 مفهـومی تعلـق   ةهاي موضوعی مختلف است، اما این توصیفگرها در اصل به یـک حـوز     توصیفگرهایی از مقوله  
صـیفگرها  است، که طیـف تو گرفتههاي معنایی انجامسازي آنها به یکدیگر براساس خصیصه   زیرا نزدیک  ،دارند

هـاي معنـایی    فضاي مفهومی براسـاس خصیـصه  ،در حقیقت. استها چیدمان یافتهدر ابتدا، بر مبناي آن خصیصه     
 طیـف کـه   ةهـاي تنظـیم کننـد     تغییر خصیـصه ،همچنین. استکه فصل مشترك توصیفگرها هستند، شکل گرفته     

وصـیفگر و امکـان نزدیکـی آن بـا     چیدمان توصیفگرها را تغییر دهد، بـه تغییـر فـضاي مفهـومی مربـوط بـه آن ت          
 . شود میمنجر هاي موضوعی دیگر  توصیفگرهایی از مقوله

تنظــیم . 1     : ازاســتعبــارت تــوان برشــمرد،  عــدي مــی ســه بۀمزیتهــایی کــه بــر ســاخت اصــطالحنام 
ه هاي مختلـف و سـاخت طیـف توصـیفگرها، امکـان بـ       توصیفگرهاي اخص در یک اصطالحنامه بنا به خصیصه    

 توصیفگرها در یـک دسـتگاه   ،در چنین ساختاري. سازد منطق فازي در بازیابی اطالعات را مقدور می کارگیري  
هاي انتخابی هماننـد یـک طیـف تنظـیم و از وضـعیت نقـاط منفـک از هـم خـارج               مختصات بنا به نوع خصیصه    

توصـیفگرهاي   امکـان وارد سـاختن   ،وجکند در گسترش جست این امر به کاربر اصطالحنامه کمک می    .شوند  می
-  مورد نظـر خـود داشـته   ۀ، براساس خصیص دیگر موضوعی ۀتر به توصیفگر انتخابی اول را از یک مقول        نزدیک

هاي موضوعی دیگر به توصیفگرهاي ابتدایی و انتهـایی یـک طیـف،     سازي توصیفگرها از مقوله     نزدیک. 2باشد  
 یـک توصـیفگرِ اخـص را امکـان پـذیر      ها، بـدون حرکـت بـه توصـیفگرهاي عـام تـرِ            ایجاد جامعیت در بازیابی   

تـوان    توصیفگرهاي اخـص اسـت، مـی   ةبا توجه به اینکه این جامعیت ناشی از گسترش پرسش در دایر . سازد  می
 افزایش تعداد مدارك بازیابی شده، ناشی از استفاده از   ةتوقع داشت افزایش تعداد مدارك بازیابی شده به انداز        

 ،گسترش پرسش از طریق استفاده از فـضاي مفهـومی توصـیفگرها   ین ساختاري، در چن. 3تر نباشد   توصیفگر عام 
 بـویژه کـه ایـن دقـت معنـایی برخاسـته از        ؛سـازد   پذیر مـی   حصول جامعیت همراه با حفظ دقت معنایی را امکان        

کـارگیري    هبـا بـ  . 4 انتخابی توسـط کـاربر در چیـدمان توصـیفگرها و سـاخت طیـف توصیفگرهاسـت         ۀخصیص
 توصیفگرها آوردن طیف دسته ها و بعدي از ابتداي تدوین فرمول جستجو، انتخاب خصیصه       سه ب اصطالحنامه  

- می،در چنین شرایطی. شود همه بنا به نظر کاربر تعیین می       ،هاي موضوعی دیگر  و گزینش توصیفگرهاي مقوله   

یـا  هه ایـن امکـان بـراي وي م   توان توقع داشت که در نتیجه نهایی بازیابی، ربط از دید کاربر نسبت به شرایطی ک 
هاي معنایی به ساختار اصطالحنامه و چیدمان دوبـارة توصـیفگرهاي   افزودن خصیصه. 5. نیست، بیشتر تحقق یابد 

هاي موضوعی دیگـر بـه توصـیفگر چیـدمان یافتـه، عـالوه بـر        یابی توصیفگرها از مقوله  انتهایی، همراه با نزدیک   
افزایـد و ایـن مزیتـی اسـت کـه بـا        را به بدنۀ اصطالحنامه می87اي مقولههساختار سلسله مراتبی اصطالحنامه، نقش  

اي کـه  اصطالحنامه. 6. دهدمدار افزایش می  مفهومی اصطالحنامه، فاصلۀ آن را از نظامهاي لغت        سازي نظام   غنی
هـا در  هها شکل گرفته است، با افزوده شـدن خصیـص  و روابط بین موجودیت ) توصیفگرها(از پایگاه موجودیتها    

مند از یابد، و نظامِ ذخیره و بازیابی بهرهساختار آن،  به توانایی بیشتري در فایق آمدن بر ابهام واژگانی دست می      
  .تواند تضمین کنداي، نسبت به نظامهاي فاقد آن، عملکرد بهینه و اثربخشی بیشتري را میچنین اصطالحنامه

                                                        
87. Topic map.  



  
  گیرينتیجه

زبـان یکـی   . شود تا فرایند تعامل شکل گیـرد رهاي ارتباطی متعددي وارد میدر تعامل انسان ـ رایانه، ابزا 
از این ابزارهاست که بویژه در نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات به عنـوان ابـزاري محـوري بایـد مـورد توجـه              

تۀ  تـدوین، ثبـت و بـه رشـ    88حجم عظیمی از اطالعات بویژه اطالعات علمی، در قالب زبان طبیعـی           . قرارد گیرد 
اي، این اطالعات مکتوب با بـه کـارگیري یکـی از زبانهـاي آزاد، مهـار شـده یـا اصـطالحنامه            . آیدتحریر درمی 

در نهایت، نیاز اطالعـاتی کـاربر در تعامـل     . شودسازماندهی و در نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات ذخیره می         
ه تلفیقی از زبان طبیعی و عوامل جـستجوست،     ک 89»جستجو«با نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، از طریق عبارت          

رسـانی بـه موضـوع تولیـد، توزیـع و      از آنجا که علم کتابـداري و اطـالع   . شودبه صورت یک عبارت مطرح می     
تواند نسبت به موضـوعِ شـناخت زبـان و تبـدیل و تغییـرات آن در طـی       پردازد، نه تنها نمی   مصرف اطالعات می  

ر نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات بی اعتنا باشد، بلکه با توجه به مداخلۀ زبـان در  فرایند تعامل انسان ـ رایانه د 
بـا چنـین   . تمام مراحل تولید تا مصرف اطالعات، باید این موضوع را در زمرة موضوعهاي اصلی خود قرار دهـد  

. عـات ارائـه شـود   رویکردي، تالش گردید در مقاله حاضر مدل تعامل بین زبان در نظـام ذخیـره و بازیـابی اطال                
رسـانی، نـواقص مـدل حاضـر مرتفـع یـا       نگارنده امید دارد با تداوم این تالش از سوي جامعه کتابداري و اطـالع  

  . مدلهاي دیگري در این زمینه ارائه شود
برخی از نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات مـدعی بـه کـارگیري زبـان طبیعـی در فراینـد سـازماندهی،                  

یابی اطالعات هستند، اما این مسئله باید بررسی شود که تا چه میزانی مفهوم واژه بـراي نظـام،             سازي و باز  ذخیره
-رود، در چـه سـطحی از طیـف هـستی    سازي اطالعات به کـار مـی  زدایی شده است و زبانی که براي نمایه      ابهام

-ر اصـطالحنامه انجـام مـی   تعیین روابط میان اصطالحها و سلسله مراتب میان آنهـا، چنانکـه د     . شناسی قرار دارد  

وجود اصطالحنامه در چنین نظامهایی براي شـناخت زبـان   . زدایی از مفهوم واژه است   گیرد، مرحله نخست ابهام   
هـا  طبیعی و فایق آمدن بر پیچیدگیهاي آن ضروري است، زیرا اصطالحنامه بـه شـناخت نـوع روابـط میـان واژه               

. ماند، روشن ساختن خصایص درونی واژه استوزي معطل میهاي امر اما آنچه در اصطالحنامه   . کند  کمک می 
ها در زبان طبیعی و انتقال آن به ساختار اصطالحنامه، به تعریـف روابـط   شناخت خصایص و ماهیت درونی واژه   

زدایـی از  جدیدي در ساختار اصطالحنامه، خواهد انجامید و این فرایندي اسـت کـه بـراي افـزایش فراینـد ابهـام       
دسـت  . شناسی مـورد نیـاز اسـت   و ارتقاي سطح زبان نظام ذخیره و بازیابی اطالعات در طیف هستیمفهوم واژه   

ق آمـدن بـر سـاختارهاي    یفـا ابعاد مختلف زبان طبیعی و تعریف این ابعاد مختلف تحـت یـک سـاختار،     یافتن به   
هـاي بـین     از جملـه زمینـه  سازي و بازیابی اطالعات،  ذخیره نظامهايکارگیري این ساختارها دره معنایی زبان و ب  

ســاختارهاي مبتنــی بــر اســتفاده از . گــردد  مربــوط مــیرســانی و اطــالعاي اســت کــه بــه رشــته کتابــداري رشــته
 از ،کارگیري  فضاي مفهومی واژگان در نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعاته شناسی با هدف شناخت و ب       هستی

اي تـأمین   همـراه بـا دقـت معنـایی را در محیطهـاي شـبکه       ، یکپارچه جمله راهکارهایی است که امکان دسترسی 

                                                        
88. Natural language. 
89. Sُearch phrase.  



هـاي    حاضـر، ضـرورت انجـام پـژوهش در عرصـه     ۀمطـرح شـده در مقالـ   جدیـد  هـاي موضـوعی      زمینـه . کند  می
ایـن  . سازد  ناپذیر می یژه در زبان فارسی را اجتنابو ب،سازماندهی اطالعاتبه زبانشناسی و معناشناسی با رویکرد    

 مفهـومی واژگـان و   ةتاي دست یافتن به راهکارهـاي نـوین بـراي احاطـه و تـسلط بـر دایـر               در راس  دپژوهشها بای 
 قابـل فهـم بـراي رایانـه و نظامهـاي ذخیـره و بازیـابی           ی زبان طبیعی به صورت    ةساخت الگوهاي ادراکی در حوز    
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