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  چکیده
شـود، بـا ایـن هـدف کـه رفتـار             هاي هوشمند اسـتفاده مـی       از هوش مصنوعی براي طراحی نظام     

 هـاي  بـا گذشـت زمـان بـه سـمت نظـام      . هوشمندانۀ بشر را تقلید نمایند و به او در کارها کمک کننـد      
اند،   هاي هوشمندي طراحی شده     رسانی نیز نظام    در حوزة کتابداري و اطالع    . رویم  هوشمندتر پیش می  

تـوان در   هـا مـی   از ایـن نظـام  . اند اند و اکثراً توسط افراد غیرکتابدار تهیه شده اما هنوز ساده و مبتدي   
... العات، خدمات مرجـع، و      رسانی از جمله امانت، بازیابی اط       هاي کتابداري و اطالع     بسیاري از فعالیت  

هایی منطبق  هاي هوشمند همکاري کنند تا به نظام الزم است که کتابداران با طراحان نظام. بهره گرفت
  .با نیازهاي کتابخانۀ خود دست یابند

  رسانی نظام هوشمند، کتابداري و اطالع: ها کلیدواژه

  مقدمه
هـاي مبتنـی بـر     ایی همچون هوش مـصنوعی و نظـام      ه  افزار و پیدایش حوزه     پیشرفت فناوري رایانه و نرم    

دلیل حجم باالي اطالعات، دیگر ابزارهـا   از طرف دیگر، به. روي بشر نهاده است اي را پیش   هاي تازه   دانش، افق 
گیـر و غیراقتـصادي    هـاي سـنتی، وقـت    هاي سنتی سازماندهی اطالعات کافی نیستند و اسـتفاده از روش        و شیوه 
هایی که از رایانه  گذرد و روز به روز بر تعداد کتابخانه ها می یافتن رایانه به کتابخانه ز راهاکنون چند دهه ا . است

 و 3هایی همچون هـوش مـصنوعی   با پیشرفت در حوزه  . شود  کنند افزوده می    براي انجام امور مختلف استفاده می     
هـاي جدیـد،    نـد بـا اسـتفاده از فنـاوري    ا رسانان نیز کوشیده     و مبتنی بر دانش، کتابداران و اطالع       4هاي خبره   نظام
ها تـا حـدود زیـادي بـر      اگرچه تاکنون این پیشرفت   . ّت و کیفیت ارائۀ خدمات به کاربران را بهبود بخشند           کمی

هاي هوشمند  اند در طراحی نظام ها افزوده، اما فقط چند سالی است که پژوهشگران تالش نموده           سرعت فعالیت 
شده  هاي طراحی هرچند که اکثر این نظام. هاي جدید بهره ببرند کنند، از حوزه د میهاي انسان تقلی که از فعالیت

  .روند هوشمندند، اما به سمت هوشمندترشدن پیش می نیم

  نظام هوشمند
کند  نظام عبارت است از سلسله عناصري که به عنوان یک موجودیت واحد و بر اساس هدف، عمل می       

                                                
  رساني دانشگاه فردوسي مشهد ر گروه كتابداري و اطالعدانشيا. ۱
  رساني دانشگاه فردوسي مشهد عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان و دانشجوي دوره دكتري علوم كتابداري و اطالع. ۲

1. Artificial Intelligence 
2. Expert Systems 



 طبق لغتنامۀ آکـسفورد، منظـور از هوشـمند نظـامی       5. رسیدن به اهدافش   و هوشمند یعنی سطح عملکرد نظام در      
اي  است که در امـر یـادگیري، درك و فکرکـردن بـه روش منطقـی از سـطح خـوبی برخـوردار باشـد و رایانـه              

 به عبارت دیگر، 6.هوشمند است که قادر باشد اطالعات را ذخیره نماید و در موقعیت جدید از آن استفاده کند        
 بـه طـور کلـی    7.کنـد و داراي محـرك و حـس اسـت     وشمند است که اهداف خاص خود را دنبال می     نظامی ه 

هـاي   بارزترین نمونۀ نظام هوشمند طبیعی، انسان است؛ در نظـام    . هاي هوشمند، یا طبیعی هستند یا مصنوعی        نظام
هـاي تجـاري هـوش    کاربرد» تربـان «. شود که رفتار هوشمندانۀ بشر تقلیـد شـود      هوشمند مصنوعی نیز تالش می    

 طبق تعریفی دیگر، آن نظام اطالعاتی که یک جزء دانش مثل نظام خبره یـا     8.داند  مصنوعی را نظام هوشمند می    
. هاي هوشمند اشاره کرد توان به دو نظریه دربارة نظام   در اینجا می  .  داشته باشد نظام هوشمند است     9شبکۀ عصبی 

اي اسـت از   محـرك مجموعـه  . کنـد  رك و پاسـخ تعریـف مـی   نظریۀ اول نظام هوشمند را نظامی مبتنـی بـر محـ       
کنـد و بـه عنـوان یـک      شود و مغـز، اطالعـاتی از آن اسـتخراج مـی     ارتباطاتی که از طریق حواس وارد نظام می    

کند و این پاسخ را از میـان آنچـه    دهد؛ بعد نظام هوشمند پاسخی متناسب با موقعیت عرضه می      موقعیت ارائه می  
طبق این نظـر، نظـام هوشـمند    . کند به کسب کرده و در حافظه ذخیره نموده است، انتخاب می   قبالً از طریق تجر   

گیرد و براي هـر   کند، یاد می آموزد؛ به عبارت دیگر محیط را حس می   نظامی است که در طی حیات خود، می       
  10.کند تا به هدفش برسد موقعیت پاسخی ارائه می

باشد و بـه موجـب آن، هـر نظـام بـر آن        رفتار هدفمدار می   است که مبتنی بر    11نظریۀ دیگر، نظریۀ کنش   
رو باید یک نمونه و مثال درونی از آن محیط   است که محیط را از حالت نامطلوب به مطلوب تغییر دهد؛ از این            

  12.داشته باشد تا به هدفش برسد
  :شود هاي زیر باشد هوشمند تلقی می به هر حال اگر نظامی داراي توانایی

  کارگیري دانش براي مهار محیط، ـ به        از تجربه،ـ یادگیري 
  ـ پاسخ سریع و بموقع به موقعیت جدید،  ـ درك و مداخله در مسائل عقالنی روزمره،

  هاي متضاد و مبهم، ـ برداشت و درك صحیح از پیام
  ـ استفادة مؤثر از استدالل براي حل مشکالت،

  13.ـ تشخیص اهمیت نسبی عناصر مختلف در یک موقعیت
اند و اکنون در برخی از کارها که به هوش بشري نیاز است، از این  تدریج ارتقا یافته هاي هوشمند به نظام

  .شود ها استفاده می نظام
 15 پردازش زبان طبیعی،14هاي خبره، تشخیص صدا، اند از نظام  هاي هوشمند اصلی عبارت     تعدادي از نظام  

 19.هاي هوشمند  و عامل18 یادگیري ماشینی  17اي،  وشمند رایانه  آموزش ه  16هاي حسی،   و نظام ) ها  ربات(ها    غالمک
                                                

3. Fritz, 1997 
4. Oxford. 2001 
5. Fritz, 1997 
6. Turban, 2001 
7. Neural Network 
1. Fritz, 1997 
2. Action 
3. Kohout, 1990 
4. Turban, 2001 
5. Voice Recognition 
6. NLP (Natural Language Processing) 
7. Robot and Sensory Systems 
8. Intelligent Computer-Based Teaching 



اي و  ها، آموزش هوشمند رایانه هاي خبره، پردازش زبان طبیعی، غالمک هاي هوشمند مذکور، نظام   از میان نظام  
 دهد که با رایانـه بـه   پردازش زبان طبیعی به کاربران این امکان را می        . هاي هوشمند، کاربرد بیشتري دارند      عامل

شـود و هـدف،    اي، از هـوش مـصنوعی اسـتفاده مـی     در آموزش هوشمند رایانه   . زبان انسانی ارتباط برقرار کنند    
اکنـون از ایـن   . اي است که بتوانند فنون آموزشی مناسب با نمونۀ فرد یادگیرنده را بسازند        هاي رایانه   ایجاد معلم 

هـا و مـدارس مجـازي شـده و در       ایجاد دانـشگاه شود که منجر به فناوري در سطح وسیع در اینترنت استفاده می   
  20.آموزش از راه دور کاربرد دارد

طـور خودکـار انجـام     باشد و وظایفی را به      نویسی می   ابزار الکترومکانیکی است که قابل برنامه     » غالمک«
تقل کـه  یک برنامۀ خودکـار و مـس  «است از  افزاري هوشمند عبارت افزاري یا عناصر نرم    اما غالمک نرم  . دهد  می

هاي دیگـر در شـبکه فـراهم     اطالعاتی را به درخواست کاربر و در صورت امکان با تکرار خود در رایانۀ میزبان        
فرستد و زمـانی کـه    هایی براي کاربر بازمی دهد، گزارش وقتی غالمک اطالعاتی کار خود را انجام می      . کند  می

  ).1379، »هی«(» شود طور کامل انجام داد، محو می وظیفۀ خود را به
ترین ابزار فناوري اطالعاتی قرن بیست  عامل هوشمند، فناوري نسبتاً جدیدي است که امکان دارد به مهم

.  هـم مـشهور اسـت   21»ویـزارد «افزاري و   هاي دیگري همچون عامل نرم      عامل هوشمند به نام   . و یکم تبدیل شود   
اي از  اي دیگر، با درجـه  جاي کاربر یا برنامهافزاري است که برخی از کارها را به  عامل هوشمند، موجودیت نرم 

  22.دهد استقالل انجام می
  :اند از خصوصیات عامل هوشمند عبارت

  کند؛ استقالل دارد و بدون مداخلۀ مستقیم انسان عمل می. 1
 هاي هوشمند و انسان ارتباط برقرار کند؛ تواند با دیگر عامل می. 2
  دهد؛ و بموقع به تغییرات محیط پاسخ میکند  پذیر است، محیط را درك می واکنش. 3
به طوري که کارها و وظایف پیچیـده  . تواند اعمال پیچیده و سطح باالیی انجام دهد هدفمدار است و می   . 4

 دهد؛ کند و انجام می را به وظایف کوچکتر تقسیم می
 فمدار داشته باشد؛تواند با ابتکار عمل، رفتاري هد کند، بلکه می صرفاً در پاسخ به محیط عمل نمی. 5
 23.مدام در حال انجام فرایندهایی است. 6

  :هاي زیر است عامل هوشمند قادر به انجام فعالیت
  دسترسی به اطالعات و جستجو و بازیابی اطالعات؛. 1
 گیري؛ پشتیبانی و تقویت تصمیم. 2
 هاي تکراري و یکنواخت؛ انجام فعالیت. 3
 آموزش؛. 4
 24.کهکاربرد عامل متحرك در شب. 5

هـا    و شـبکه 26»تـی  وینـدوز ان «هاي عامـل از جملـه در     در سیستم25 هوشمند در طراحی رابط کاربر   عامل
                                                                                                                                       

1. Machine Learning 
2. Intelligent Agents 
3. Turban, 2001 
4. Wizard 
5. Hermans 
1. Hermans 
2. Turban, 2001 
3. User Interface 
4. Windows NT 



هـاي گـسترده از جملـه     تـوان در برنامـۀ صـفحه    نمونـۀ دیگـر اسـتفاده از آن را مـی     . گیـرد   مورد استفاده قرار می   
ربر است و اگر کاربر بـراي انجـام        این ویژگی مراقب کا   . است» ویزارد«داراي  » اکسل«.  مشاهده کرد  27»اکسل«

  28.دهد به او در مورد مسیر درست تذکر می» ویزارد«عملیاتی مسیر نادرست را انتخاب کند، 
هـاي   مهـار پایگـاه   ) 1. اي، داراي پـنج عملکـرد اسـت         اي چندرسـانه    هـاي رایانـه     عامل هوشمند در نظـام    

هاي  ه کاربر در شناسایی و جستجوي پایگاه  کمک ب ) 2اي و به دست آوردن اطالعات مرتبط جدید،           چندرسانه
راهنمـایی کـاربر در   ) 4هاي شخـصی،   کمک به کاربر در مدیریت و دستیابی به پایگاه) 3اي مناسب،     چندرسانه

کمـک بـه کـاربر در خلـق محـصوالت      ) 5شده با استفاده از ابزارهاي آمـاري،     تجزیه و تحلیل اطالعات بازیابی    
  29.شده و اصلی العات بازیابیفکري جدید با استفاده از اط

اول این که بایـد بـه کـاربر اطمینـان داد کـه      : دو نکته باید در رابطه با عامل هوشمند درنظر گرفته شوند       
دهد؛ دوم، قابلیت عامل است، بدین معنا که عامـل   خواهد انجام می عامل هوشمند، همان کاري را که کاربر می   

که چه زمان و چگونـه   وظایف محول شده کسب کند تا بتواند در مورد اینهایی را براي انجام  باید ابتدا مهارت 
 نظام هوشمندي است کـه بـا اسـتفاده از عامـل هوشـمند        31»کوکس« مثالً   30.به کاربر کمک کند، تصمیم بگیرد     

تواند بـا دیگـر عـامالن ارتبـاط برقـرار کنـد و بـه انجـام کارهـاي مـشترك از جملـه تهیـه و                 طراحی شده و می   
  32. گزارش بپردازدگردآوري

هاي پیچیده تقلید کند و بیش از  نظام خبره بر آن است تا فرایندهاي استدالل متخصصان را در حل مسئله
اي است که فرایند حـل مـسئله    نظام خبره، برنامۀ پیچیده. هاي هوش مصنوعی، کاربرد داشته است      دیگر فناوري 

پایۀ مناسب بـراي   دانش. 1: ایه است که دو جزء اساسی داردپ کند و نظامی دانش هاي خبره را تقلید می     در انسان 
یک موتور استنتاجی کـه راهکارهـاي حـل    . 2حوزة موضوعی موردنظر، که دربردارندة قواعد کاربردي است؛    

براي تـشخیص و  » مایسین«: هاي خبره هستند    دو نمونه از نظام    34»اینترنیست« و   33»مایسین«. دهد  مسئله را ارائه می   
البتـه هـدف از اسـتفاده از    . هـاي داخلـی اسـت    براي تـشخیص بیمـاري  » اینترنیست«هاي عفونی و   ماريدرمان بی 

  ).1378، »پائو«(باشد  هاي خبره، جایگزین ساختن انسان خبره با ماشین نمی نظام
  :اي هاي هوشمند کتابخانه در نظام

گیرد باید بـه قـدري واضـح و     سلسله عملیاتی که در طی آن، اطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار می     . 1
  هاي اطالعاتی کاربران را در اختیار آنان قرار دهد؛ ترین اطالعات مبتنی بر درخواست عمیق باشد که مرتبط

 امکان بیان درخواست اطالعاتی کاربر به بهترین نحو ممکن فراهم باشد؛. 2
 هاي مختلف قابل بازیابی باشد؛ یک مدرك با استفاده از فرمول. 3
ها سنجیده  وقوعی کلمات و دفعات تکرار این هم    » وقوعی  هم«ریب همبستگی بین کلمات براساس      ض. 4

 شود؛
گـردد و   هاي تجزیه و تحلیل نحوي، عباراتی براي شناسایی هـر مـدرك مـشخص     با استفاده از روش  . 5

 شود؛ بین این عبارات نیز روابطی برقرار 

                                                                                                                                       
هـا در افـزودن كـد كـاربري، مـديريت       ايـن عامـل  . گيرنـد  هاي كاري قرار مي تي، تعدادي عامل بر روي سرور و تعدادي بر روي ايستگاه    در ويندوز ان  (

  ).كنند كمك مي... ها، ا حذف برنامهدسترسي به فايل و پوشه، افزودن ي
5. Excel 
6. Turban, 2001 
7. Bailey, 1991 
1. Jansen, 1994 
2. Cokes 
3. Barley, 1991 
4. MYCIN 
5. INTERNIST 



هماننـد  (سـاخته   نامـۀ ازپـیش   رات، با اسـتفاده از یـک واژه  هاي شناسایی آماري عبا     با استفاده از روش   . 6
گردد، با این تفاوت که میـزان همبـستگی    ، عباراتی براي شناسایی مدرك معرفی      )روش تجزیه و تحلیل نحوي    
 بین ترکیبات سنجیده نشود؛

گیـرد و   میها درخواست کاربر مورد تجزیه و تحلیل قرار     هایی وجود دارند که با استفاده از آن         رویه. 7
، »گزنـی «(گیـرد   شـود و سـپس بازیـابی اطالعـات صـورت مـی        آنگاه با مدارك از قبل تحلیل شده، مقایسه می        

1380.( 
دستۀ اول، عناصر رابط کاربر هستند که با کاربردر : شوند هاي هوشمند به سه دسته تقسیم می عناصر نظام

دسـتۀ دوم، داراي دانـش مربـوط بـه     . کننـد   ارائه میاند و مشخصات موردنظر کاربر را دریافت و نتایج را         تعامل
هـا را از   این نقـشه . کنند گیري را فراهم می هاي حل مسئله، زمینۀ تصمیم     حوزة موردنظر هستند و با تدوین نقشه      

. شـوند  منـد نامیـده مـی    اینها عناصر وظیفه . کنند  افزاري اجرا می    طریق سؤال و تبادل اطالعات با سایر عناصر نرم        
هـاي نایکنواخـت منـابع اطالعـاتی را      باشند که دسترسی هوشمندانه به مجموعـه  سوم، عناصر اطالعاتی می   دستۀ  

  ).1379، »هی«(آورند  فراهم می
هـاي هوشـمند    نظام. ها است هاي هوشمند نباید فراموش کرد، ارزیابی این نظام    م  آنچه که در طراحی نظا    

ایم،  کنیم که آیا نظام را درست ساخته در تأیید، بررسی می   . شوند   ارزیابی می  36 و اعتبارسنجی،  35از دو بعد تأیید   
ایـن بعـد از ارزیـابی،    . ایم، و آیا نظام، قابل اعتماد است یا نـه   آیا همۀ عملکردهاي الزم را در نظام درنظر گرفته        

به . ایم ا ساختهکنیم که آیا نظام مناسب و درستی ر     اما در اعتبارسنجی، بررسی می    . کند  ثبات نظام را تضمین می    
و تطبیـق  ) ترین عملکرد مدنظر قرار گرفته اسـت؟  آیا مناسب(عبارت دیگر منظور از اعتبارسنجی، تکمیل موفق     

شده  تعیین پیش آیا نظام طوري طراحی شده است که با شرایط و استفادة از(باشد  برونداد با شرایط تعیین شده می 
 هوشمند، با فنون سنتی ارزیابی تفاوت دارند، اما فنـون اعتبارسـنجی       هاي  فنون تأیید نظام  ). مطابقت داشته باشد؟  

از آنجـا کـه   . به هرحال هدف از هر دو، کاهش و حذف خطاها است  . هاي سنتی هستند    بسیار شبیه همان روش   
انسان پردازند، در ارزیابی به مقایسۀ رفتار نظام هوشمند و رفتار  هاي هوشمند به تقلید رفتار هوشمند بشر می       نظام

  38. است37»ترینگ«ها دارد آزمون  شود و یکی از ابزارهایی که کاربرد زیادي در ارزیابی این نظام پرداخته می
ها به مسائل فنی توجه شـده،   هاي هوشمند این است که در طراحی این نظام    نکتۀ دیگر در ارتباط با نظام     

  39.اما موضوع تعامل بین انسان و رایانه کمتر مدنظر بوده است
ها باید نکات زیـر در نظـر گرفتـه     هاي هوشمند بسیار خطیر و مشکل است و در طراحی آن         طراحی نظام 

  :شوند
هـا   تـوان روي آن   ّا بـه سـادگی نمـی       هاي هوشمند مزایاي بسیاري دارند، ام       اگرچه نظام : هزینه و توجیه  

گیـري   ّـی انـدازه   ان با معیارهاي کـم تو تر است و این موارد را نمی ّت مهم   ّت و امنی    قیمت گذاشت، چرا که کیفی    
  کرد؛

  توقعات و انتظارات موردنظر؛
                                                

1. Verification 
2. Validitation 
1. Turing 

طبق اين آزمون اگر فرد . اي طراحي شده است ام رايانهآزمون ترينگ توسط آلن ترينگ، رياضيدان انگليسي براي ارزيابي رفتار هوشمند يك نظ
. گردد بيند نتواند از هم تشخيص دهد، نظام هوشمند تلقي مي ها را نمي كننده در هنگام مصاحبه با يك فرد و يك رايانه، درحالي كه آن مصاحبه

)Turban, 2001,p. 524( 
2. Gonzaez, 2000; Onoyama, 2000 
3. Blandford, 2001 



 هستند و نحوة کسب این دانش، مشکل اصـلی   ها بر دانش افراد متخصص متکی       این نظام : کسب دانش 
  است؛

هـاي هوشـمند وجـود     برخی دالیل روانشناختی، اجتماعی و فنی و سیاسی براي رد نظـام   : پذیرش نظام 
  دارند؛

  ؛ظامانسجام ن
  ؛فناوري مورد استفاده

بینـی عمـل نکننـد و باعـث      هـاي هوشـمند طبـق پـیش     این احتمال وجود دارد که نظـام  : مسائل اخالقی 
  .ها موجب مرگ افرادي هم شده مواردي گزارش شده که کار غالمک. خساراتی بشوند

شود، آیا باید  فاده میـ مثالً آیا وقتی از دانش کسی است نکتۀ دیگر در ارتباط با دانش فرد متخصص است
هـاي هوشـمند    موضوع دیگـري کـه درخـصوص اسـتفاده از نظـام     . فرد متخصص به دیگران معرفی شود یا خیر      

زدایی  رسانان را فراهم نموده، موضوع انسان موجبات نگرانی بسیاري از متخصصان و از جمله کتابداران و اطالع      
 40.است

  رسانی هاي هوشمند و کتابداري و اطالع نظام
اند، از جملـه در پزشـکی، آمـوزش،     هاي علوم، کاربرد پیدا کرده   هاي هوشمند در بسیاري از حوزه       نظام

رسانی بهـره گرفـت،    توان در کتابداري و اطالع ها می   اگرچه از این نظام   . فناوري اطالعات، تجارت و بازرگانی    
نویـسی،   تـوان در فهرسـت   هـا مـی   یـن نظـام  از ا. انـد  اي در این حوزه پیدا نکـرده  اما هنوز کاربرد چندان گسترده    

هاي  اي، و بسیاري از فعالیت ها، خدمات مرجع، امانت بین کتابخانه بندي، بازیابی اطالعات، جستجوي پایگاه رده
  .رسانان و همچنین کاربران استفاده کرد دیگر کتابداري براي کمک به کتابداران و اطالع

 دیگـر ابزارهـاي مختلـف، تحـولی اساسـی در امـر ذخیـرة         و42»دي  وي  دي «41هـاي نـوري،     با ظهور لوحه  
هـاي پیوسـته و اینترنـت، کـاربران بـا       اطالعات به وجود آمد؛ اما درخصوص بازیابی اطالعات، با وجود پایگـاه          

شوند که تعـداد نـسبتاً    هاي بسیاري بازیابی می اند و در هر جستجو، پیشینه       شده مواجه   انبوهی از اطالعات بازیابی   
شاید علت ایـن باشـد کـه در بازیـابی، بـه معنـاي       . ها ربط چندانی با موضوع موردنظر کاربر ندارند   ز آن زیادي ا 

هـاي اطالعـاتی،    طورکلی در طراحی و ساخت پایگـاه  به. شود ـ اجتماعی توجه نمی     کلمات در بافت زبانشناختی   
در زمینـۀ معناشناسـی کـه    هاي چـشمگیري حاصـل شـده، امـا           شناسی، واژگان و نحو، موفقیت      در زمینۀ ساخت  

حـل، ایـن    یـک راه . هاي مرتبط نقش مهمی داشته باشد هنوز به کار بیشتري نیاز است تواند در بازیابی پیشینه   می
تـوان   ها بپـردازیم، و ایـن عمـالً ممکـن نیـست، زیـرا نمـی        سازي مفهومی و استخراج کلیدواژه است که به نمایه   

  43.هاي هوشمند است حل دیگر، استفاده از عامل راه. ازي مفهومی کردس ها صفحۀ وب را بررسی و نمایه میلیون
نمونـۀ  . رسـانی اسـت   هـاي اطالعـاتی در حـوزة کتابـداري و اطـالع             یکی از مـوارد اسـتفاده از غالمـک        

هـاي اطالعـاتی وب    شـوند، غالمـک   تـر هـم مـی    تر و پیشرفته روز قوي  که روزبه هاي اطالعاتی اینترنتی    غالمک
ریـزي بـراي تکـرار     ها، بیشتر به فنون ابتدایی بازیابی شبیه بودند و با برنامـه  هاي اولیۀ این غالمک   نمونه. باشند  می

. نتی خواهنـد بـود   هـاي پیوسـتۀ سـ       در پایگـاه  » اشـاعۀ گزینـشی اطالعـات     «اي از برنامـۀ       جستجو، نمونۀ پیـشرفته   

                                                
1. Turban, 2001 
2. Optic Disks 
3. DVD 
4. Bailey, 1991 



اي است که براساس تمایالت موضوعی کاربر، به طور خودکـار مقـاالت را در طیـف               نمونه 44»شکارچی اخبار «
کند و مدارك مرتبط را به صندوق پست الکترونیکی کاربر  هاي خبري جستجو می ها و شبکه وسیعی از روزنامه
د روي شبکه مستقر شوند و شبکه را جستجو کنند و از توانن هاي ارتباطی می این غالمک. دارد مربوطه ارسال می

هاي خودگردانی هستند که قادرند اطالعات اینترنت را جستجو و  بنابراین برنامه. یک رایانه به رایانۀ دیگر بروند    
  .پردازش کنند

پیماینـد و   هاي نسل اول، سراسر وب را مـی  غالمک: به طور کلی دو نسل غالمک اطالعاتی عرضه شده      
امـا  . هـا اسـت   ــ شـکارچی اخبـار یکـی از ایـن نمونـه      . کننـد  هاي خام را بدون پردازش بعدي بازیـابی مـی           هداد

ترنـد و اطالعـات برگرفتـه از     رو پیچیـده  کننـد، و از ایـن   هاي نسل دوم از نوعی نظام خبره اسـتفاده مـی       غالمک
تـرین کاربردهـاي    ابراین یکـی از مهـم  بنـ ). 1379، »هـی « (45»گر اخبار وجین«کنند ـ مانند   اینترنت را پاالیش می

  .هاي هوشمند در جستجو و بازیابی اطالعات است نظام
 در دانـشگاه هـاروارد طراحـی      1965 تـا    1962هـاي     هاي هوشمند بازیابی اطالعات بـین سـال         اولین نظام 

هـا روي مـتن بـه     ها، تمـام پـردازش    اند که در آن     هایی  هاي هوشمند بازیابی اطالعات، نظام      منظور از نظام  . شدند
ترین اطالعـات برمبنـاي درخواسـت کـاربر       گیرد، و مرتبط    شود، جستجو صورت می     صورت خودکار انجام می   

نیت«). 1380،  »گزنی«(گیرد    مورد ارزیابی قرار می     که در انستیتو فناوري ماساچوست طراحـی شـده، یـک      46»کُ
وشـمندانه، سـایت کتابخانـۀ ملـی پزشـکی      هـاي ه  نظام دیگر با ویژگی. نظام واسطۀ خودکار براي جستجو است    

هـا   اي از واژه این نظام، سـیاهه . هاي پیشرفته براي کمک به جستجوگر     باشد که نظامی است با ویژگی       امریکا می 
هاي سودمند بـراي جـستجو را نیـز     کند و درنتیجه، دیگر واژه یابی واژة مورد جستجو ایجاد می  را بر مبناي ریشه   

یپرچِ«. دهد  نمایش می  اي از مشخـصات کتابـشناختی مجـالت      نظام دیگري است که داراي زیرمجموعـه    47»یسپِ
 48»اکـسپِرت «. هاي قوي براي کمک به کاربر در حین جـستجو برخـوردار اسـت          باشد و از ویژگی     پراستفاده می 

العـات  هاي بازیابی اط تجربۀ خود در جستجو در نظام هاي هوشمند است که به کاربران بی        نمونۀ دیگري از نظام   
 طرحی نمونه است که توسط کتابخانۀ ملی پزشکی امریکا براي 49»ایندکسینگ اید«. کند کتابشناختی کمک می

سازي مقـاالت بهـره     طراحی شده و از فنون هوش مصنوعی براي ایجاد یکدستی در نمایه  50»مدالین«سازان    نمایه
ازیابی از ضریب دقت و ضریب بازیابی استفاده   هاي هوشمند در ب      براي ارزیابی نظام   51).1378،  »پائو«(برده است   

  ).1380، »گزنی«(شود  می
توانـد   ایـن طـرح بـراي ارائـۀ دانـش تـدوین گردیـده و مـی               .  نظام هوشـمند ارجـاعی اسـت       52»پلوکس«
هـاي معنـایی، همـراه بـا      بنـدي  شده و دسـته  بندي هاي رده در این طرح، واژه. هاي به زبان طبیعی را بفهمد     پرسش

هایی در  ها ارتباط برقرار شده و قابلیت هاي معنایی و اصطالح اند و بین رده مراتبی تعبیه شده  ي سلسله ها  زیرگروه
 نظام هوشمند در زمینۀ مرجع است 53»انسرمن«. ها نیز به آن افزوده شده نویسه ها و هم    خصوص تشخیص مترادف  

هـایی   نویـسی هـم تـالش     فهرسـت در حـوزة . کند  که به کاربر در پاسخ به سؤاالت مرجع کشاورزي کمک می          
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هـاي هوشـمند فهرستنویـسی       هـایی از نظـام         نیز نمونـه   56»کاتالوگ اید « و   55»مپر «54،»اگزتر«. صورت گرفته است  
انگلـستان  » اگزتـر « در دانـشگاه    1984 اولین کاربرد نظام خبـره بـراي فهرستنویـسی در            57).1378،  »پائو«(هستند  

  58.صورت گرفت
هاي  اي، شیءگرایی، نظام شامل کشف خودکار، چندرسانه(ندین فناوري همچنین تکامل و همگرایی چ

هـاي   هاي هوشمند در طراحی کتابخانـه   از نظام59.هاي هوشمند شده باعث ایجاد پایگاه) هاي سنتی خبره و پایگاه 
  60.اند مجازي نیز بهره برده

 بـه کمـک برخـی    قدم مثبت دیگر، ترجمۀ متون از یک زبان بـه زبـان دیگـر اسـت کـه اکنـون در وب         
هـاي آلمـانی، پرتغـالی، ایتالیـایی، فرانـسوي،        ترجمـه از زبـان  61،»گوگـل «. گیـرد  موتورهاي کاوش صورت می 

  .دهد اسپانیایی به انگلیسی و برعکس را انجام می
 62»گریتفـول مـد  «هـاي تخصـصی همچـون     هاي هوشمند، این تصور وجود داشت که نظام    با ظهور عامل  

اما در عمل، فقط نقـش متخصـصان اطالعـاتی از جـستجوگر بـه مربـی و       . شوند  ی می هاي انسان   جایگزین واسطه 
  63.دهنده تغییر خواهد یافت آموزش

از . انـد  رسانی، توسط افراد غیرکتابدار طراحـی شـده   هاي هوشمند در حوزه کتابداري و اطالع       اکثر نظام 
اگرچـه کتابـداران نیـز در ایـن حـوزه      . رو هنوز با نیازهـاي کتابـداران و کـاربران مطابقـت چنـدانی ندارنـد              این

اي مـستلزم   هاي هوشمند کتابخانه دستیابی به نظام. اند  هاي آنان اکثراً ساده     اند اما طرح    هایی را شروع کرده     تالش
ــداران و اطــالع الزم نیــست هــر . باشــد رســانان و متخصــصان هــوش مــصنوعی مــی همکــاري و همفکــري کتاب

هـاي خـود بپـردازد، بلکـه اگـر نظـام          امی جامع و منسجم براي انـواع فعالیـت        اي جداگانه به طراحی نظ      کتابخانه
هـا   توانند از آن استفاده کنند و برحسب نیازهاي خود و جامعۀ خود در آن ها می   جامعی طراحی گردد، کتابخانه   

د و هـر  اي نیـز وضـعیت بـه همـین شـکل بـو       افزارهاي کتابخانـه  طور که براي نرم     ـ همان   عمل آورند   تعدیالتی به 
هایی  افزار پرداختند یا شرکت ها به طراحی نرم افزار خود نکرد، بلکه برخی کتابخانه کتابخانه اقدام به طراحی نرم  

افزارهـاي آمـاده اسـتفاده     هاي دیگر از این نرم ها را به عهده گرفتند و کتابخانه      ها، این طراحی    خارج از کتابخانه  
  .ا اعمال نظر کردنده هاي آن کردند، اما در کیفیت و ویژگی

هاي مالی  اند از محدودیت هاي هوشمند عبارت رسانان به طراحی نظام دالیل نپرداختن کتابداران و اطالع
هـاي متنـوع    هاي مهارتی کاربران، وظایف و فعالیـت  ها، محدودیت ها براي طراحی و پشتیبانی این نظام      کتابخانه
باشد، کمبود وقت کتابداران بـراي   ین کار از اولویت برخوردار نمی   ها، ا   بندي فعالیت   ها که در اولویت     کتابخانه

هاي خبـره،   آشنایی کتابداران با مفاهیمی همچون هوش مصنوعی، نظام ها، ناآشنایی یا کم    طراحی این قبیل نظام   
  64.انی نیستها کار آس رو تقلید از آن باشد، از این هاي کتابخانه خطی نمی ترین نکته این که فعالیت ـ و مهم... و
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  گیري نتیجه
هـاي هوشـمندي گردیـده کـه رفتـار       هـا باعـث ایجـاد نظـام     استفاده از هوش مصنوعی در طراحـی نظـام    

هوشمند بودند، اما به تدریج به  هاي اولیه بیشتر شبه اگرچه نظام. کند ها را تقلید می هاي خبره و استدالل آن انسان
... هـا، و   هاي خبره، غالمک ها که انواع متنوعی همچون نظام ماین نظا. رویم هاي هوشمندتر پیش می     سمت نظام 

بـا وجـود   . گردنـد  هـاي خبـره نمـی    دهند، اما جایگزین انسان دارند خدماتی را براي بشر و به جاي بشر انجام می      
و ها برشمرد، برخی مسائل روانشناختی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی  توان براي این نظام مزایایی که می

  65.ها دخالت دارند اخالقی در عدم پذیرش این نظام
اي و    افزارهـاي کتابخانـه   طور که ورود رایانه و اسـتفاده از نـرم          رسانی، همان   در حوزة کتابداري و اطالع    

توانسته است بر سرعت و دقت دسترسی بـه اطالعـات    ... هاي رقومی، و      اي، کتابخانه   هاي اطالعاتی رایانه    پایگاه
هـا از جملـه    هـاي کتابخانـه   توانـد در بـسیاري از فعالیـت       هـاي هوشـمند مـی       گیـري از نظـام      اشد، بهـره  اثرگذار ب 

اي، و جستجو و بازیابی اطالعات مفیـد     کتابخانه  هاي رقومی، امانت، امانت بین      بندي، کتابخانه   فهرستنویسی، رده 
... در زمینـۀ مرجـع، و    » سرمنانـ «سـازي،     در نمایـه  » ایندکـسینگ ایـد   «هایی همچون   البته نظام . واقع گردد 

اند؛ ثانیاً طراح  ها اوالً چندان پیشرفته نیستند و به عنوان نمونه تهیه شده       اند، اما اکثر این نظام      طراحی شده 
اي کـار   هـاي هوشـمند کتابخانـه    البتـه طراحـی نظـام   . باشند ها، غیرکتابداران می   تعداد زیادي از این نظام    

هـا و   انه با کاربرانی با نیازهاي متعدد و متفاوت سروکار دارد؛ ثانیاً فعالیـت   آسانی نیست، زیرا اوالً کتابخ    
خطـی  ) از جملـه فهرستنویـسی  (هـاي کتابخانـه    اند؛ ثالثـاً بـسیاري از فعالیـت    کارکردهاي کتابخانه متنوع  

ــسیاري از     ــه دلیــل ب ــابراین تقلیــد و اســتفاده از اســتدالل یــک فــرد متخــصص کتابــداري ب نیــستند و بن
در کتابخانه باید هم به مسائل فنـی و هـم بـه مـسائل     . اي آسان نیست   هاي فرایندهاي کتابخانه    کاري ریزه

هـایی همچـون     بـا توجـه بـه محـدودیت       . کاربران و انتظارات متفاوت آنان توجه نمـود       ... روانشناختی و   
 انتظـار  هـا و بـسیاري مـسائل دیگـر      بودجۀ کتابخانه، کمبود وقت و تخـصص کتابـداران، تعـدد فعالیـت            

جـویی   اي اقدام به طراحی نظام هوشمند خاص خود نماید، بلکه به دلیـل صـرفه    رود که هر کتابخانه     نمی
ها یا مؤسساتی در این زمینه فعالیت جـدي بنماینـد    در وقت، نیروي انسانی و بودجه، الزم است کتابخانه    

هـا بایـد بـا      امـا همـۀ کتابخانـه   .هایی منسجم و جامع ارائه گردد و از پراکنـدگی جلـوگیري شـود       تا نظام 
ها در تعامل باشند و در هنگام انتخاب، نیازهاي داخلی خود را مـدنظر قـرار دهنـد و از          طراحان این نظام  

رود که کتابـداران تـا حـدي     با این همه انتظار می   . طراحان، نظامی مناسب با نیازهاي خود را طلب کنند        
گیري از این فناوري جدیـد، نـه       از طرف دیگر، با بهره     .با مفاهیمی همچون هوش مصنوعی آشنا گردند      

  .شود، بلکه نقش آموزشی برعهده خواهند گرفت تنها از نقش کتابداران کاسته نمی
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