
  ...یابی کاربران در بررسی فرآیند اطّالع

  نظامهاي بازیابی اطّالعات خودکار
  1علی گزنی

  چکیده
مندي از مهارت جستجو و اسـتفاده   درسیستمهاي جهانی بازیابی اطّالعات، بهره    

رغم اهمیـت جـستجوي       اما علی . باشد  از اطّالعات یکی از اجزاي مهم زندگی می       
به شیوة آزمایش و خطا عمـل کـرده و از روش   اطّالعات، بسیاري از جستجوگران   

جستجو با این . کنند اي جهت جستجوي اطّالعات استفاده نمی خاص و ساخت یافته
اي دربر نداشته یا تعداد مدارك زیاد و نامرتبطی را مـورد بازیـابی         سبک یا نتیجه  

برپایه مطالعات انجام شده مقالـۀ حاضـر سـعی در ارائـه یـک دیـد        . دهد  قرار می 
یافته از فرآیند بازیابی اطّالعات دارد که آن به جستجوگران کمـک خواهـد     امنظ

ریزي و انجام جستجوهاي موفق در راستاي برطرف کردن       کرد تا بتوانند به برنامه    
استفاده از این دید در   . نیازهاي اطّالعاتی خود و استفاده از این سیستمها بپردازند        

ازیابی اطّالعات بـسیار حـائز اهمیـت        آموزش جستجوگران و طراحی سیستمهاي ب     
  .باشد می

فرآینـد بازیـابی اطّالعـات ـ نظامهـاي بازیـابی اطّالعـات        : هاي کلیـدي  واژه
  یابی کاربران ـ جستجوي اطّالعات خودکارـ اطالع

  مقدمه
گسترش سریع شبکه جهانی وب، فنآوري اطّالعات، خدمات و نظامهـاي اطّالعـاتی      

مطـابق آمارهـاي اعـالم شـده از جانـب      . به همراه داشته استپیوسته بسط افق فکري بشر را  

                                                
.اي علوم و تكنولوژي شيراز  عضو هيئت علمي كتابخانة منطقه. 
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 میلیارد صفحه اطّالعاتی در 1/2 معادل 2000 جوالي سال   10 تا تاریخ    1شرکت سیوي لنس  
 میلیون صفحۀ اطّالعـاتی جدیـد بـه آن افـزوده     7وب شمارش شده است و هر روزه حدود    

 4 تعـداد ایـن صـفحات بـه        2001بینی این شرکت تا اوایل سال         همچنین بنابر پیش  . شود  می
این اطّالعـات  % 83طبق بررسیهاي انجام شده حدود      . میلیارد صفحه اطّالعاتی خواهد رسید    

  .دهند ها تشکیل می را سایر زمینه% 11علمی و آموزشی و % 6تجاري، 
افزارهاي خـود موسـوم بـه     دهندگان اطّالعاتی بر روي وب با استفاده از نرم          سرویس

آوري   اسر این شبکۀ تـارعنکبوتی را مـورد کـاوش قـرار داده، بـه جمـع               سر 2خزندگان وب 
آوري، سـازماندهی شـده و بـه وسـیله            ایـن اطّالعـات پـس از جمـع        . پردازنـد   اطّالعات مـی  

  ).1380گزنی، (گیرد  موتورهاي کاوش و فهرستهاي راهنما در دسترس عموم قرار می
 مورد اسـتفاده در نظامهـاي     ترین الگوهاي   باید توجه داشت که در حال حاضر رایج       

 هستند، امروزه غالب پژوهشگران در مورد محـدودیت         3بازیابی اطّالعاتی الگوهاي تطبیقی   
سـویه و بـر      ، مسیر حرکت در این الگوها یک      )1992 4سالتون،(این الگوها اتفاق نظر دارند      

اسـتفاده از  بنـابراین بازیـابی اطّالعـات بـا        . گـردد   روي خود نظام و نه کاربران متمرکـز مـی         
در عـصر حاضـر برخـورداري از دانـش     . ابزارهاي موجـود نیازمنـد دانـش و مهـارت اسـت           

رغم اهمیت جستجوي  ّا علی ام. باشد استفاده از این اطّالعات یکی از اجزاي مهم زندگی می  

                                                
1.Cyveillance 
2.Web Crawler 

. ــت ــي ) ۱۳۸۷( بلكــين و كراف ــاي تطبيق ــابي و (Match Paradiagm)الگوه  را بازي
وي  از فنون مختلفي همانند جستج     گذاري مدارك بازيابي شده با استفاده       نمره

هـاي    هـا، شـبكه     سـازي واژه    بولي، محاسبة احتماالت، مدلهاي بـرداري، كوتـه       
 .كنند معرفي مي... عصبي و 

. گويد مي) ۱۹۹۲( درمورد محدوديت الگوهاي تطبيقي سالتون: 

  .ي كاربر نباشداطّالعاتفرمول جستجو ممكن است واقعاً بازگوكنندة نياز ) الف
رونـد    مـرتبط از نـامرتبط بـه كـار مـي     العاتاطّروشهايي كه جهت متمايز كردن      ) ب

 .كامل نيستند
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اطّالعات در عصر حاضر بسیاري از جستجوگران به شیوة آزمایش و خطا عمـل کـرده و از         
جـستجو بـا ایـن سـبک یـا      . کننـد  اي جهت جستجو استفاده نمی  یافته روش خاص و ساخت  

ایـن  . دهـد  اي دربر نداشته یا تعداد مدارك زیاد و نامرتبطی را مورد ارزیابی قـرار مـی     نتیجه
. تواند براي کلیه کاربران و هر نوع اطّالعاتی در سطح دنیـا مـصداق داشـته باشـد              حالت می 

طّالعـات کـاربران، طراحـی غیربهینـۀ نظامهـاي      همچنین عدم شـناخت فرآینـد جـستجوي ا     
  .بازیابی اطّالعات را نیز به همراه خواهد داشت

  هدف مقاله
نتیجـۀ نهـایی   . اي اجزاي مرتبط با یکدیگر تـشکیل شـده اسـت            جستجو از مجموعه  

هـدف مقالـۀ حاضـر بررسـی     . تواند متأثر از نحوة انجام هریک از این اجزا باشد   جستجو می 
یافتـه از جـستجو بـراي کـاربران و طراحـان        منظور ارائـۀ یـک دیـد نظـام       اجزاي جستجو به  

بنـدي شـده    ارائۀ این اجزا بـه صـورت یـک مـدل طبقـه         . باشد  نظامهاي بازیابی اطّالعات می   
کنـد، بـراي    ریزي و انجام جستجوهاي موفـق یـاري مـی    عالوه بر اینکه کاربران را در برنامه    

آورد تـا بتواننـد نظامهـاي      ایـن فرصـت را فـراهم مـی      طراحان نظامهاي بازیابی اطّالعات نیز    
  .تري را با درك این فرآیند طراحی کنند تعاملی بهتر و بهینه

  پیشینه
تحقیقات اخیر نشان داد جستجوي کـاربران در یـک دورة زمـانی بـراي حـل یـک                

نـشان داد کـه رفتـار    ) 1999 (1مـدل ویلـسون  . باشـد   داراي یک چرخه یـا تـوالی مـی          مسئله
اسـپینک و  . باشـد  دار است که هدف نهایی آن حـل مـسئله مـی    یابی یک رفتار جهت  اطالع

 و 3اي شـامل انـواع بازخوردهـا      عناصر مهم در جستجوي یک مرحله     ) 1997 (2ساراسیوایس
  .راهبرد انتخاب مؤثر کلمات را مشخص کردند

نیـز نـشان داد جـستجوي     ) 1992 (5، بیولیـو و روبرتـسون     )1992 (4مطالعات هوانـگ  
نـشان داد، تـوالی در بازیـابی     ) 1996(مطالعات اسپینک   . باشد  ربران داراي یک توالی می    کا

                                                
1. Willson 
2. Spink & Saracevic 
3. Feedbacks 
4. Huang 
5. Beaulieu & Robertson 
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باشد که بـه دنبـال اطّالعـات بـراي      هاي اساسی در رفتار کاربرانی می  اطّالعات یکی از جنبه   
بـر بازیـابی   ) 1998 (1تحقیقات اخیر اسپینک، بیـتمن و گـریس دورف      . باشند  ّ مسئله می    حل

نیز مشخص کرد که جستجوي کاربران بـراي حـل مـسئله در یـک دوره              اطّالعات در وب    
  .باشد زمانی داراي یک توالی یا چرخه می

  ارائه مدل ساخت یافته جستجو
، مدل )1985 (3، مدل بویس و کرافت)1983 (2هاي حاصل از مدل بوك استین یافته

) 1997 (6، الـیس )1996(، ساراسیوس   )1995 (5، بلکین، کول، استین و ثیل     )1993 (4کوهلثا
 9و چـاپمن  ) 1975 (8و مطالعات انجام شده توسـط پنـی مـن         ) 1996،1992 (7و اینگ ورسن  

ــی و     ) 1981( ــاي متن ــستجوگران بانکه ــه، ج ــشان داد ک ــات ن ــستجوي اطّالع ــۀ ج در زمین
کننـد، یـک مـدل کـه      کتابشناختی از یک چرخۀ دستورات به صورت مشترك استفاده می    

 قابـل  1ایـن مـدل در شـکل شـمارة     . اطّالعـات باشـد ارائـه شـد    نشان دهندة فرآیند بازیابی   
  :پردازیم در ادامه به بررسی اجزاي مختلف این مدل می. باشد مشاهده می

                                                
1. Bateman & Greisdorf 
2. Bookstein 
3. Boyce & Kraft 
4. Kuhlthau 
5. Belkin, Cool, Stein & Theil 
6. Ellis 
7. Ingwersen 
8. Penniman 
9. Chapman 
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  خط زمانی
  

  جمع آوري اطّالعات
     فرمول بندي مجدد      

  
  سازماندهی اطّالعات

  
                  
       نه  

  
ــات   گذاري نتایج نمره    ستجو            ج    اطّالعات سازماندهی شده ــایش اطّالع  نم

  رضایت  
  

                  
      بله  

  
  فرمول بندي نیاز اطّالعاتی

  
  

          انتخاب واژگان جستجو/         سیاحت در حوزة موضوعی 
   خاتمه  

  
  

    جمع آوري اطّالعات        بانک اطّالعاتی/ انتخاب حوزة موضوعی 
  
  

  حل مسئله              
    العاتی در کاربراحساس نیاز اطّ

  

  توالی یا چرخۀ جستجوي کاربران: 1شکل شمارة 

  ـ بازیابی اطّالعات1
اي   بازیابی اطّالعات را عبارت از فرآیند جستجو در میان مجموعـه          ) 1979 (1لنکستر

از مدارك با هدف تعیین آن دسته از مدارك که درحیطۀ موضوعی درخواست شده باشند     
  .داند می

                                                
1. Lancaster 



 ۶ & ...در كاربران يابي اطّالع فرآيند بررسي ________________________________

 

  :باشد این تعریف قابل مشاهده میچهار عنصر اصلی در 
  .کند نیاز اطّالعاتی که نقش محرك در بازیابی را ایفا می. 1
  .باشد هدف از بازیابی اطّالعات که همان یافتن اطّالعات مورد نیاز می. 2
ــان مجموعــه. 3 ــره شــده صــورت مــی  جــستجو در می ــذیرد،  اي از اطّالعــات ذخی پ

العـات تولیـد شـده توسـط پدیدآورنـدگان ایجـاد       رکوردهاي اطّالعـاتی بـا اسـتفاده از اطّ        
بدون آنکه بدانند در آینـده    . شوند  هاي اطّالعاتی سازماندهی می     گردد و سپس در بانک      می

  .دهند چه کسانی و در چه شرایطی آنها را مورد مطالعه قرار می
د باشد، تعامل به این معنا که کاربر بر فرآینـ       فرآیند جستجو، فرآیندي تعاملی می    . 4

پرسش کاربر ممکن اسـت در   . زند  جستجو کنترل داشته ودر این مسیر دست به انتخاب می         
طی این فرآیند با توجه به بازخوردهاي حاصل از نتایج بازیابی یک سیر تکاملی را طی کند 

  .باشد و انجام انتخاب مستلزم صرف هزینه، وقت و تالش می
بط، دو جزء الزم در بازیابی اطّالعـات  کنترلِ فرآیند بازیابی و انتخاب اطّالعات مرت   

شود و یا نگاه  کپی کردن یک فایل بر روي دیسکت، بازیابی اطّالعات نامیده نمی. باشند می
آید، زیرا در طـول آن   کردن به یک برنامه اخبار تلویزیون، بازیابی اطّالعات به حساب نمی       

تابخانه، بهترین مثال براي نشان یک ک. شود، ندارد      که پخش می    بیننده هیچ کنترلی بر آنچه    
جستجوگر کل مجموعـه را بـراي بازیـابی اطّالعـات مـورد       . باشد  دادن بازیابی اطّالعات می   

کند که بـاالترین درجـه ارتبـاط را بـا      دهد، او اغلب مدارکی را انتخاب می مطالعه قرار نمی 
  .نیازهاي اطّالعاتی او دارند

  ـ نظامهاي بازیابی اطّالعات2
هاي ساختارنیافته طراحی شده  ی که به منظور بازیابی و پردازش بر روي داده        نظامهای

گیرنـده   و به لحاظ نوع سازماندهی، ساختار پایگاهها، استراتژي بازیابی، گروههاي سرویس        
فـرد   دهنـد منحـصربه   و فرآیندي که در طی آن به درخواستهاي اطّالعاتی کاربران پاسخ می   

  ).1380گزنی، (باشند  می

  آوري اطّالعات جمعـ 3
گیري در مورد ایجاد بانک اطّالعاتی، دامنه، حوزه موضـوعی          در این مرحله تصمیم   
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  ).1986 1هارتر(گیرد  و محتواي اطّالعاتی بانک صورت می
  :مراحل ایجاد یک بانک اطّالعاتی عبارتست از

  .جودگیري براي ایجاد بانک اطّالعاتی براساس نوع نیازهاي اطّالعاتی مو تصمیم. 1
تعیین حدود و دامنۀ موضوعی بر اساس اینکه چه اطّالعاتی، در چه سطحی و در           . 2

  .آوري گردد کدام حوزه موضوعی باید جمع
باید براي  ) هاي اطّالعاتی   قلم(هایی    تعیین ساختاربانک مبنی بر اینکه چه مشخصه      . 3

  .ایجاد یک بانک اطّالعاتی تعریف شود
  .انتخاب و گردآوري اطّالعات. 4
ــه درون . 5 داد صــحیح، اصــالح، روزآمــد کــردن و   صــورت درون داد اطّالعــات ب

در کنار بانک اطّالعاتی . باشد نگهداري اطّالعات، که خود مستلزم صرف وقت و هزینه می   
این . شوند ساخته شده و به صورت مرتب روزآمد می) همانند فایل مقلوب  (فایلهاي کمکی   

  .روند  به کار میفایلها براي کنترل عملیات جستجو
آوري اطّالعات و برطرف کردن خطاهاي موجـود   کنترل اطّالعات، اعم از جمع     . 6

ّت و صحت اطّالعات در این مرحله صـورت       کنترل کیفی . داد شده است    در اطّالعات درون  
  .گیرد می

  ـ سازماندهی اطّالعات4
باشـد   عات مـی هر نظام اطّالعاتی داراي یک مبناي خاص براي تجزیه و تحلیل اطّال          

که نظام بر اساس آن به تفـسیر اطّالعـات و مطابقـت بـین اقـالم و درخواسـتهاي اطّالعـاتی                 
این تجزیه و تحلیل، سازماندهی اطّالعـات       . گیرد  ترتیب بازیابی صورت می     پرداخته و بدین  

  ).1380گزنی، (شود  نامیده می
بازیابی اطّالعـات هـر   نظر کاربر باید درك شود این است که نظامهاي            آنچه از نقطه  

گیرند، محل قرار گرفتن این واژگـان      اي از واژگان درنظر می      صورت مجموعه   مدرك را به  
در یک مدرك، تعداد رخداد و مجاورت آنها از عوامل اصلی هستند که مرتبط بودن یک        

تر به پرسش تشخیص داده      مدارکی که نزدیک  . کنند  مدرك با واژه خاصی را مشخص می      

                                                
1. Harter 
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 باالتري را به خود اختصاص داده و در مجموعه نتایج بازیابی شـده در اولویـت           شوند، نمره 
  .گیرند باالتري جهت مشاهده قرار می

   ـ احساس نیاز اطّالعاتی در فرد5
گردد که فرد خالئی در دانش خود حس      فرآیند بازیابی اطّالعات هنگامی آغاز می     

. راي حل مشکل مورد توجه قـرار گیـرد    تواند ب   در این حالت اطّالعات و فهم آنها می       . کند
حس ابهام و سردرگمی فکـري از مـسائلی اسـت کـه در اولـین مراحـل بازیـابی اطّالعـات               

صورت یک نقطـه منفـی درنظـر     در اولین مراحل جستجو تردید معموالًبه. گردد مشاهده می 
  .تر برطرف شود خواهیم هرچه سریع شود که می گرفته می

   ـ انتخاب حوزة موضوعی6
به منظور حل مشکل یا مسئله یک یا چند حـوزة موضـوعی و متناسـب بـا بانکهـاي              

بعد از انجام انتخاب حس ابهام قدري کمتر شده و یک . شوند اطّالعاتی مختلف انتخاب می  
  .تواند سرآغاز جستجو باشد آید که می بینی به وجود می حس خوش

تعیـین صـحیح محـل    . رددباید بعد از تعیین نیاز اطّالعاتی، محل جستجو مشخص گ    
به عنوان مثال اگر به دنبال یک مقالـۀ علمـی در    . اي برخوردار است    جستجو از اهمیت ویژه   

زمینۀ پزشکی هستید، بانکهاي اطّالعـاتی مـدالین خیلـی بهتـر از موتـور کـاوش آلتاویـستا             
دانند که براي هـر جـستجو چـه      اي می   جستجوگران حرفه . جوابگوي جستجوي شما هستند   

بنابراین هر جستجوگر باید در حیطۀ تخصصی خـود  . ی را باید مورد جستجو قرار دهند    منبع
  .با منابع مختلف جستجو آشنا باشد

  ـ سیاحت7
اي اسـت کـه توسـط         ترین مرحلـه بـراي کـاربران بـوده و مرحلـه             این مرحله مشکل  

ی درك هاي اطّالعاتی و طراحان نظامهاي بازیابی اطّالعـات بـه خـوب    کنندگان سرویس  تهیه
هدف در این مرحله بررسی اطّالعات کلـی دربـاره مـسئله بـه منظـور گـسترش       . نشده است 

در ابتداي این مرحله احساس ابهام و سردرگمی افزایش . باشد دامنه فهم کاربر از مشکل می
. کنـد  ناتوانی کاربر در بیان نیازهاي اطّالعاتی ارتباط بین نظام و کاربر را مشکل می . یابد  می
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کم ذهن از موضوع مورد نظر آگاهی پیدا کـرده، بـر روي مـسئله      ر طی این مرحله کم    اما د 
. کنـد  درحقیقت کاربر در این مرحله مسیر حرکت خود را مـشخص مـی    . گردد  متمرکز می 

باشد، به بررسی  به منظور مشخص شدن مسئله و اینکه سیاحت یک نوع از انواع جستجو می     
  .پردازیم انواع جستجوگرها می

  ع جستجوانوا
مشکل جستجو در یک بانک اطّالعاتی را با مشکل جـستجو بـراي         ) 1970 (1مورس

یک کشتی بر روي دریا، یک زیردریایی دشمن، یک کشتی گمـشده و بازمانـدگان یـک             
  :دهد بندي را ارائه می ّت جستجو این دسته کشتی شکسته مقایسه کرده و با توجه به ماهی

گیـرد و محـل     خـاص و مشخـصی صـورت مـی        جستجو براي افراد یـا اشـیاي      . الف
گردد و ما انتظار داریم از روي عالئم مشخصی محل مورد نظر را پیـدا     جستجو نیز معین می   

  .کنیم
بنـابراین بـا مـشاهده هـدف        . گیـرد   جستجو براي هدف مشخـصی صـورت مـی        . ب

الع ّـا از محـل هـدف اطـ     ، ام)انسان ـ چادر ـ کشتی ـ قـایق    (توانیم آن را تشخیص دهیم  می
  .باشیم  نداریم و در یک پهنه وسیع به دنبال هدف می

جستجو بـراي یـک نـوع    . باشد جستجوگر به دنبال هدف خاص و مشخصی نمی      . ج
گیرد که ممکن است یکی یا بیشتر از یکی باشـد مثـل یـک اردو یـا یـک بانـد            صورت می 

  .کوپتر هلی
ه چه چیزهایی خواهد بداند در یک منطق   جستجوگر هدف خاصی ندارد فقط می     . د

برداري، پیداکردن آب، گیاهان غیرمعمولی، جانوران خاص یا       وجود دارد، شاید براي نقشه    
  .معادن

تـوان چهـار حالـت مختلـف را بـراي جـستجو در بانکهـاي          با بررسی این موارد مـی     
  :اطّالعاتی درنظر گرفت

  .ّن هاي معی ّن در حوزه جستجو براي اطّالعاتی معی. الف
  .ّن ّن در یک حوزه نامعی  اطّالعاتی معیجستجو براي. ب
  .ّن هاي نامعی ّن درحوزه جستجو براي اطّالعاتی نامعی. پ

                                                
1. Morse 
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  .سیاحت در یک بانک اطّالعاتی. ت
  ّن هاي معی ّن در حوزه جستجو براي اطّالعاتی معی. الف

ّـن   هـاي معـی    و داراي حـوزه 1یافتـه  از یک طـرف اطّالعـات مـورد جـستجو سـاخت      
 و از طرف دیگر کـاربر معمـوالً از نیـاز اطّالعـاتی خـود آگـاهی داشـته               باشد  مشخص می   و
داند که چه فیلدهایی را براي انجام جستجو انتخاب و چه مقادیري را براي جستجو بـه               می  و

ّنـی   هـاي معـی   یافته بـا قالـب   داد اطّالعات ساخت داد و برون درون. این فیلدها اختصاص دهد  
بنـدي   ایی در این قبیل بانکها مـشخص و اطّالعـات طبقـه        هاي معن   پذیرد و حوزه    صورت می 

داند که چه رکوردهایی را بایـد مـورد جـستجو قـرار      در این حالت کاربر دقیقاً می  . اند  شده
توانـد آنهـا را بـه راحتـی         جستجوگر در صورت مـشاهده رکوردهـاي اطّالعـاتی مـی          . دهد

اره آن محـصول  جستجو براي وضعیت صورتحـساب محـصولی کـه از شـم           . تشخیص دهد 
داد شمارة آن به وضعیت صورتحسابهاي موردنظر دسـت       توانیم با درون    آگاهی داریم و می   
  .باشد یابیم از این نمونه می

  ّن ّن در یک حوزة نامعی جستجو براي اطّالعاتی معی. ب
یافتـه قـرار    هـاي سـاخت   در این حالت حوزة اطّالعاتی مورد جستجو در زمره حوزه      

دانـد بـه دنبـال چـه       حالت کاربر از نیاز اطّالعاتی خود آگاهی داشته و می         در این . گیرد  می
نیافته از دامنۀ نامعین و حـوزة بـسیار وسـیعی برخـوردار        اطّالعات ساخت . باشد  اطّالعاتی می 

ّــن بـه ایـن دلیــل اسـت کــه حـداقل اسـتاندارد یــا کنتـرل بــر        کــاربرد واژة نـامعی . باشـد  مـی 
توانـد در رکوردهـاي    اطّالعـات مـوردنظر مـی   . جـود دارد پدیدآورندگان ایـن اطّالعـات و     

در ایــن حالــت کــاربر بــرخالف جــستجو در  . اي وجــود داشــته باشــد مختلــف و پراکنــده
سـري رکوردهـاي    باشد تا اینکه به دنبال یـک      هاي معین به دنبال اطّالعات خاصی می        حوزه

  .از چه مقادیري استفاده کندداند براي جستجوي اطّالعات خود باید  و دقیقاًً نمی. خاص باشد
  ّن هاي نامعی ّن در حوزه جستجو براي اطّالعاتی نامعی. پ

. باشـد  ّن می ّن در یک حوزة نامعی جستجوگر به دنبال یافتن موضوعی عمومی و نامعی      
جستجوي وضعیت یک کمپانی براي سفارش کاال یا یافتن روشهایی براي حل یک معادلـه    

                                                
1. Structured 
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هـاي مرسـوم    راهی براي تشریح و بیان موضوع مطابق شیوه     . باشد  دیفرانسیل از این نمونه می    
دلیلی مبنی بر اینکه فکر کنیم این اطّالعـات در        . بندي نیاز اطّالعاتی وجود ندارد      در فرمول 

ّی مورد بازیـابی قـرار    ممکن است اطّالعات مهم . یک رکورد پیدا خواهد شد، وجود ندارد      
در ایـن حالـت   . ببریم توانیم به وجود آنها پی    نمی گیرد ولی با بررسی سطحی نتایج جستجو      

هاي مختلف موضوع بپردازد و بداند که در حیطه مـوردنظر چـه    کاربر باید به شناسایی جنبه 
در این حالت کاربر باید با صرف وقت و هزینـه  . باشد هایی موجود می  اطّالعاتی و چه جنبه   

  .دلخواه دست یابدبه تکرار بازیابی اطّالعات بپردازد تا به نتایج 
  سیاحت در یک بانک اطّالعاتی. ت

در اینجا کـاربر  . باشد هدف، آگاهی از نوع اطّالعات موجود در بانک اطّالعاتی می     
به دنبال رفع نیاز اطّالعاتی خود نیست یا به عبارت دیگر به دنبال یافتن پاسخی براي پرسش         

طحی قـسمتهایی از بانـک اطّالعـاتی      خواهد به بررسـی سـ           باشد بلکه می    اطّالعاتی خود نمی  
به عنوان مثال وقتی در یک کتابخانه به دنبال کتاب خاصی هستیم نگاهی گذرا بـه         . بپردازد

تواند موجب آگاهی ما از سایر اطّالعـات موجـود در کتابخانـه گـردد ایـن           دیگر کتابها می  
  .باشد مصداق در مورد بانکهاي اطّالعاتی نیز صادق می

   اطّالعاتی ـ تبیین نیاز8

به . باشد بندي نیاز اطّالعاتی، نقطه عطفی در فرآیند بازیابی می        در این مرحله، فرمول   
  :صورتی که

  .گردد افزایش فهم و درك در حیطه مسئله موجب کاهش حس ابهام می. 1
ایـم،   دادن به اطّالعـاتی کـه در مرحلـه سـیاحت بـر روي آن متمرکـز شـده         شکل. 2

  .وظیفه آن است
  .کنیم تر شده و یک دیدگاه نسبت به مسئله پیدا می شنذهن رو. 3

اي واژگـان   به منظور بیان و انتقال نیاز اطّالعاتی به نظام بازیابی اطّالعات از مجموعه           
هـا بـا اسـتفاده از عملگرهـاي موجـود در       ارتباط منطقی بین مجموعه واژه. گردد  استفاده می 

بـودن   سـزایی در میـزان مـرتبط    ه تأثیر به  مجموعه واژگان انتخاب شد   . گیرد  نظام صورت می  
انتخاب واژگان جستجو نیازمند دانش پایه در موضوع مـورد  . کند نتایج بازیابی شده ایفا می   

در مواقعی کـه ایـن دانـش پایـه وجـود نداشـته باشـد سـیاحت در بانـک                    . باشد  جستجو می 
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توانـد بـا مـشاهدة     سـیاحت در بانـک اطّالعـاتی مـی    . توانـد بـسیار مفیـد باشـد      اطّالعاتی می 
قسمتهاي مختلف بانک اطّالعاتی با اجراي جستجوهاي مختلـف و بررسـی نتـایج جـستجو                

این سیاحت را حتی خارج از      ) 1989 (1بتس. منظور انتخاب واژگان مناسب صورت گیرد       به
  .داند محدودة جستجوي جاري مهم و ضروري می

. هـا نیـز بهـره جـست     نامه صطالحها و ا نامه توان از واژه در تعیین مجموعه واژگان می  
رتبه، امالي مختلف واژگـان، مترادفهـا، متـضادها و بررسـی              تعیین واژگان اعم، اخص، هم    

سـزایی   تواند در تکمیل مجموعه واژگان تـأثیر بـه    واژه می (Morphology)شناسی    ریخت
  .داشته باشد

سندگان بدنـه  در انتخاب مجموعه واژگان باید همیشه به دنبال واژگانی بود کـه نویـ        
اند یا به بیان دیگر هنگامی که یک مدرك  صفحات خود را به وسیله آن به تحریر درآورده

. گیرد برآنیم کـه چـه واژگـانی در بدنـه مـدرك وجـود داشـته باشـد           مورد بازیابی قرار می   
بعـد از انتخـاب واژگـان       . تواند یک سیر تکـاملی داشـته باشـد          انتخاب مجموعه واژگان می   

 بـراي منـع   NOTهـاي الزم،    براي واژهANDد آنها را با استفاده از عملگرهاي    مناسب، بای 
 براي حالت اختیاري بودن یا نبودن واژگان، عملگرهاي مجاورت براي تعیین          ORواژگان،  

سازي به منظور جـستجوي امالهـاي    مجاورت و نزدیکی دو یا چند واژه به یکدیگر و کوته      
کـه قـبالً نیـز بـه آن اشـاره شـد فرآینـد          طوري   همان .مختلف کلمه با یکدیگر ترکیب کرد     

باشد که در طی فرآیند جـستجو بـه مـرور زمـان بـا       انتخاب واژگان یک فرآیند تکاملی می   
  .گردد تر می گیري بیشتر دانش موضوعی کامل شکل

  ـ جستجو9

با افـزایش  . پردازد در این مرحله کاربر به اجراي جستجو و بازبینی نتایج جستجو می    
بنـدي مجـدد صـورت     تـر فرمـول    موضوعی کاربر و به منظور بازیابی اطّالعـات مـرتبط          فهم

در ادامه بـه  . یابد  گرفته و این چرخه تا احساس رضایت کاربر از اطّالعات موجود ادامه می            
گیري مشابهت که در این مرحله از اهمیت  گذاري شده و اندازه بررسی دو مفهوم نتایج نمره

  :یمپرداز برخوردارند می
  شده گذاري ـ نتایج نمره1

                                                
1. Bates 
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در ایـن روش نیـز براسـاس تعـداد تکـرار اعـضاي فرمـول جـستجو در رکوردهــاي         
یابـد و درنهایـت رکوردهـا     شده، به هر کدام از رکوردها یک نمـره اختـصاص مـی              بازیابی

دهنده میزان ارتباط رکـورد      این نمره نشان  . شوند  برحسب همین نمره در خروجی مرتب می      
  .باشد  ه حاضر با درخواست اطّالعاتی کاربر میبازیابی شد

  گیري مشابهت ـ اندازه2
دسترسی آسان کاربر به حداقل یک رکورد که باالترین میزان ارتباط، با درخواست 

اولین رکوردي کـه بـه ایـن    . باشد اطّالعاتی او را به همراه داشته باشد بسیار حائز اهمیت می  
تواند اساسی براي جستجوهاي بعدي کـاربر         گیرد می  صورت توسط نظام مورد بازیابی قرار     

بـودن بـا درخواسـت     اگر کاربر چنین رکـوردي را بازیـابی کـرد و بـه جهـت مـرتبط          . باشد
پردازد و با معیارهاي  گاه نظام به تجزیه و تحلیل رکورد می اطّالعاتیش آن را تأیید کرد، آن

اقدام به انجام یک جستجوي دیگـر  ها  ارزشیابی متن و دادن ضریب وزنی به هریک از واژه       
در ایـن روش کـاربر نیـازي بـه     . دهـد  کند و رکوردهاي مشابه را مورد بازیابی قـرار مـی    می

  .بازنویسی دوبارة فرمول جستجو ندارد
  آوري اطّالعات ـ جمع10

آوري اطّالعـات   تعامل کارآمد و سودمند میان کاربر و نظام بازیابی اطّالعات، جمع         
  .پردازد آوري اطّالعات مرتبط می کاربر در این زمان به جمع. ردرا به همراه دا

  ـ حل مسئله11
گـردد   رسـد، مـسئله مـوردنظر حـل مـی        در این مرحله بازیابی اطّالعات به پایان مـی        

  .گردد احساس رضایت از جستجو حاصل می و

  تفکر انتقادي
گاهی ندارد ولی یابی جای هرچند بحث تفکر انتقادي به عنوان جزئی از فرآیند اطالع

به لحاظ اینکه مقاله حاضر کاربران و جستجوي آنها در محیطهـاي الکترونیکـی و بـه ویـژه      
اینترنت براي تبادل اطّالعات . گردد اینترنت را موردنظر قرار داده بحث حاضر نیز مطرح می      

 استاندارد یا قانونی وجود ندارد که نـوع و   . بدون کنترل بر چگونگی آن طراحی شده است       
سـایتهاي وبـی ممکـن اسـت      . ّت اطّالعـات موجـود بـر روي اینترنـت را کنتـرل کنـد                کیفی
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را دربـر نداشـته   ... هـا، تبلیغـات، اطّالعـات تجـاري و           ها، ایده   اطّالعات علمی، عقاید، داده   
تواند یک صفحۀ خانگی بسازد و آن را بر روي اینترنت قرار دهد و در             هر کسی می  . باشند

عالوه بـر ایـن محتـواي اطّالعـاتی     . ل کاملی بر نحوه نگارش سایت دارد   این مسیر فرد کنتر   
جوئی در پول و ایجاد پول  بودن، صرفه ّت تبلیغات، تجاري تواند با توجه به ماهی صفحات می 

بنابراین در برخورد با ایـن صـفحات بایـد بـه     . طرفه باشد و مسائل رقابتی سوء، گرفته و یک     
  .دگاه انتقادي داشتارزیابی آنها پرداخت و یک دی

  گیري نتیجه
بر اساس پژوهشهاي مختلفـی کـه در مقالـۀ حاضـر نیـز بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت                       

مدلهاي مختلفی که مورد بررسی قرار گرفتند مشخص گردیـد کـه جـستجوي اطّالعـات                   و
  :باشد باشد و باید گفت که این فرآیند داراي مراحل زیر می یافته می یک فرآیند نظام

  س نیاز اطّالعاتی کاربرـ احسا1
  بانک اطّالعاتی/ ـ انتخاب حوزة موضوعی2
  انتخاب واژگان جستجو/ ـ سیاحت در حوزة موضوعی3
  بندي نیاز اطّالعاتی ـ فرمول4
  آوري اطّالعات  ـ جمع5
   ـ حل مسئله6

به دنبال آن کاربر بایـد محـل   . باشد احساس نیاز اطّالعاتی سرآغاز انجام جستجو می 
در این میان . اي برخوردار است به درستی انتخاب کند ّت ویژه  را که از اهمیجستجوي خود

نظام بازیابی اطّالعات باید اطّالعـاتی در زمینـه حـوزة موضـوعی بانـک، تعـداد رکوردهـا،             
را در اختیار کاربران قرار دهد و هریک از کاربران نیز در حیطه تخصصی            ... جاري بودن و  

بعد از تعیـین محـل، اگـر جـستجوگر از     .دنیازشان آشنا باشندخود با محلهاي جستجوي مور 
دانش موضوعی در زمینۀ جستجو برخوردار نباشد، باید قبل از انجام جستجو به سـیاحت در   
بانک و سایر محلهاي موردبحث در مقاله بپردازد تا بتواند به انتخاب واژگانی مناسـب بـراي    

ّـالع از ترکیبـات و دسـتورات     داشـتن اط . دازدبندي نیاز اطّالعاتی خود بپر    جستجو و فرمول  
سیستم و نحـوة سـازماندهی اطّالعـات در انجـام جـستجوهاي موفـق از اهمیـت برخـوردار                    

آوري   جمـع . باشـد   فرآیند جستجو یک فرآیند تعـاملی در یـک سـیر تعـاملی مـی              . باشد  می
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نبـوده و در  تواند یک مرحله    اطّالعات و انجام جستجوهاي مختلف به منظور حل مسئله می         
  .یک دوره زمانی صورت گیرد

آگاهی جستجوگران از فرآیند و مراحل مختلف جستجوي اطّالعات، تغییر دیدگاه    
داننـد کـه انجـام جـستجو مـستلزم       جستجوگران باتجربه مـی . آنها را به همراه خواهد داشت 

ن حـداکثر  یافته و در حـداقل زمـا   صورت نظام باشد، بنابراین باید به   صرف وقت و هزینه می    
از سوي دیگر طراحان نظامهاي بازیابی اطّالعات نیز باید با آگـاهی        . دست آورند   نتایج را به  

  .از فرآیند جستجو نظامهاي بهتري را طراحی کنند

  پیشنهادها
جستجوگران باید قبل از انجام جستجو با فرآیند آن آشنا بوده و نحـوة انجـام آن      . 1

  .رسانی و آموزش بهتر فراهم نمایند زمینه را براي اطّالعیافته بدانند و  را به صورت نظام
گونه که غالب پژوهشگران حتـی پیـشگامان الگوهـاي تطبیقـی نیـز معتقـد                  همان. 2

هستند، طراحی نظامهاي بازیابی اطّالعات بدون درنظرگرفتن کـاربر بـه عنـوان یـک عـضو                 
اي بازیـابی اطّالعـات   بنـابراین طراحـان نظامهـ   . گـردد  فعال موجب کاهش کارآیی نظام می    

  .تري را انجام دهند توانند با مطالعۀ فرآیند حاضر طراحی بهینه می
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