
  
  

  در بازيابي مفاهيم موضوعيشناسي  هستيمقايسه كارآمدي اصطالحنامه و 

  1 (مطالعه موردي اصطالحنامه اصفا )
  

  3، اكرم فتحيان2اعظم صنعت جو

  

   17/10/90 ، پذيرش:   13/7/90 دريافت:

  

  چكيده

 حوزهيك  ، درهاميان آندقيق تعريف شده هيم و روابط با ارائه مفا است كه معناشناسي يشناسي ابزارهستي هدف:  
شناسي  هاي هستي  هدف پژوهش حاضر، بررسي كارآمدي قابليت. دهد ارائه مي حوزه موضوعيآن تصويري از علمي، 

  در مقايسه با اصطالحنامه از نظر معيار بازيابي مفاهيم موضوعي است. 

اي از  شناسي در فرآيند بازيابي مفاهيم، نمونه اوليه اربردهاي هستيترين كدر اين پژوهش به منظور بررسي مهم روش:
و با روش تحليل حوزه طراحي و ارائه گرديد و  »سازي نمايه« بر اساس مفاهيم حوزه  ASFAOntبا عنوان  شناسي هستي
 بازيابي مفاهيم«از نظر معيار شناسي  هستيو  ها اي ميان اصطالحنامه مقايسه ،»كاربردپذيري«در يك مطالعه سپس 

اين پژوهش از نوع كاربردي است و ابزارهاي گردآوري اطالعات، پرسشنامه ساختار يافته  .انجام پذيرفت» موضوعي
  با روش انتومتريك، روش بلند فكر كردن در حين جستجو و مصاحبه پس از انجام جستجو است.

در بازيابي مفاهيم موضوعي، بيشتر از كارآمدي شناسي  دهد ميزان كارآمدي هستي : نتايج پژوهش نشان ميها يافته
تواند به منظور طراحي ابزارهاي معنايي كارآمدتري در  اصطالحنامه اصفا است. همچنين رويكرد تحليل حوزه مي

  ها مورد استفاده قرار گيرد. بازيابي مفاهيم موضوعي در مقايسه با اصطالحنامه

   ASFAOntبازيابي مفاهيم موضوعي،  شناسي، اصطالحنامه اصفا، هستي كليدواژه ها:

                                                        
  برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد ١.

  sanatjoo@gmail.com دانشگاه فردوسي مشهدگروه كتابداري و اطالع رساني استاديار .  2

  fathian2000@gmail.comدانشجوي دكتري رشته كتابداري و اطالع رساني دانشگاه فردوسي مشهد .  3

اصطالحنامه و  يكارآمد سهيمقا). 1390( اكرم ،فتحيان ،اعظم، صنعت جومقاله:  نياستناد به ا

  .مه اصفا )اصطالحنا ي(مطالعه مورديموضوع ميمفاه يابيدر باز يشناس يهست

  .156-135)، 2( 1 ،يرسانو اطالع ينامه كتابدار پژوهش
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  مسئلهمقدمه و بيان 

به بررسي  اين حوزه .اي از فلسفه، علمي است در مورد آنچه وجود دارد به عنوان شاخهشناسي  هستي

. بنابراين پردازد واقعيت مي هاي جنبه تماميها، رخدادها، فرآيندها و روابط   انواع و ساختار اشيا، ويژگي

در حوزه علوم رايانه، آنچه  .)Viinikkala, 2004يني واقعيت و هر قلمرو از اشيا است(هدف آن توصيف ع

دربافت علوم  ،تواند بازنموده شود و به نمايش درآيد. بنابراين به معني آن چيزي است كه مي» وجود دارد«

و رسمي از شناسي، توصيف واضح  هستي«اين گونه است: شناسي  هستيرايانه، تعريف پذيرفته شده براي 

نگاهي مجرد و ساده » سازي مفهوم». «سازي به اشتراك گذاشته شده از يك حوزه مورد عالقه است مفهوم

 مسئلههاي مختلف و غلبه بر  سازي حوزه براي آشكار نمودن مفهومشناسي  هستيشده از جهان است و 

، شناسي به بياني ساده، هستي .)Stojanovic, 2005(ها ايجاد شده است دانش ضمني و پنهان مربوط به پديده

  ست.اها آن هاي هها و رابط اي از مفاهيم، تعريف از يك حوزه دانش، شامل مجموعه روشنمدلي 

كتابداري و  حوزهها، به عنوان ابزارهاي نوين معناشناسي در  ها پس از اصطالحنامه شناسي هستي

  شدند. مطرحرساني  اطالع

تر و روشنمفهومي  هاي هكه رابط بودمعناشناسي  ينياز به ابزار ،هاشناسيهستييكي از داليل ظهور 

) 1385 ،فيشر در 2003( 1يالهادي مصطفدر اين زمينه  .ارائه كنندها اصطالحنامه تري را نسبت به دقيق

 راي شناس يهست كه است باور نيا بر، دانشي سازمدل جيرا ابزار به عنواني شناس يهستضمن معرفي 

 ،آن نقش و دارد بر در رايي معنا هاي رابطه و ها فيتعر كه برشمرد شدهي غني انامهاصطالح توان يم

  .است خاصي احوزه دري شناخت اصطالح وي مفهوم ابهام كاهش

بازيابي و مديريت مجموعه را  ت، امكاناز طريق سازماندهي اطالعا ها اصطالحنامه و ها شناسيهستي

 ,Hodge(كنند مينيازهاي اطالعاتي كاربران و منابع موجود عمل  سازند و به عنوان پلي ميان فراهم مي

سازماندهي و تسهيل  در ها در يك حوزه موضوعي، با ارائه مفاهيم و روابط ميان آناين ابزارها  .)2000

  كاربرد دارند. هاي مختلف كاربران حوزه مفاهيم موضوعي توسطبازيابي 

سازي نيازهاي اطالعاتي، معاني محتوا و ارتباط  كه با مدل بازيابي اطالعات، فرآيندي استبه طور كلي 

امروزه حوزه بازيابي  اما ؛)Castells et al., 2005در  Salton & McGill, 1983ميان آنها، مرتبط است (

هايي در زمينه كشف دانش مفيد و  اطالعات، به دليل حجم عظيم اطالعات موجود، با مشكالت و چالش

سازي، موتورهاي  هاي نمايه  نظامها،  و ابزارهاي بازيابي موجود همچون اصطالحنامهمؤثر رو به رو شده 

                                                        
1 Mustafa el Hadi 
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 ,Ding(هايي هستند جستجو و ... براي بازيابي اطالعات مرتبط و نيز مديريت دانش داراي محدوديت

تمركز ها نيز مورد استفاده قرار گرفته است، به دليل  رويكردهاي سنتي بازيابي كه در اصطالحنامه .)2001

بازنموني ساده و مبهم از  بر ساختار نحوي مفاهيم و عدم توجه كافي به معناي محتوا و نيز به دليل ارائه

محتواي اطالعات و نياز اطالعاتي كاربر، قادر نيستند كه كاربر را در بيان نياز اطالعاتي خود و يافتن 

  .)Stojanovic, 2005اطالعات مرتبط ياري دهند (

ها به عنوان رويكردي نوين در بحث بازيابي  شناسي هاي هستي استفاده از قابليت سبب مسئلهاين 

 ;Guha et al., 2003; Kiryakov et al., 2004; Vallet et al., 2005(ها اطالعات شده است. پژوهش

Sanatjoo, 2007عنوان يكبه ها،  شناسي به دليل ساختاري مشابه با اصطالحنامه هستيدهد كه  ) نشان مي 

ابزار بازنمون دانش و نيز ابزار كمكي در بازيابي مفاهيم موضوعي كاربردهاي مختلفي دارد. اما به دليل 

انتزاع سازي فرآيند بازيابي و  مفهومتواند از طريق  ها، اين ابزار مي تر در مقايسه با اصطالحنامه ساختار غني

   .ن كاربردها دارا باشدتر در هر يك از اي منطقي اطالعات، نقشي به مراتب با اهميت

با كنند و  نا و تنوع تفسيرها ايجاد ميها زمينه معنايي غني را براي توصيف واحدهاي مع شناسي هستي

هاي جستجو ارائه  هاي استنتاجي قدرتمندي را براي استدالل و طرح پرسش كاهش ابهام مفاهيم، طرح

بر مبناي كاركردهاي شناسي  است هستي) معتقد 2001دينگ ( ).Castells et al., 2005نمايند ( مي

را تحقق » 1بازيابي هوشمند اطالعات«كند و قادر است مفهوم  استنتاجي، اطالعات مرتبط را بازيابي مي

  . بخشد

در بازيابي اطالعات » ربط«توان در ارتباط با مفهوم  ها را مي شناسي يكي ديگر از كاربردهاي هستي

اين مفهوم ميزان تطابق ت است. ترين مفاهيم نظريه بازيابي اطالعا مهم ، يكي از»ربط«توصيف نمود. مفهوم 

، نه تنها اطالعات بازيابي »ربط«كند. در تعيين  اطالعات بازيابي شده با آنچه مورد جستجو است را تعيين مي

بسيار شده، بلكه روابط آن با ساير اطالعات و تفسيرهاي شخصي و بافتي كه اطالعات در آن ايجاد شده نيز 

  .با اهميت است

سنجش ربط  .)Stojanovic, 2005(اين عوامل در جستجوي اطالعات، اهميت بسزايي دارند

كه استفاده  دهد ها نشان مي پژوهشگيرد.  دقت صورت ميو  هاي بازيافت بازيابي شده با مالكركوردهاي 

افزايش و دقت را كاهش را  افتبيشتر بازيها،  بازيابي اطالعات مانند اصطالحنامهدر ابزارهاي سنتي  از

با استفاده از زبان طبيعي و از طريق تعيين معاني مرتبط با يك واژه سبب شناسي  هستيد. در حالي كه ده مي

                                                        
1 Intelligent Information Retrieval 
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  ). Markey et al., 1980; Alonso, 1999; Sanatjoo, 2007(شوند مي بازيافت و دقتافزايش هر دو عامل 

در بازيابي اطالعات وب بي اطالعات وب است. شناسي، در حوزه بازيا كاربرد ديگر هستي

هاي موجود در  ها و عبارتهاي جستجو با واژه به طور عمده براساس تطابق عبارترويكردهاي سنتي 

ها فراتر از تطبيق صرف واژه ها شناسي هستيبا به كارگيري  وب معنايياما گيرد. صفحات وب صورت مي

دهد. هاي ديگر انجام مي ها و ويژگيها، نوع دادهط ميان دادهرفته و جستجو را براساس موضوع، ارتبا

. به اين ترتيب كند ميبازيابي با كاربر و تفسير معناي پرسش او را نيز فراهم  نظامامكان تعامل شناسي  هستي

 نظامفرآيند بازيابي، از يك فرآيند ساده ارزيابي پرسش به يك همكاري و تعامل نزديك ميان كاربر و 

كند به پيش بيني نياز اطالعاتي كاربر بپردازد و محتواي مرتبط با نياز  سعي مي نظامو  شود ميابي تبديل بازي

  او را ارائه كند.

ضروري به نظر شناسي  هستيگيري فرآيند بازيابي تعاملي مبتني بر  ايجاد مبنايي براي شكل ،بنابراين

كه در فرآيند بازيابي مفاهيم مورد  نياز است، ارائه  هاي منطقي و استداللي را شناسي قابليت رسد. هستي مي

گردد  فهم از توصيف محتوا، سبب پيوند فرآيند بازيابي با معاني محتوا مي كند و با ايجاد قالبي ماشين مي

)Stojanovic, 2005(. ) هاي  غلبه بر محدوديتها را ابزاري براي  شناسي نيز هستي )2005والت و ديگران

  دانند. كليدواژه ميبر جستجوي مبتني 

ها به عنوان  ها و اصطالحنامه شناسي عالوه بر كاركردهاي ذكر شده، يكي از كاركردهاي اصلي هستي

ابزارهاي معنايي اين است كه كاربران را در بازيابي مفاهيم موضوعي به منظور انجام جستجوهاي موفق 

رساني (عالوه بر كاركردهاي قبلي)،  وزه اطالعياري نمايند. هدف عمده ديگر از كاربرد اين ابزارها در ح

هاي موضوعي به كاربران است كه هدفي آموزشي براي اين ابزارها  شناساندن مفاهيم اساسي حوزه

  شود. محسوب مي

ها تأثيري مطلوب ربران با اصطالحات، بر جستجوي آندهد كه آشنايي قبلي كا ها نشان مي پژوهش

  ).Shiri and  Revie, 2003(بوده استنابع مرتبط، مؤثر داشته و در نهايت در بازيابي م

هايي هستند كه سبب افزايش  داراي ويژگي ،سازماندهي دانش نوينهاي نظام به عنوان هاشناسيهستي

توصيفگرهاي منحصر به فرد و معاني ها عبارتند از:  گردد. برخي از اين ويژگي كارآمدي بازيابي مفاهيم مي

سازي وسيع يكپارچه، هاي سازماندهي دانش مختلفپذيري ميان نظامميانكنش، نيهماهنگي درو، رسمي

 درك ، امكاناز طريق افزايش روابط و معاني حمايت از پردازش زبان طبيعي، قابليت استنتاج، اطالعات

در حالي  ).2004، سورگل و ديگران( پرسش جستجو با استفاده از پردازش زبان طبيعي و پردازش معنايي
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عدم ابهام در روابط، مانند فقدان انتزاع مفهومي، پوشش معنايي محدود، ها با مشكالتي  ه اصطالحنامهك

رو به رو هستند  معاني مبهمبه دليل پردازش خودكار محدود و  هماهنگي ميان مفاهيم با روابط مشابه

)Soergel, 2004.(  

مفاهيم موضوعي و ضرورت طراحي در بازيابي  ها هاي موجود در اصطالحنامه با توجه به كاستي

هايي در زمينه تبديل  ها و طرح پژوهشتاكنون ، اه شناسي هستي ابزارهاي نوين بازيابي همچون

هاي  ها در حوزه و در اين راستا برخي از اصطالحنامه ه استشناسي صورت گرفتها به هستي اصطالحنامه

شناسي) در  در عمل، اين ابزار نوين (هستي اما اين موضوع كه ند.ا هشناسي تبديل شد مختلف به هستي

مقايسه با ابزار قبلي (اصطالحنامه)، تأثير مطلوبي بر بازيابي مفاهيم موضوعي كاربران داشته يا خير، مبهم 

شناسي در مقايسه با  اساسي در پژوهش حاضر اين است كه كارآمدي هستي مسئلهبنابراين است. 

  عي چگونه است؟اصطالحنامه در بازيابي مفاهيم موضو

  

   پژوهشهدف 

در بازيابي مفاهيم موضوعي در مقايسه با شناسي  هستيهدف اصلي اين پژوهش، مقايسه كارآمدي 

  اصطالحنامه است. 

  

  پژوهشانجام ضرورت 

و صنعت جو  )2003(الهادي همچون برخي پژوهشگران هاي قبل اشاره شد،  همان گونه كه در بخش

را  ها اصطالحنامهكه قادرند مشكالت  اند ها دانسته يافته اصطالحنامه ونه تكاملها را نمشناسي هستي ،)2007(

ترين ابزارهاي ياري يكي از رايجدر دوران حاضر، اصطالحنامه  در بازيابي مفاهيم برطرف نمايند. هر چند

معنايي ميان از لحاظ ارائه مفاهيم و روابط اين ابزار اما  ،استهاي موضوعي  دهنده بازيابي مفاهيم حوزه

با نياز  ا، تعامل با كاربر، ياري كاربر در ارائه پرسش جستجو به صورت معنايي، يافتن اطالعات مرتبطآنه

  .مشكالت و كمبودهايي دارد و ... قابل فهم بودن توسط رايانهقابليت استنتاج،  اطالعاتي،

، ناديده ها اصطالحنامهد معتقد است مشكل اصلي ابزارهاي سنتي بازيابي مانن )2005(استوجانويك 

سازي حوزه مورد عالقه (يعني دانش زمينه) در فرآيند درك اطالعات توسط  گرفتن نقشي است كه مفهوم

سازي رسمي و  به عنوان پارادايمي بسيار مؤثر در تعيين مفهومشناسي  هستي. از نظر وي كند ميبشر ايفا 

ت ادراك شده و نيز درك معني اطالعات ياري واضح يك حوزه، قادر است انسان را در گسترش اطالعا

از سوي ديگر ماهيت بسيار مبهم فرآيند بازيابي اطالعات كه در آن كاربر به دليل ناآشنايي با مخزن  .نمايد
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اطالعات و ساختار نحوي پرسش جستجو، نياز اطالعاتي خود را به صورت ناقص در قالب پرسش جستجو 

-سازد؛ به ركت بيشتر كاربر در فرآيند بازيابي اطالعات را روشن ميكند، ضرورت تعامل و مشا مطرح مي

طوري كه از طريق اين تعامل فاصله ميان معناي محتوا و معناي پرسش كاربر (نياز اطالعاتي) به يكديگر 

ابزارهاي  در اين زمينه استفاده شود و ها شناسي هستيهاي  نياز است كه از قابليت ،نزديك گردد. بنابراين

ايجاد  ها اصطالحنامهدر مقايسه با  مفاهيم موضوعي بازيابيدر شناسي  هستيمانند تري  غني ناشناسيمع

  .گردد

اين ابزار چنين قابليتي را دارا است.  كه دهد شناسي نشان مي هاي انجام شده در حوزه هستي پژوهش

در هر دو ابزار صورت اهيم مفاي ميان كارآمدي بازيابي  نياز است كه مقايسه مسئلهبراي روشن شدن اين 

  سازد. ، ضرورت پژوهش حاضر را آشكار ميمسئلهگيرد و اين 

  

  پيشينه پژوهش

ابزارهاي ساخت  درتحليل حوزه  هاي مرتبط با كاربرد رويكرد در اين بخش به برخي پژوهش

اشاره شناسي  هستيبه  ها اصطالحنامهدر بازيابي مفاهيم و نيز تبديل شناسي  هستيكاربردهاي  معناشناسي،

  .شود مي

ابزارهاي معناشناسي ساخت  درتحليل حوزه  هاي مختلفي در مورد كاربرد رويكرد پژوهشتاكنون 

 ;Pejtersen, 1980; Nielsen, 2000 and2001(انجام شده است ها شناسي هستيو  ها اصطالحنامهمانند 

Albrechtsen and pejtersen, 2003 ،در مطالعات خود به جاي  اين پژوهشگران. )2007؛ صنعت جو

شامل موضوعي  يها تمركز بر كاربران (به صورت كلي و مستقل از بافتي كه در آن قرار دارند)، حوزه

را به عنوان واحدهاي اساسي تحليل در نظر  هاي وظيفه كاريو بافت يانها، جوامع گفتم متخصصان، رشته

با تحليل حوزه  1شناسي مبتني بر وظايف كاري شرو) با استفاده از 2007براي نمونه صنعت جو (گرفتند. 

برخي اي در اين حوزه پرداخت. عالوه بر اين،  گياه پزشكي به ساخت اصطالحنامه گسترش يافته

و بهبود كيفيت بازيابي مفاهيم در اين ابزار  ها اصطالحنامهسازي روابط  ها نيز به بررسي غني پژوهش

سازي و تكميل  ) در پژوهش خود مسائل مربوط به غني2001گران (و دي 2تودهوپاند. براي نمونه  پرداخته

  را مورد بررسي قرار دادند. مفاهيماي و ايجاد كاربردهاي جديد در بازيابي  روابط اصطالحنامه

اي غني شده هاي بازيابي مجموعه كه قابليت شده استدر اين پژوهش ابتدا يك مطالعه موردي مطرح 

                                                        
1 Work-Task Oriented Methodology (WOM) 
2 Tudhope 
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بسته) را از طريق خاص كردن مراتبي جغرافيايي و روابط همبه ويژه روابط سلسلهاي (از روابط اصطالحنامه

د. سپس اين مطالعه موردي در يك اينمتر، بررسي ميو تجزيه كردن روابط استاندارد به روابط فرعي غني

پذيري اي ايجاد شود و امكانهايي از روابط اصطالحنامهبنديتا طبقه ه استتر گسترش يافتبافت وسيع

  بسته مشخص گردد.اي به ويژه رابطه هم مراتبي مجموعه هسته روابط اصطالحنامه سازي سلسله غني

توانند براي مراتبي مكاني و جغرافيايي مي كه چگونه روابط سلسله ه استهمچنين توضيح داده شد

ها و نامه واژه هاي جغرافيايي و كاربردهاي آنها (كه در بازيابي مطلوب در جستجوهاي مرتبط با نام

  . قرار گيرنداستفاده مورد اند)، هاي جغرافيايي به كار رفتهاصطالحنامه

؛ گوها و 2003استوجانويك و ديگران،  ؛2001دينگ، هاي بسياري ( هاي اخير پژوهش در سال

)  2005و ديگران،  والت؛ 2005ستلز و ديگران، ك؛ 2004، كرياكوف و ديگران ؛2003ديگران، 

 Gauch etسازي فرآيند جستجو ( در بهبود كارآمدي بازيابي اطالعات و شخصيشناسي  هستي كاربردهاي

al., 2003اند. ) را مورد مطالعه قرار داده  

ها و  و ارائه روششناسي  هستيبه بررسي بازيابي اطالعات مبتني بر  )2005(استوجانويك  براي نمونه

بازيابي به نحوي با كاربر تعامل دارد  نظام. اين ه استاختابزارهايي براي فرآيند پرسش و پاسخ تعاملي پرد

، فرآيند نظامشناسي در اين  و هستي كند ميكه به صورت مفهومي معناي پرسش كاربر را تفسير 

  دهد.  سازي را انجام مي مفهوم

د براي بهبوشناسي  هستيمدلي را براي ايجاد يك پايگاه دانش مبتني بر  ) نيز2005ديگران (والت و 

هاي  فرآيند جستجو در مخازن عظيم مدارك پيشنهاد كردند. هدف اين پژوهش، ايجاد امكانات و قابليت

است كه سبب بهبود كيفيت  ها شناسي هستيبهتر و كارآمدتري براي انجام فرآيند جستجو، با استفاده از 

  گردد.  متن مياي تمام جستجوي كليدواژه

هاي مبتني بر كليدواژه با  سنتي بود كه در آن نمايه 1اي برداريرويكرد پژوهشگران، بر مبناي مدل فض

بندي  جايگزين شدند. طرح پيشنهادي آنها اقتباسي از مدل رتبهشناسي  هستييك پايگاه دانش مبتني بر 

  نمود.  نيز استفاده ميشناسي  هستيهاي بازنمون دانش مبتني بر  برداري بود كه از قابليت

هايي صورت گرفته است. برخي  بازيابي اطالعات نيز پژوهش ارزيابي نتايجدر مورد 

نشان )  Fenichel, 1980; Kristiesen & Jarvelin, 1990; Chen et al., 1995 and 1998(ها پژوهش

ابزاري است كه به منظور افزايش جامعيت استفاده  ، به ويژه اصطالحنامه جستجو،اند كه اصطالحنامه داده

                                                        
1 Vector-Space Model 
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مانعيت چندان مناسب نيست. اما گروهي از پژوهشگران براي بهبود مانعيت در و براي بهبود  شود مي

و ثابت  نداصطالحنامه، كاربرد تركيبي از اصطالحنامه و زبان طبيعي براي بازيابي اطالعات را پيشنهاد كرد

 & Markey, et al., 1980; Betts(گردد ند كه تركيب اين دو سبب افزايش جامعيت و مانعيت مينمود

Marrable, 1991; Alonso, 1999; Sanatjoo, 2007 .( مفاهيم و نيز از آن رو كه به ارائه شناسي  هستي

د، به زبان طبيعي پرداز وجود در يك حوزه موضوعي ميبراساس منابع مو دقيق  روشنيها به  ميان آنروابط 

ي متون به زبان طبيعي كمك به بازياباست  و به همين دليل به عنوان ابزاري شناخته شده است كه نزديك 

  .)1384جو، صنعت( .كندمي

يكي از اند.  پرداختهشناسي  هستيبه  ها اصطالحنامهتبديل  هاي تبيين طرحنيز به  ها پژوهشبرخي 

شناسي است كه در سازمان خوار و به هستي AGROVOC، طرح تبديل اصطالحنامه ها طرحترين اين  مهم

. ها مورد بررسي قرار گرفته است ه و در برخي پژوهشلل متحد آغاز شدسازمان م (فائو) بار و كشاورزي

اصطالحنامه به عنوان منبعي براي ساخت اين )، 2005و ديگران ( 1كاتراكولپژوهش در  براي نمونه

  .ه استشناسي در حوزه غذا و كشاورزي مورد استفاده قرار گرفت هستي

خودكار) روابط مبهم اصطالحنامه به يمهرويكردي دوگانه براي كشف خودكار (نآنان پژوهش 

تر را پيشنهاد و روابط مناسب كردارائه » به كار رفته براي«و » به كار بريد« خصوص روابط اعم، اخص،

  د. ونم 

بسته كه معموالً روابط نامشخصي هستند، قواعد اصالح و پااليش توسط متخصصان  در مورد روابط هم

  ماشيني به دست آمده است.  ييرهاي يادگ و با استفاده از روش

ها شناسي بايد اصالح شوند. فرآيند اصالح داده هاي اگرووك پيش از استفاده براي ساخت هستيداده

  شود:بط معنايي در اين نظام در سه مرحله انجام ميو پااليش روا

و  ،تراسبپيشنهاد روابط من و يافتن روابط نادرستبراي و پيشنهاد  كشف ،اصالح گردآوري قواعد

  روابط پيشنهادي. 2ارزيابي

 شناسي اصطالحنامه فارسي اصفا به هستي) نيز در پژوهشي به تبديل  2007خسروي و وظيفه دوست (

 ؛OWLاصفا به زبان  و نگاشت اصطالحنامهتعريف الگوها و قواعد توسط متخصصان در سه مرحله (

  ) پرداختند. شناسي توسط متخصصان هستي بيارزيا ؛ وشناسي خودكار هستيسازي  غنيو پااليش ، اصالح

  

                                                        
1 Kawtrakul  
2 Verification 
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  فرضيه پژوهش

در  شناسي، بيشتر از بازيابي مفاهيم حوزه موضوعي كارآمدي بازيابي مفاهيم حوزه موضوعي در هستي

  اصطالحنامه است.

  

  روش پژوهش

قـرار  شناسـي   هستيپژوهش از نوع كاربردي است. در اين پژوهش رويكرد تحليل حوزه مبناي طراحي 

سـنجش ميـزان كاربردپـذيري نمونـه     نيز بـه منظـور    )2007(صنعت جو، 1ت و روش آزمون استفاده پذيريگرف

آزمـون  «جامعـه آمـاري پـژوهش بـا توجـه بـه انتخـاب روش         .به كار رفتشناسي براي كاربران  اوليه هستي

نـد كـه واحـد    رسـاني بود  نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد رشـته كتابـداري و اطـالع    10، »پذيرياستفاده 

  را گذرانده بودند.» سازي نمايه«درسي 

پذيري معموالً تعداد محدودي از افراد بـه عنـوان جامعـه پـژوهش انتخـاب مـي       در روش آزمون استفاده

) انجام آزمـون  2000شود. نيلسن ( هاي كيفي انجام مي شوند. زيرا مطالعه به طور عمده براي گردآوري داده

پذيري با استفاده از ايـن   درصد نتايج آزمون استفاده 85كند. او معتقد است كه  د ميكاربر پيشنها 5يا  4را با 

 10تعـداد  نيـز بـراي ايـن آزمـون،     ) 1992( 2كنندگان به دست خواهد آمـد. اسـپايريداكيس   تعداد از شركت

  كند. را پيشنهاد ميكننده  شركت

در ابتـدا  مون به اين صورت بود كه شيوه آزكننده انجام شد.  شركت 10بر اين اساس پژوهش حاضر با  

هـر  در مرحله بعد شناسي آشنا شدند.  ها با هر دو ابزار اصطالحنامه و هستي يك كارگاه آموزشي، آزمودني

  كرد. در ذهن داشت، بيان مي» سازي نمايه«آزمودني، پرسشي را كه در زمينه 

ها را  را انتخاب و اين كليدواژه» يساز نمايه«مرتبط با حوزه  هاي سپس از اين پرسش جستجو، كليدواژه

(بـه منظـور    »3شـرح آزمـون  «نمود. به اين ترتيب پس از بيـان توضـيحات و ارائـه     در هر دو ابزار جستجو مي

  گرفت.  به هر آزمودني، ابزارها در اختيار وي قرار مي ...) هدف و شيوه آزمون و آشنايي با

افتن يـ نمـود و پـس از پايـان     آن ابـزار، جسـتجو مـي   خود را در هاي مورد نظر  كليدواژهآزمودني  پسس

ها  كرد. در حين كار با ابزارها، از آزمودني را تكميل ميمورد نظر فرآيند جستجو، پرسشنامه مربوط به ابزار 

د، نمودن خواسته شد تا بلند فكر كنند و به اين ترتيب سعي گرديد تا همه مسائلي كه حين جستجو مطرح مي

                                                        
1 Usability Test 
2 Spyridakis 
3 Test Script 
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اي ها توسط هر آزمـودني، مصـاحبه   افتن جستجو در هر دو ابزار و تكميل پرسشنامهيايان شود. پس از پ ثبت

ز دريافـت  يـ با هدف بررسي نظرات و پيشـنهادات هـر آزمـودني در مـورد نقـاط ضـعف و قـوت ابزارهـا و ن        

   .گرفت پيشنهادهاي وي براي بهبود و اصالح هر يك از ابزارها، صورت

، بــراي ارزيــابي 1انتومتريــك روشطراحــي شـده مبتنــي بــر  سشــنامه دو پرابـزار گــردآوري اطالعــات،  

  شناسي بود. اصطالحنامه اصفا و هستي

شناسـي   ابزار، محتوا، زبـان، روش «در پنج جنبه شناسي  هستيمعيارهاي ارزيابي و انتخاب در اين روش، 

بلند فكر كـردن  همچنين از روش . )Lozano-Tello and Gomez- Perez, 2004(ارائه شده است» و هزينه

در حين جستجو و از مصاحبه پس از انجام جستجو به منظور گردآوري اطالعـات تكميلـي در زمينـه نقـاط     

  شناسي استفاده شد. شناسي و نيز براي گسترش هستي ضعف و قوت هستي

  

  ها يافته

اي ه هاي مرتبط با بازيابي مفاهيم موضوعي در پرسشنامه به منظور آزمون فرضيه، مجموعه پرسش

بندي شد و  دسته» جستجو و بازيابي محتوا«شناسي تحت معيار  مربوط به ارزيابي اصطالحنامه اصفا و هستي

مورد بررسي قرار گرفت. در اينجا منظور از محتوا، در واقع همان  ها آزمودنينتايج حاصل از نظرات 

  ها در اين ابزارها هستند.   مفاهيم، روابط و نمونه

هدايت كاربران در  ممكن است برايها و امكانات مختلفي وجود دارد كه  ، بخشدر اصطالحنامه اصفا

  جستجو و بازيابي مفاهيم به كار رود. 

برخي از اين امكانات عبارتند از: مرور مفاهيم، توضيحات ارائه شده در مورد مفاهيم در بخش 

ها،  ها و نشانه ددي، عالمتع -يادداشت دامنه، ارجاعات (بجاي، بك و ...)، توضيحگرها، كدهاي حرفي

نمايه الفبايي «و » نمايه الفبايي انگليسي به فارسي و عربي«اي، نمايه گردشي،  ساختار الفبايي، ساختار رده

  ».ربي به فارسي و انگليسيع

در مورد ميزان كارآمدي هر يك از اين امكانات و عناصر در جستجو  ها آزمودنينظرات  1 جدولدر 

   شده است.ارائه و تحليل و بازيابي دانش، 

  

  

                                                        
1 ONTOMETRIC 
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 در اصطالحنامه» جستجو و بازيابي محتوا«مرتبط با معيار  هاي ويژگياز متناسب بودن  ها آزمودنيارزيابي . 1جدول

  متغيرهاي مرتبط با

 »جستجو و بازيابي محتوا«معيار 

 گيري هاي اندازه شاخص

 ميانگين
انحراف 

بسيار  استاندارد

 زياد
 كم متوسط زياد

ر بسيا

 كم

 زمان پاسخگويي به جستجو 
0 0 3  

30٪ 

5  

50٪ 

2  

20٪ 

1/2 737/0 

ميزان موجود بودن مفاهيم عبارت جستجوي كاربر، در مفاهيم 

 موجود 

0  7  

70٪ 

3  

30٪ 

0 0 7/3 483/0 

ميزان كارآمدي توضيحات ارائه شده در بخش يادداشت دامنه 

  در جستجو و بازيابي مفاهيم
 

0 0 2  

20٪ 

2  

20٪ 

6  

60٪ 

6/1 843/0 

  ميزان كارآمدي روابط ميان مفاهيم در جستجو و بازيابي مفاهيم 
 

0 1  

10٪ 

4  

40٪ 

4  

40٪ 

1  

10٪ 

5/2 849/0 

ميزان كارآمدي ارجاعات (بجاي، بك و ...) ارائه شده ميان 

 مفاهيم در جستجو و بازيابي مفاهيم

1  

10٪ 

3  

30٪ 

3  

30٪ 

3  

30٪ 

0 2/3 032/1 

ي ارائه شده در مقابل مفاهيم در ميزان كارآمدي توضيحگرها

 جستجو و بازيابي مفاهيم

1  

10٪ 

2  

20٪ 

3  

30٪ 

3  

30٪ 

1  

10٪ 

9/2 197/1 

عددي ارائه شده در مقابل  -ميزان كارآمدي كدهاي حرفي

 مفاهيم در جستجو و بازيابي مفاهيم

1  

10٪ 

0 2  

20٪ 

4  

40٪ 

3  

30٪ 

2/2 229/1 

 يرفته در ابتدا هاي به كار ها و نشانه ميزان كارآمدي عالمت

 مميز و ...) در جستجو و بازيابي مفاهيم مفاهيم (دايره، خط تيره،

0 2  

20٪ 

3  

30٪ 

3  

30٪ 

2  

20٪ 

5/2 08/1 

 ميزان كارآمدي مرور مفاهيم در جستجو و بازيابي مفاهيم
0 4  

40٪ 

2  

20٪ 

2  

20٪ 

2  

20٪ 

8/2 229/1 

 يمميزان كارآمدي ساختار الفبايي در جستجو و بازيابي مفاه
1  

10٪ 

5  

50٪ 

4  

40٪ 

0 0 7/3 674/0 

 اي در جستجو و بازيابي مفاهيم ميزان كارآمدي ساختار رده
1  

10٪ 

3  

30٪ 

1  

10٪ 

4  

40٪ 

1  

10٪ 

9/2 286/1 

در » به فارسي و عربي انگليسينمايه الفبايي «ميزان كارآمدي 

 جستجو و بازيابي مفاهيم

1  

10٪ 

4  

40٪ 

0 3  

30٪ 

2  

20٪ 

9/2 449/1 

در » به فارسي و انگليسي عربينمايه الفبايي «رآمدي ميزان كا

 جستجو و بازيابي مفاهيم

1  

10٪ 

1  

10٪ 

2  

20٪ 

3  

30٪ 

3  

30٪ 

4/2 349/1 

 ميزان كارآمدي نمايه گردشي در جستجو و بازيابي مفاهيم
0 3  

30٪ 

0 6  

60٪ 

1  

10٪ 

5/2 08/1 

 ميزان كسب نتايج مرتبط در جستجوهاي انجام شده 
0 3  

30٪ 

3  

30٪ 

4  

40٪ 

0 9/2 875/0 

 محتوا  يميزان متناسب و مفيد بودن امكانات جستجو و بازياب
0 0 4  

40٪ 

4  

40٪ 

2  

20٪ 

2/2 788/0 
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جستجو و بازيابي «در مورد بسياري از متغيرهاي مرتبط با معيار  دهد كه  نشان مي 1جدولاطالعات 

درصد  70است. » متوسط«تر از حد  يين، پاها آزمودنيهاي  در اصطالحنامه اصفا، ميانگين پاسخ» محتوا

كه براي جستجوي مفاهيم و روابط در اصطالحنامه اصفا به طول انجاميد،  يها از مدت زمان آزمودني

ها و  عددي، عالمت -، ميزان كارآمدي توضيحگرها، كدهاي حرفيها آزمودنيدند.از نظر بو يضانار

بازيابي دانش، چندان مناسب و مطلوب نبوده و اين اي و گردشي در جستجو و  ها و ساختارهاي رده نشانه

  اند. محتوا ايفا نكرده يعوامل نقش بارزي در جستجو

) مربوط به ميزان كارآمدي توضيحات ارائه شده در 6/1ترين مقدار جدول (ميانگين  پايين

دامنه را در هاي  ، كارآمدي يادداشتها آزمودنيدرصد  80هاي دامنه در اصطالحنامه اصفا است.  يادداشت

و ميزان  ،ميزان كارآمدي ارجاعات( جستجو و بازيابي محتوا، در حد ضعيف ارزيابي كردند.در دو متغير

دهد  باالتر از حد متوسط بيان شد. اين نتيجه نشان مي ها آزمودنيميانگين نظرات  )كارآمدي ساختار الفبايي

 ها آزمودنير جستجو و بازيابي دانش توسط كه ارجاعات به كار رفته در اصطالحنامه اصفا نقش مؤثري د

دهد ساختار الفبايي اصطالحنامه اصفا بيش از ساير ساختارهاي ارائه  همچنين نتايج نشان مي داشته است.

  ياري نموده است. » سازي نمايه«را در بازيابي مفاهيم حوزه  ها آزمودنيشده، 

ميزان كسب نتايج مرتبط پس از جستجوهاي انجام شده در اصطالحنامه  ها طور كلي از نظر آزمودنيبه

) است و امكانات جستجو و بازيابي دانش در اصطالحنامه اصفا از 9/2اصفا، كمتر از حد متوسط (ميانگين 

هاي  تحليل دادهبخش نيست. )، در حد مطلوب، كافي و رضايت2/2ها (با ميانگين  درصد آزمودني 60نظر 

ها، در ارتباط با معيار جستجو و بازيابي محتوا در اصطالحنامه  صاحبه و بلند انديشي آزمودنيحاصل از م

  ارائه شده است. 2اصفا در قالب عبارت، كدبندي و در جدول
   اصفا اصطالحنامه در» محتواي ابيباز و جستجو« اريمع با مرتبط ها، مصاحبه از حاصل . اطالعات2جدول

 درصد يفراوان هيگو

 ٪80 8 اصفا اصطالحنامه در جستجو سرعت بودن نييپا

 ٪90 9 ميمفاهي ابيباز و جستجو منظور به دامنه ادداشتي بخش در شده ارائه حاتيتوض بودني ناكاف

 ٪60 6 ها آني ابيباز و جستجو در ميمفاه انيم شده ارائه...)  و بك ،يبجا( ارجاعات بودن ديمف

 ٪60 6 محتواي ابيباز و جستجو منظور به ميمفاه مقابل در شده ارائهي حگرهايتوض بودني ناكاف

 ٪80 8 محتواي ابيباز و جستجو در ميمفاه مقابل در شده ارائهي عدد -يحرفي كدها از محدود استفاده

 ٪70 7 ميمفاهي ابيباز و جستجو در اصفا اصطالحنامهيي الفبا ساختار بودن ديمف

 ٪60 6 ميمفاهي ابيباز و جستجو در اصفا اصطالحنامهي ا رده ساختار ضعف

 ٪60 6  ميمفاهي ابيباز و جستجو در» يسيانگل وي فارس به يعربيي الفبا هينما« ضعف

 ٪70 7 ميمفاهي ابيباز و جستجو در اصفا اصطالحنامهي گردش هينما ضعف
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صد)، در 80( ها آزمودنيدهد كه از نظر بسياري از  نشان مي 2ها در جدول نتايج حاصل از مصاحبه

  .بر است گير و زمان مرور در اصطالحنامه اصفا وقت

 بودني ناكاف، دامنه ادداشتي بخش در شده ارائه حاتيتوض بودن محدوداز  ها آزمودنيطور كلي به

عددي در اصطالحنامه  -و استفاده محدود از كدهاي حرفي ميمفاه مقابل در شده ارائهي حگرهايتوض

  عوامل را در جستجو و بازيابي محتوا، بسيار اندك ارزيابي كردند. و تأثير اين بودندضي ااصفا نار

به  ها آزمودنيدرصد  70 وي ا رده ساختار ضعفدر گفتگوهاي خود به  ها آزمودنيدرصد  60همچنين 

نمايه «نيز نقش  ها آزمودنيدرصد  60ضعف نمايه گردشي در جستجو و بازيابي مفاهيم اصفا اشاره كردند. 

درصد  60را در اين زمينه در حد ضعيف ارزيابي كردند. اما از نظر » به انگليسي و فارسيالفبايي عربي 

، تأثير زيادي در جستجو و بازيابي مفاهيم ميمفاه انيم شده ارائه...)  و بك ،يبجا( ارجاعات، ها آزمودني

  .ه استداشت

يي اصفا را بر ساير بيان كردند كه جستجو از طريق ساختار الفبا ها آزمودنيدرصد  70همچنين 

اين و  تر است سريعتر است و  ، جستجو در اين ساختار، آسانها آزمودنيدهند. به نظر  ساختارها ترجيح مي

اي و ...) اطالعات  ساختار در مقايسه با ساير ساختارهاي اصطالحنامه اصفا (نظير ساختار گردشي، رده

  كند.  بيشتري را ارائه مي

ات مختلفي براي جستجو و بازيابي محتوا وجود دارد. بخش مرور مفاهيم شناسي نيز امكان در هستي

شناسي، كادر جستجوي مفاهيم (واقع در انتهاي فهرست مفاهيم) و  هستي جستجويشناسي، بخش  هستي

)، برخي از امكانات Jambalayaشناسي ( بخش جستجوي اطالعات موجود در نمايش تصويري هستي

  شناسي هستند. هستييابي محتوا در جستجو و باز

هاي  با پاسخ به پرسش محتوا،در مورد كارآمدي هر يك از اين امكانات در بازيابي  ها آزمودنينظرات 

شناسي در   در هستي» جستجو و بازيابي محتوا«مورد متغيرهاي مرتبط با معيار مطرح شده در پرسشنامه در 

  ارائه شده است. 3جدول

  
  شناسي هستيدر » جستجو و بازيابي محتوا«مرتبط با معيار  هاي ويژگيمتناسب بودن از  ها آزمودنيارزيابي . 3جدول

  متغيرهاي مرتبط با

 »جستجو و بازيابي محتوا«معيار 

 گيري هاي اندازه شاخص

 ميانگين
انحراف 

بسيار  استاندارد

 زياد
 كم متوسط زياد

بسيار 

 كم

  3 زمان پاسخگويي به جستجو 

30٪ 

2  

20٪ 

1  

10٪ 

4  

40٪ 

0 4/3 349/1 
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هاي مورد نظر كاربر، در مفاهيم  ميزان موجود بودن كليدواژه

 موجود 

4  

40٪ 

6  

60٪ 

0 0 0 4/4 516/0 

) مفاهيم در يافتن browsingميزان كارآمدي بخش مرور (

 مفاهيم و روابط

5  

50٪ 

4  

40٪ 

0 1  

10٪ 

0 3/4 948/0 

در  ، واقعمفاهيمميزان بازيابي مفاهيم از طريق كادر جستجوي 

 )Classesانتهاي فهرست مفاهيم (بخش 

4  

40٪ 

5  

50٪ 

1  

10٪ 

0 0 3/4 674/0 

  4 ها  پايگاه، در يافتن نمونه Queryميزان كارآمدي بخش 

40٪ 

4  

40٪ 

2  

20٪ 

0 0 2/4 788/0 

ميزان كارآمدي بخش جستجوي  موجود در نمايش تصويري 

)Jambalayaها  مفاهيم، روابط و نمونه ي)، در جستجو و بازياب 

3  

30٪ 

6  

60٪ 

1  

10٪ 

0 0 2/4 632/0 

  3 ميزان كسب نتايج مرتبط در جستجوهاي انجام شده 

30٪ 

7  

70٪ 

0 0 0 3/4 483/0 

محتوا در  يميزان متناسب و مفيد بودن امكانات جستجو و بازياب

 شناسي  هستي

5  

50٪ 

5  

50٪ 

0 0 0 5/4 527/0 

  

در » جستجو و بازيابي محتوا«هاي مرتبط با معيار بيشتر متغيرها  آزمودني كه دهد نشان مي 3جدول 

  ) و باالتر از آن است.4(با ميانگين » زياد«در حد  را شناسي هستي

شناسي و  دهنده وجود امكانات مناسب جستجو و بازيابي محتوا در هستي تواند نشان مي امراين 

  هاي اين ابزار در اين زمينه باشد. قابليت

، بخش جستجوي جستجومورد ميزان كارآمدي هر يك از امكانات (بخش در  ها آزمودنيهاي  پاسخ

كند. ميزان  )، كادر جستجوي مفاهيم و ...)، اين مطلب را تأييد ميJambalayaموجود در نمايش تصويري (

، باالتر از حد 4/3شناسي نيز با ميانگين  از زمان صرف شده براي جستجو در هستي ها آزمودنيرضايت 

  متوسط است.

ي ها مهارت و ازهاين با متناسب شتريبي ابيباز و جستجو امكانات است الزمراي كاهش زمان جستجو ب

 بتوانند ها آزمودني همه كه شوندي طراحي صورت به امكانات نيا و گردد فراهم بخش نيا در ها آزمودني

  .ابندي دست خود پرسش با مرتبط جينتا به شتر،يب سرعت و سهولت با

شناسي، آنان را در  درصد)، امكانات جستجو و بازيابي موجود در هستي 100( ها ودنيآزماز نظر همه 

دستيابي به نتايج مرتبط با كليدواژه مورد نظر خود، ياري نموده و ميزان كسب نتايج مرتبط با پرسش 

زيابي ) امكانات جستجو و با5/4(با ميانگين  ها آزمودنيهمه  ،طور كليجستجو را افزايش داده است. به

  شناسي را بسيار مفيد و مطلوب ارزيابي كردند.  موجود در هستي

، بخش جستجوي مفاهيم ها آزمودنيدرصد  90د كه از نظر دا) نيز نشان 4ها (جدول  بررسي مصاحبه
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شناسي در جستجو و  بخش مرور مفاهيم و بخش نمايش تصويري هستي ،)ميمفاه فهرستي انتها در واقع(

  ر مهمي داشتند. بازيابي محتوا تأثي

 ليدل به ميمفاه ازي برخي ابيباز عدمشناسي را  كي از مشكالت هستيينيز  ها آزمودنيدرصد  80

 و جستجو امكانات كه كردند شنهاديپ ها آزمودني درصد 80. كردند انيبي فارس الخط رسم مشكالت

ي شناس يهستي ريتصو بخش دري بولي عملگرها قيطر ازي بيتركي جستجو امكان مانند شتريبي ابيباز

  .شود افزوده

   
  يشناس يهست در» محتواي ابيباز و جستجو« اريمع با مرتبط ها، مصاحبه از حاصل اطالعات. 4جدول 

 درصد يفراوان هيگو

 ٪60 6 يشناس يهست در جستجو بهيي پاسخگو سرعت بودن مطلوب

 ٪90 9  ميمفاه افتني دري شناس يهست ميمفاه) browsing( مرور بخش بودن ديمف

 ٪90 9  ها كالس فهرستي انتها در واقع ،ميمفاهي جستجو كادر بودن ديمف

 ٪90 9 ها نمونه و روابط م،يمفاهي جستجو در ،)Jambalayaي (شناس يهستي ريتصو شينما امكانات بودن ديمف

 ٪80 8 ميمفاه انيم فاصله وجود وي فارس الخط رسم مشكالت ليدل به ميمفاه ازي برخي ابيباز عدم

 ٪80 8 يبولي عملگرها قيطر ازي بيتركي جستجو امكان مانندي شناس يهستي ريتصو بخش در جستجو امكانات افزودن به ازين 

  

در اصطالحنامه اصفا و » جستجو و بازيابي محتوا«هاي مربوط به معيار    پاسخ  مقايسه ميانگين

)، بيشتر از 2/4شناسي ( در هستي» ازيابي محتواجستجو و ب«دهد كه ميانگين معيار  شناسي نشان مي هستي

  ) است.8/2ميانگين اين معيار در اصطالحنامه اصفا (

نسبت به اصطالحنامه » جستجو و بازيابي محتوا«شناسي از نظر معيار  دهد كه هستي اين نتيجه نشان مي

مقدار و  جفتي نيز انجام شد هاي براي نمونه tتر است. همين مقايسه از طريق آزمون  اصفا، كارآمدتر و موفق

P-value ) بنابراين)000/0 >05/0( بودكمتر  05/0درصد، از  95با فاصله اطمينان  )000/0به دست آمده .، 

» جستجو و بازيابي محتوا«هاي حاصل از كارآمدي معيار  تفاوت مشاهده شده ميان ميانگين مشخص شد كه

  ت. شناسي معنادار اس در اصطالحنامه اصفا و هستي

ها) در  شناسي را در جستجو و بازيابي محتوا (مفاهيم، روابط و نمونه هاي پژوهش، هستي اگر چه يافته

تواند به دليل استفاده از  دهد، اما بايد بيان كرد كه اين امر مي مقايسه با اصطالحنامه اصفا كارآمدتر نشان مي

  شناسي باشد. تيچاپي در اصطالحنامه و محيط الكترونيكي در هس يمحيط جستجو

البته در اين پژوهش سعي گرديد به بررسي متغيرهاي مرتبط با ساختار ابزارها از نظر نوع روابط، 



 1390، پاييز و زمستان  2سال اول، شماره                           رساني، دانشگاه فردوسي مشهد نامه كتابداري و اطالع پژوهش   150

  ها در جستجو و بازيابي مفاهيم نيز پرداخته شود.  امكانات تصويري، نمايش مفاهيم، روابط و نمونه

دهد  نشان مي» ازيابي محتواجستجو و ب«در مورد متغيرهاي مرتبط با معيار  ها آزمودنيهاي  ميانگين پاسخ

(با ميانگين » متوسط«تر از حد  وضعيت اين معيار را در اصطالحنامه اصفا، پايين ها آزمودنيطور كلي كه به

  ) ارزيابي كردند. 8/2

امكانات جستجو و بازيابي محتوا در اصطالحنامه اصفا در  ها مبين اين واقعيت است كه تحليل مصاحبه

در فرآيند جستجو، شيوه  ،براي مثالاست. ، مفيد و مؤثر نبوده ها آزمودنيهيل فرآيند جستجوي تسريع و تس

  مبهم و دشوار بود. ها آزمودنيعددي و تفسير اين كدها براي برخي  -كاربرد كدهاي حرفي

از ها) نيز  ها و نشانه اي و گردشي (مانند عالمت امكانات جستجو و بازيابي موجود در ساختارهاي رده

. به كرد كاربرد محدودي داشت و نقش بارزي در جستجو و بازيابي محتوا ايفا نمي ،ها آزمودنينظر برخي 

رسد ساختار الفبايي و ارجاعات به كار رفته در اصطالحنامه اصفا (مانند بجاي، بك و ...) بيش از  نظر مي

  كاربرد دارند. مفاهيمساير امكانات، در فرآيند جستجو و بازيابي 

با  ها آزمودنيتواند به دليل سهولت استفاده از ساختار الفبايي و ارجاعات و نيز مأنوس بودن  اين امر مي

اين عوامل باشد. همچنين از آنجا كه ساختار الفبايي، تنها ساختاري است كه اصطالحات رأس، اعم، اخص 

كي از داليل افزايش يتواند مي كند، اين ويژگي هاي دامنه را در اصطالحنامه اصفا ارائه مي و يادداشت

  از اين ساختار باشد. ها آزمودنياستفاده 

در مورد متغيرهاي  ها آزمودنيهاي  دهد كه ميانگين پاسخ شناسي نيز نشان مي هاي مربوط به هستي افتهي

بخش (با ميانگين  شناسي، در حد مطلوب و رضايت در هستي» جستجو و بازيابي محتوا«مربوط به معيار 

توان وجود امكانات جستجوي متنوع (تصويري و غيرتصويري) در  دليل اين امر را مي) است. 2/4

هاي مربوط  شناسي، امكان جستجو در هر يك از بخش شناسي دانست. در هستيهاي مختلف هستي بخش

ها به صورت مجزا وجود دارد. از طريق كادر جستجو در بخش تصويري  به مفاهيم، روابط و نمونه

  توان جستجو در عناصر مختلف را به صورت مشترك انجام داد.شناسي نيز مي هستي

هاي مختلف  ) در همه بخشClassesمراتبي مفاهيم (بخش ، نمايش ساختار سلسلهها آزمودنيبرخي 

ساختار را در جستجو و بازيابي محتوا، بسيار مؤثر و مطلوب ارزيابي كردند.  شناسي و امكان مرور اينهستي

با سرعت  ها آزمودنيكند كه  شناسي نيز اين امكان را فراهم مي ت جستجو در بخش تصويري هستيامكانا

  هاي مورد نظر خود را جستجو كنند. و جذابيت بيشتر، بتوانند مفاهيم، روابط و نمونه

را به سوي جستجوي مفاهيم مشابه و مرتبط سوق  ها آزمودنياين بخش با ارائه گستره مفاهيم و روابط، 
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هاي هر مفهوم در همان بخش، آنان را به كسب دانش بيشتر در مورد مفاهيم  د و با ارائه ويژگينده يم

كه نتيجه اين امر، تقويت نقش آموزشي ابزارهاي معنايي در كسب دانش حوزه  كند مرتبط، ترغيب مي

  .موضوعي به منظور انجام جستجوهايي كارآمدتر است

طور عمده بهشناسي،  شاره شود كه ابزارهاي موجود در طراحي هستيدر اينجا الزم است به اين نكته ا

اند و اغلب به منظور استفاده توسط طراحان  ايجاد شده ناسي به زبان التينشبراي طراحي هستي

توان به عنوان نخستين  روند. از اين رو پژوهش حاضر را مي به كار مي شناسي (و نه براي كاربران) هستي

   شناسي از ديدگاه كاربر و براي استفاده كاربر پرداخته است. اد كرد كه به بررسي هستيهايي قلمد پژوهش

مسائل ها اشاره شد، شناسي كه به آن در هستي و بازيابيجستجو متنوع ها و امكانات  عالوه بر قابليت

ه دنبال بها  آزمودنيهاي ميان مفاهيم، مشكالتي را در هنگام جستجو براي  الخط فارسي و فاصله رسم

شد و بيشتر  هاي به كار رفته، يافت نمي هاي تركيبي به دليل فاصله طوري كه در برخي موارد واژه. بهداشت

  شناسي مطرح كردند. ترين مشكالت هستي كي از مهمياين مورد را به عنوان  ها آزمودني

را ارائه نمودند.  ييادهاشناسي، پيشنه براي بهبود امكانات جستجو و بازيابي محتوا در هستي ها آزمودني

ايجاد امكان جستجوي تركيبي از طريق عملگرهاي بولي و نيز امكان جستجوي گروهي مفاهيم در بخش 

   اي از اين پيشنهادها است. تصويري، نمونه

به  ها ارائه شده است. ها و نمونه امكانات مختلفي براي جستجو و بازيابي مفاهيم، رابطهشناسي  در هستي

امكانات پيشرفته و نيز امكان محدود كردن جستجوها، فرآيند جستجو و بازيابي اطالعات با  دليل وجود

  شود.  سرعت و سهولت انجام مي

 اي، الفبايي، در اصطالحنامه اصفا (نسخه چاپي) از طريق مرور مفاهيم در ساختارهاي مختلف رده

رد و اين كار با توجه به حجم زياد مفاهيم توان مفاهيم را بازيابي ك ها مي گردشي و نيز جستجو در نمايه

  كننده است.  بر و خستهموجود در اصفا، فرآيندي دشوار، زمان

در » جستجو و بازيابي محتوا«در مورد معيار  ها آزمودنيهاي  در مجموع مقايسه ميانگين پاسخ

شناسي در بازيابي  ي، كارآمدي هستها آزمودنيدهد كه از نظر  شناسي نشان مي اصطالحنامه اصفا و هستي

مفاهيم موضوعي بيشتر از كارآمدي اصطالحنامه اصفا است و امكانات جستجو و بازيابي مفاهيم، روابط و 

را در بازيابي محتوا  ها آزمودنيشناسي بيش از امكانات موجود در اصطالحنامه اصفا،  ها در هستي نمونه

  ها نيز اين نتيجه را تأييد نمود. بررسي مصاحبه و ياري نموده است. بنابراين فرضيه پژوهش اثبات گرديد
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  نتيجه گيري

توان به عنوان تحولي در كاركردهاي بازنمون و بازيابي مفاهيم موضوعي  شناسي را مي طراحي هستي

  ها به شمار آورد. در ابزارهاي معنايي پس از اصطالحنامه

در بازيابي مفاهيم شناسي  هستي، كارآمدي ها آزمودنيدهد از نظر  نشان مي اين پژوهشنتايج 

  موضوعي بيشتر از اصطالحنامه اصفا است.

شناسي و  دهنده سودمندي كاربرد روش تحليل حوزه در طراحي و ساخت هستي نشاننتايج ، همچنين

 بيانگر هاي كاربران، تحليل پاسخ. استشناسي در بازيابي مفاهيم حوزه موضوعي  هاي هستي نيز قابليت

  است.هاي كاربران هنگام جستجو در ابزارهاي معناشناسي  ها و دغدغه نيازها، عالقه

به منظور شناخت نيازهاي  ي معناشناسيطراحان ابزارهاتواند به عنوان راهنمايي براي  اين نتايج مي

مورد استفاده قرار ابي مفاهيم يامكانات مطلوب به منظور بهبود وضعيت بازكاربران حين جستجو و ايجاد 

و دستيابي به  تعامل بيشتر با اين ابزارها كاربران را درايجاد تحول در رويكردهاي سنتي بازيابي،  باو  گيرد

  منابع مرتبط با نياز اطالعاتي ياري نمايد. 
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