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تهیه کننده: 
حیدر قدیم خانی

جلسه اول و دوم مفهوم داده , اطالعات , دانش

واقعیات عیني از رویدادها: dataداده 

اطالعات  اطالعات را شكل مي دهد: اضافه كردن تفسیر به داده ها و ارتباط آنها به هم informationاطالعات 

 باید حاوي عناصر آگاهي دهنده و تغییر دهنده باشد

دانش : مفهومي عمیق تر و وسیع تر از اطالعات دارد . مخلوطي از اطالعات موجود , تجربه ها , ارزشها و 

 . نگرشها

Knowledge  :درك حاصل شود دانش كمك مي كند كه اطالعات و داده هاي ناخواسته حذف شده و فهم و .

داده ها و اطالعات در پایگاه هاي اطالعاتي ذخیره مي شوند:  چرخه اطالعات

مجله , مقاله , كتاب ....(چاپي دیجیتالي
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پایگاه اطالعاتي چیست ؟مجموعه اي از فایلهاي مربوط به هم در یك پایگاه اطالعاتي كه در مورد یك موجودیت 

نیاز و متناسب با كاركردي كه از پایگاه اطالعاتي انتظار مي رود ایجاد مي است مجموعه اي از فایلهاي مورد 

 شود . شامل:

 فایل ورود اطالعات: عمل ذخیره سازي داده و تایید صحت آنها در این فایل انجام مي شود

فایل اصلي: پس ا ز كسب اطمینان از صحت داده ها , براي نگهداري دائمي وارد فایل اصلي مي شوند . 

  شماره ركورد وارد مي شود وردها پشت سر هم و به ترتیبرك

مجموعه اي از واژه ها یا عبارات قابل جستجوي در نظر گرفته شده در آن قرار : بایگاني واژه ها و اصطالحات

هرواژه یكبار در نظم الفبایي .معكوس شده فایل اصلي است و به همین دلیل به ان فایل مقلوب مي گویند. مي گیرد

 قرار گرفته و در مقابل آن شماره ركوردهاي مربوط قرار دارد . نمایه انتهاي كتاب

 

مانند فایلهاي مستند سازي , فایل هاي  . براي هر پایگاه اطالعاتي نوع خاصي ساخته مي شود: فایلهاي جانبي

  تصاویر و

 مهمترین عملیات در پایگاه اطالعاتي

 ورود داده ها

 اصالح داده ها

 اده هابازیابي د

جستجو در فایل اصلي مشكل و وقت گیر است زیرا ترتیب شماره مدارك یا : ضرورت استفاده از فایل مقلوب

 ركوردها مي باشد و براي جستجو باید به ترتیب ورود

مراجعه به فایل مقلوب سرعت بیشتري را در دسترسي . داده ها اقدام نمود این جستجو جستجوي ترتیبي نام دارد

فایل مقلوب با . به ركورد مورد نظر ت فراهم مي نماید . ) استفاده از اصطالحات و واژه ها و مراجعهبه اطالعا

مهارتهاي ویژه نمایه سازي ساخته مي شود كه نقش مهمي در بازیابي اطالعات صحیح و حذف اطالعاتناخواسته 

واقعي كاربران و قابلیتهاي پردازش  در فایل مقلوب پاره هایي از اطالعات كه قابل جستجو بر اساس نیاز. دارد
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پاره هاي اطالعاتي قرار گرفته در یك فایل مقلوب مي تواند از یك . افزار قرار مي گیرد در نرم افزار و سخت

یك ركورد كه یك بار در رایانه ذخیره مي شود , مي توان مدخلهاي زیادي . عدد , یك كلمه تا یك عبارت باشد

 . نمایه سازي از شیوه هاي بازیابي اطالعات است . قرار داد و در نمایه مقلوب براي جستجوي آن مشخص كرده

كلمه , عبارت یا بخشي از محتواي یك پیشینه كه داراي بار اطالعاتي است و بعنوان شناسه یا مدخل : كلید واژه

 . ه باشدشود تا در موقع جستجو بعنوان كلید اصلي دستیابي به آن پیشین در نمایه مقلوب ذخیره مي

 افزایش دادن نقاط دسترسي یا بازیابي

 ایجاد نمایه ها ي بیشتر

 فایلهاي بیشتر

 هزینه بیشتر

 افزایش محل ذخیره سازي

 افزایش هزینه روز آمد سازي و نظم دهي فایلها

 .بنابراین بازدهي مطلوب ندارد

 

 راه حل چیست ؟

  فایلهاتركیب كننده ”تركیب پرسشها و استفاده از نمایه هاي ” 

 در پایگاه هاي اطالعاتي از عملگرهاي منطقي جستجو استفاده مي شود : 

 در پایگاه هاي اطالعاتي از عملگرهاي منطقي جستجو براي بازیابي مطلوب استفاده مي شود . 

:And  ) خاصتر –تركیب ) اشتراك  

: Or  همچنین زماني كه جستجو  عامتر) بیشتر زماني بكار مي رود كه برونداد بسیار كم باشد –اجتماع ,

 (گیرد وسیعتر مد نظر قرار

:Not جستجو را محدود مي نماید .  



 نمایه سازی
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ترتیب و تقدم و تاخر عملگر ها را نیز مي . پایگاه اطالعاتي باید استفاده از این عملگرها را تعریف نموددر یك 

 . توان تعریف كرد

 سایر امكانات جستجو 

   مجاورت كلمات History $ $ iran 

  ( ... محمودیان , محمود زاده, محمود پور و -كلمات هم ریشه ) محمود ؟ 

 عملگرهاي رابطه اي > < + - 

به  INDICآن  ریشه واژه التین،به معناي نشان دادن و خاطر نشان كردن  INDEXنمایه معادل واژه التین 

 .كلمه نمایه از مصدر نمودن یا نماییدن فارسي گرفته شده است معني داللت كردن است

 هر مجموعه اطالعاتي نیازمند نمایه است . 

ایج ترین شیوه هاي پذیرفته در سازماندهي اطالعات در یكي از ر ( INDEXING SERVICE):  نمایه سازي

در  است , به معناي عمل توصیف یا شناسایي محتواي موضوعي یك مدرك به قصد سهولت بازیابي سطح جهان

نمایه سازي سنتي به شكل ساده اساسي ترین كلمات متن یا محتواي اطالعاتي را جمع آوري كرده , بعد الفبایي 

را مي دهددر بین انواع نمایه ها , نمایه موضوعي به خاطر مفید بود ن و كارسازتربودن در  نموده وآدرس مكان

یك كتاب خاص , یك موضوع “ در این روش مي توان محتواي اطالعاتي مثال. تنظیم اطالعات مقبولیت دارد

كرد كه بازیابي به  خاص مانند علم كالم , مجموعه آثار یكاندیشمند مانند شهید مطهري را به گونه اي تنظیم

 جدول ‐NOT  جدول +OR  جدول *AND  جدول جبر بول
And   = * T and T = T T or T = T Not T = F 

Or     =  + T and F = F T or F = T Not F = T 
Not  =  ‐ F and T = F F or T = T  

 F and F = F F or F = F 
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هدف از نمایه سازي   .Representationیافت سهولت و بر اساس خواسته كاربرد در سریعترین زمان انجام

این پایگاه بازنمودي مي تواند در  بازنمود اطالعات منتشر شده در قالبي مناسب در پایگاه اطالعاتي مي باشد

شود. یا در قالب  رتي مثل برگه دان یك كتابخانه سنتي ارائهقالب چاپي مثل نمایه نامه مهندسي یا در قالب كا

 الكترونیكي مانند اصطالحنامه هاي آنالین یا موتورهاي جستجو و راهنماهاي موضوعي

 

 : تعریف نمایه

طبق استاندارد نمایه سازي بریتانیا: نمایه سیاهه نظام یافته مدخلهایي است كه به منظور كمك به استفاده كنندگان 

انجمن نمایه سازان امریكا : نمایه عبارت است از یك رشته  .اطالعات یك مدرك ساخته مي شود جایابيدر 

معلوم به اطالعات اضافي ناشناخته ، راهنمایي  محلهاي دستیابي سازمان یافته كه استفاده كننده را از اطالعات

جایگاه اطالعات درون مدرك هدایت مي  مجموعه شناسه هاي الفبایي یا نظام یافته اي كه كاربر رابه .مي كند

دانشنامه كتابداري واطالع رساني نمایه چنین تعریف شده است: صورتي از موضوعها و واژه هاي مهم  .كند

 .كتاب با ارجاع به صفحاتي كه این مطالب در آنها آمده است ودیگر مطالب یك یا چند

 نیاز به نمایه

ش از نسلي به نسل دیگر بوده است. این ساز و كار رویكردي مشترك هدف اساسي حفظ و انتقال اطالعات و دان

عصر  1940جمع آوري ، ذخیره اطالعات ، بازیابي اطالعات , استفاده به محض درخواستدهه : دارد یعني

ما از داشتن میلیون ها سند راضي نبودیم ، بلكه به تحلیل .افزایش سریع اطالعاتراهنماهاي كلي دیگر كافي نبود

به موازا ت تغییر نیازهاي اطالعاتي، تغییر فناوري هم صورت . ر و سریع محتواي آن اسناد نیاز داشتیمموث

تغییر بازیابي اطالعات از اعم به : یكي از تحوالت آرام و بسیار اساسي در نیمه دوم قرن نوزدهم.گرفت

 اخصیكي از راههاي سازماندهي اطالعات نمایهسازي است

 اهداف نمایه سازي

 ایه داراي دو هدف كلي است زمان و تالش براي یافتن اطالعات را به حداقل میزان كاهش دهد و موفقیت نم

 ) كننده را به حداكثر برساند. ) انتخاب واژه مناسب در زمان كمتر و با تالش كمتر جستجوي استفاده

 نمایه ها و چكیده ها به ارزش سند مي افزایند. 

 اي در مورد داده ها نمایه یك فرا داده است ) داده ( 
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  فضاي نمایه داراي دو گزاره مربوط به سند نمایه شده است . شمول و عدم شمول یعني چه چیزي در نمایه وجود

 .چیزي در نمایه وجود ندارد دارد و چه

 

 اهداف نمایه سازي

 : به طوركلي

 برقراري ارتباط میان مفاهیم 

 تنظیم شناسه ها به ترتیبي نظام مند و موثر 

 شناسایي سریع مدارك در یك مجموعه 

 سازماندهي اطالعات به قصد بازیابي سریع و آسان مدارك 

 

 تاریخچه نمایه سازي

نمایه  . تاریخ نمایه سازي و چكیده نویسي با تاریخ نوشتن و مجموعه پیشینه هاي اطالعات ارتباط نزدیكي دارد

 ) ن محدود بود. از جمله اولین نمایه ها : كشف اللغاتهاي اولیه به اسامي اشخاص و یا ترتیب آمدن كلمات در مت

concordances) كهن ترین پیشینه اي كه از نمایه سازماندار در تاریخ سراغ داریم، سیاهه لوح ههاي گلین

كتابخانه هاي اكد و سوم ر است. امانخستین گامهاي جدي در راه تدوین نمایه در خصوص كتب مقدس دیني و در 

گرفت. در مشرق زمین، خاصه در قلمرو تمدن اسالمي كارهایي  یالدي در چند صومعه صورتسده چهاردهم م

 .گردید. فهرست ابن ندیم یكي از این نمونه هاست در زمینه هاي رده بندي، فهرست نویسي و نمایه سازي انجام

ایه آن به شكل صفحه استفاده از نمایه براي طومار پاپیروس مستلزم باز و بسته كردن مكرر طومار بود. و نم

كوچكي به طومارمتصل مي شده است و با به وجود آمدن كدكس كه شكل جدید كتاب بود گامي اساسي در نمایه 

اختراع چاپ، رشد سریع چاپ و تولید كتاب، نیاز به نمایه هاي  .بار عملي شد شد. و نمایه كتاب براي اولین

ها باعث خواننده گان مطالب و موضوعات مهم را یاد داشت  افزودن آستر بدرقه به كتاب .كتاب را افزایش داد

فهرست الفبایي قوانین مورد عالقه خود استفاده كردند و كاتبان براي نوشتن  كنند به عنوان مثال: وكال از آن براي

 .... ارجاعات به كتب مقدس
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  نمایه هاي با كیفیت براي كتاب ایجاد شد 16در قرن 

  اطالعاتي) نشریات ادواري ( به وجود آمد و با رشد سریع آن نمایه ها ضرورت  نوع جدید ابزار 17در قرن

 .یافتند

 همزمان با رشد مجالت علمي مجالت چكیده نیز توسعه یافت 

  روند حركت به سمت انتشارات تخصصي، مجالت چكیده رشد سریع خود را آغاز كردند 19قرن 

  1940انفجار اطالعات از دهه 

ف. پول نمایه اي منتشر كرد كه مجالت بسیاري را شامل مي شد و مفهوم جدید انتشار دبلیو ا 1850در دهه 

شماره هاي متعدد نشریات گوناگون را آغاز كرد. كه اهمیت فراواني در رشد نمایه سازي  نمایه مشترك براي

 .داشته است

و این افزایش تدریجي كنترل تر گردید  پس از جنگ جهاني دوم، دامنه تحقیقات و پژوهشها روز به روز گسترد ه

اولین كتاب تئوریك در  1961استفاده از ابزارها و شیوه هاي قبلي را غیرممكن م یساخت. در سال  اطالعاتي با

اطالعاتي « ویكري » رشد سریع انتشارات و بررسي روشهاي نمایه سازي بود. به  زمینه نظام هاي بازیابي

 1970تدریج بر حجم این تالش ها افزوده شد تا این كه در دهه  از جانب ارائه شد. انگیزه اصلي تألیف این كتاب

 jگرفخودكار پیوسته صورت  تحقیقات گسترده اي به روي بانكهاي اطالعاتي و سیستم هاي

  استفاده از نظام هاي بازیابي اطالعات در دو جنبه گسترش پیدا كرد 1980. در طول دهه:  

 ن بود )تا قبل از این دهه در بازیابي اطالعات فقط از نمایه ها و چكیده ها جنبه اول گسترش نظامهاي تمام مت

 )استفاده مي شد

  حجم منابع ذخیره اطالعات  1990جنبه دوم گسترش نظامهاي پیوسته مورد استفاده غیرمتخصصان بود. در دهه

ت به گونه اي متفاوت گردید. افزایش یافت، تصاویر به همراه اطالعات ارائه شده و راه نمایش اطالعا رایانه اي

دهه به وقوع پیوست ظهور اینترنت بود. تا قبل از این تحول تعداد ناشران اطالعاتي  تحول مهمي كه در این

زیادي در سرتاسر جهان اطالعات مربوط به خود را تولید و دسته  بسیار محدود بود ولي در حال حاضر افراد

دیگران قرار مي دهند، امروزه حجم انبوه اطالعات  آنها را در اختیاربندي مي كنند و از طریق صفحات خانگي، 

هاي جدیدي در بازیابي اطالعات  به خصوص اطالعات موجود بر روي شبكه جهاني وب موجب ظهور جنبه

 .گردیده است

 نمایه سازان چه كاري انجام مي دهند؟
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 نده براساس آن واژه ها جستجو خواهد تحلیل سند و تخصیص واژه هاي موضوعي كه فكر مي كند استفاده كن

 .كرد

 نمایه ساز به چه مواردي توجه مي كند؟

 توجه به خط مشي نمایه سازي 

 نیاز استفاده كننده 

 نقش عامل انساني در نمایه سازي منابع بسیار مهم است . 

 متن را جامع و كامل مطالعه تحلیل كند 

 تعیین موضوع و رشته 

 سازي آن تعین بار اطالعات و ارزش نمایه 

 چه میزان امكان عمیق شدن در موضوع وجود دارد 

 اصطالحات را انتخاب كند ) گاهي فهم موضوع آسان ولي انتخاب اصطالح اعم یا اخص یا مترادف مشكل است 

) 

 آشنایي با فن نمایه سازي و اصطالح نامه نویسي 

 ویژگي نمایه سازان

 نظم و انضباط و عالقه به جزئیات 

 ایه استحافظه خوب یك سرم 

 سریع خواندن یك ویژگي مثبت است 

 نمایه سازان سانسور كننده نیز هستند 

 ذهن كنجكاو و خالق 

 نمایه ساز خوب خود را به جاي استفاده كننده از اطالعات قرار مي دهد 

  با وجود تحوالت بسیار در حوزه كامپیوتر و نرم افزارها هنوز هم نمایه سازي نیازمند تحلیل موضوعي است كه

 فرآیندهاي ذهني و

 . انسان مدار است
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 مراحل نمایه سازي

 : با تعارف گفته شده فرآیند نمایه سازي دو مرحله را شامل مي شود

  تحلیل مفهومي : یا تشخیص و درك جوهره  - 1

 .ترجمه : ارائه جوهره به صورتي كه قابلیت پیش بیني داشته و حفظ امانت شود  -2

  :تحلیل مفهومي -1

 درباره محتواست تصمیم گیري 

  نمایه سازي براي برآوردن نیاز مخاطبان و بهره گیران از نظام به كار مي رود بنابراین یك نمایه كار آمد نه تنها

مدرك باشد بلكه باید مشخص شود موضوع یا محتواي آن براي چه گروهي از بهره گیران تهیه  درباره محتواي

 . مي شود

  مي توان با اهداف مختلف از یك مدرك واحد , نمایه سازي هاي متفاوت انجام به عبارت دیگر براي بهره گیران

 . داد

 : نمایه ساز درباره یك مدرك باید سواالت زیر را مطرح كند

 مدرك درباره چه چیزي است ؟ 

 چرا این مدرك به مجموعه اضافه شده است ؟ 

 بهره گیران به چه جنبه اي از مدرك عالقمندند؟ 

یك ماموریت فضایي ) اصطالحاتي كه این گزارش در هر شركت زیر آنها نمایه سازي مي مثال : گزارش از 

  )شود

 شركت صنایع فلزي          شركت الستیك سازي 

 ابزارهاي فضایي                  لباسهاي فضایي 

  جوشكاري                            جدید 

 فنون                           مصنوعي 
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 فلزات                           الستیك 

 تركیبات

 ترجمه2 – 

 گام دوم در نمایه سازي است 

 تبدیل تحلیل مفهومي یك مدرك به مجموعه اي از اصطالحات نمایه اي 

  در نمایه سازي هر نوع زباني كه براي رسیدن به قابلیت پیش بیني و حفظ امانت به كار برده شود , زبان نمایه

 . گفته مي شود

 میزان حفظ امانت و قابلیت پیش بیني در یك زبان نمایه باال باشد ,نظم افزایش مي یابد هرچه . 

 در نمایه سازي باید بین اصطالحات با معاني مختلف تفاوت قائل شد و آن را روشن نمود . ) حفظ امانت ( 

 

 

 

 ) سم گیاهي ) گیاهان سمي یا سمي كه بر علیه گیاهان به كار مي رود

اصطالحات به كار برده شده از زبان طبیعي ) خود مدرك یا ذهن نمایه ساز ( مشتق شده باشد زبان نمایه , اگر 

 . در غیر این صورت از یك اصطالحنامه استفاده مي شود . گفته مي شود واژگان طبیعي

 : از این جنبه مي توان دو نوع نمایه سازي متفاوت را در نظر گرفت

 نمایه سازي استخراجي -1

 مایه سازي تخصیصين -2

 

در مدرك وجود دارد براي بیان محتواي “ تعریف : واژگان و عباراتي را كه واقعا :نمایه سازي استخراجي -1

  موضوعي همان مدرك مورد استفاده قرار داد
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عنوان ) تصویر كلي ( : نظر سنجي افكار عمومي درباره نگرش  مثال :واژه گرفتي –زبان هاي نماي هسازي 

 نسبت به خاورمیانه آمریكائیان

انجام شد مسائل زیر را مورد بررسي  1985چكیده ) جزئیات بیشتر از عنوان ( : یك بررسي تلفني كه در سال 

 : قرار داده است

كمك ایاالت متحده آمریكا به اسرائیل و مصر ؛ آیا ایاالت متحده آمریكا باید با اسرائیل , ملیتهاي عرب یا سایر 

ا سازمان آزادي بخش فلسطین باید در یك كنفرانس صلح شركت كند ؛ و آیا ایجاد یك شود ؛ آی كشورها طرف

 . نیاز صلح است كشور مستقل فلسطیني پیش

اصطالحات نمایه سازي استخراجي : افكار عمومي , تحقیقات تلفني , ایاالت متحده آمریكا , نگرش , خاورمیانه 

 كمك , صلح،  , اسرائیل , مصر

از “ مثال تعریف : اختصاص اصطالحات به یك مدرك از منبعي غیر از خود آن مدرك تخصیصينمایه سازي  -2

 .ذهن نمایه ساز یا از یك اصطالحنامه مدون یا واژگان كنترل شده در حوزه موضوعي

 : اصطالحات نمایه سازي تخصیصي سند قبل

 كمك خارجي 

 ارتباطات خارجي آمریكا 

  واژه گذاري –زبان هاي نمایه سازي 

 سوال

به دلیل مشكالت و سختي انواع نمایه , چرا بدون دخالت انسان , متون اصلي را ذخیره نكنیم و به این ترتیب همه 

 لغات متن را

 ( مورد جستجو قرار ندهیم ؟) ذخیره سازي متن كامل
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 دالیل طرفداران ذخیره سازي متن كامل

 هیچ چیز از متن حذف نمي شود 

 شود هیچ چیز به آن اضافه نمي 

 هر لغت یك توصیفگر است 

 الزم نیست استفاده كننده قواعد یچیده زبان مصنوعي را بیاموزد 

 مخالفان

 این تفكر ساده اندیشانه است 

 در بازیابي مشكالتي ایجاد مي شود 

 باعث افت اطالعات مي شود 

 سولفوریك به جاي اسید “ به ذهن جستجو گر خطور نكند . مثال“ ممكن است لغت بكاربرده شده در متن دقیقا

 جوهر نمك

 پرخاشگري نوجوانان , خشونت در نوجوانان “ ممكن است بیش از یك بیان لغوي براي مفهوم در متن نباشد . مثال

 , بزهكاري

 نوجوانان

 ممكن است در متن مفهوم به صورت غیر لغوي و تفسیري بیان شده باشد 

 ولها , تصاویر و ... قابل دسترسي نیستنددر نظام ذخیره سازي متن كامل اطالعات غیر متني مثل جد . 

 در ذخیره سازي متن كامل تعداد واژه ها زیاد و جم ذخیره سازي افزایش مي یابد 

 اتالف وقت زیادي وجود دارد 

 اصطالح كاج نقره اي ) معلوم نیست كاجي از “ در نظام متن كامل مسئله ابهام در بیان حل نشده است . مثال

 جنس نقره یا نام

 (نوع گیاه استیك 

 در مراحل نمایه سازي , مرحله ترجمه وجود دارد در ذخیره سازي متن كامل این مرحله حذف مي شود . 
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 در مرحله انتخاب جوهره متن هم صورت نمي گیرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایه سازي كنترل شده ذخیره سازي متن كامل اختصاصات روش

 + - شناسایي معنا و رفع ابهام

 (+) -  بیني جوهرهقابلیت پیش 

قابلیت پیش بیني ارائه جوهره و 

 انتخاب توصیفگر

- (+)   

 (+) - پركردن خالها

 (-) - لغوي سازي تفسیري

 (+) - قابلیت ارائه اطالعات غیر متني

 + - كنترل مترادفات

 (-+) (-+) اخص بودن كلید واژه ها

  - + رایج بودن مفاهیم

 +  - امكان نحو در زبان نمایه
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 : راهنماي جدول

 نقطه ضعف -

 نقطه قوت +

 تا حدودي قوت (+)

 تا حدودي ضعف (-)

 دارا بودن حالت بین قوت و ضعف (-+)

 :توصیفي و نمایه موضوعي تقسیم بندي مي شودنمایه به دو دسته كلي نمایه 

پرداختن به ویژگیهاي اطالعاتي غیرموضوعي یك مدرك كه معموالً به  Descriptive Index  :نمایه توصیفي

 «نمایه توصیفي» اطالعات كتابشناختي موسوم مي باشند رامي گویند. 

 

 

 

اطالعاتي مدرك كه بار موضوعي دارد و ساخت و پرداخت زمینه هاي : Subject Index نمایه موضوعي  

 دسترسي بر مدارك را از طریق موضوع امكا نپذیر مي

 سازد« نمایه موضوعي » خوانده مي شود. 

 زبان هاي نمایه سازي

 +  - امكان جمع آوري توصیفگرها

دسترسي به اصطالحات جا افتاده در 

 نمایه سازي
  + 

(-) 

 + - زمان و حجم الزم براي ذخیره سازي
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در نظام هاي اطالع رساني به زبان ساختگي و قراردادي اطالق مي شود كه براي مقاصد نمایه سازي به ویژه 

ت و مدارك به كار گرفته مي شود. به طور كلي زبان نمایه سازي، استانداردي را مهیا مي اطالعا قابلیت بازیابي

مجموعه اي از : پس به طور ساده تر .جستجوگر مي توانند از آن استفاده كنند كند كه هم نمایه ساز و هم

 روشهاي از پیش تعیین شده براي سازمان دهي، بازیابي و اشاعه اطالعات

 زبان هاي نمایه سازي : 

 :به دو دسته كلي تقسیم مي شوند

 نمایه سازي كنترل شده )داراي ابزارهاي كنترل واژگان Assigned term (نظام هاي اصطالح تعیین شده - 1

Controled language 

و از متن گرفته مي شود لذا آن را متن آزاد   توصیفگر ها Derived Termمشتق  نظام هاي اصطالح - 2

 (گویند) نمایه سازي آزاد و طبیعي طبیعي هم مي

Free language 

 مزایاي زبان طبیعي

 زبان متخصصان هر رشته است و براي ارتباط با سایر متخصصان بسیار مهیا تر مي باشد

 ساختار طبیعي زبان حفظ مي شود 

 رو زآمدي در قیاس با زبان ساختگي 

  قرار مي دهدناهمگوني هاي اصطالحات را تحت سیاست واحد 

  امر نمایه سازي براي نمایه ساز با سهولت و راحتي بیشتري صورت مي پذیرد زیرا نیاز چنداني به تحلیل

 موضوعي مدرك نیست

 جامعیت را افزایش مي دهد و از پراكندگي اطالعات جلوگیري مي كند 

 سرعت نمایه سازي افزایش مي یابد 

 معایب زبان طبیعي
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مطابق با واژگان مؤلف انتخاب شده كاربر مجبور است جهت بازیابي مدرك تمامي از آنجا كه كلیدواژه ها   -1

 احتمالي را حدس بزند كلیدواژه هاي

 به دلیل وجود مترادف ها و واژه هاي مشابه احتمال بازیابي مدارك نامرتبط افزایش مي یابد -2

 گرفته مي شود معموال وقت و زمان زیادي از كاربر براي جستجو و بازیابي مدرك مورد نظرش -3

 

 

 مثال : زبان طبیعي

 عنوان مقاله: اهمیت و نقش كتابخانه هاي آموزشگاهي در آموزش

 چكیده

اهمیت مطالعه در دوران كودكي و نوجواني و قابلیت گسترش آن در سنین باال بر كسي پوشیده نیست. جامعه 

سال دبستان تا آخرین سال دبستان  به دست آوردن روحیه پژوهش و مطالعه فردي از نخستین دانش آموزي براي

مقاله ابتدا كتابخانه هاي آموزشگاهي در مقاطع تحصیلي تعریف و سپس  به كتابخانه مجهز نیاز دارد. در این

براي بهبود وضعیت موجود كتابخانه هاي آموزشگاهي  اهداف، وظایف، و تشكیالت آن بیان مي شود. در پایان

 .پیشنهادهایي ارائه شده است

 واژه ها: كتابخانه هاي آموزشگاهي، مطالعه، پژوهش، آموزشكلید

 شده مثال : زبان كنتر ل

 عنوان مقاله: اهمیت و نقش كتابخانه هاي آموزشگاهي در آموزش

 چكیده

اهمیت مطالعه در دوران كودكي و نوجواني و قابلیت گسترش آن در سنین باال بر كسي پوشیده نیست. جامعه 

ت آوردن روحیه پژوهش و مطالعه فردي از نخستین سال دبستان تا آخرین سال دبستان به دس دانش آموزي براي

مقاله ابتدا كتابخانه هاي آموزشگاهي در مقاطع تحصیلي تعریف و سپس  به كتابخانه مجهز نیاز دارد. در این
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ي آموزشگاهي براي بهبود وضعیت موجود كتابخانه ها اهداف، وظایف، و تشكیالت آن بیان مي شود. در پایان

 .پیشنهادهایي ارائه شده است

 كلیدواژه ها: كتابخانه هاي آموزشگاهي، مطالعه، پژوهش، آموزش، ارتقاء كیفیت آموزش، پژوهش محوري

 مزایاي زبان ساختگي

 بصورت یك بسته اماده به كامپیوتر داده مي شود و بین مدرك و زبان كنترل شده یك پیوند برقرار مي كند . 

 وانمند تر در دادن اطالعات است هر چند مانعیت كمتري داردبه مراتب ت . 

 وقتي ایجاد سیاست مي كنیم ) مثل قوانین جدا نویسي ... ( خود نوعي كنترل است و زبان ساختگي مي شود . 

 زبان طبیعي نیاز به ارجاع دارد بنابراین از حالت طبیعي خارج مي شود . 

 (Indexing Function)كاركرد نمایه سازي

 نمایه سازي عموماً سه كاركرد عمده دارد: 

 محتواي اطالعاتي مدارك را فشرده م یسازد. 

 به عنوان واسطه براي تطبیق و یكسان سازي زبان مدرك و زبان كاوش به كار مي رود. 

 به عنوان ابزاري كارا، بر شیوه تدوین راهبردي كاوش در جستجوي اطالعات نظارت دارد. 

 

 

 نمایهگام هاي ایجاد یك 

 تعیین خط مشي نمایه سازي 

  خواندن سریع متن بدون یادداشت و عالمت ) عنوان , چكیده , خالصه , نتیجه گیري , تصاویر , فهرست

 مندرجات كه باعث

 درك كلیت موضوع مي شوند( 

  

 مشخص كردن كلید واژه ها: باید به عالیق جامعه و نوع سازمان توجه كرد 
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 ي یا به شكل درون خطي , ثبت روي خود مدرك , ثبت كر محل بر هر برگه چا پانتقال هركلید واژه )مدخل( وذ

 روي نوار صوتي 

 الفبایي كردن مدخل ها و ادغام مدخل هاي تكراري 

 ایجاد پیوند مفهومي بین مدخل ها 

 استفاده از اصطالح نامه ها براي ایجاد روابط 

 ویژگي هاي خطي مشي: سیاست نمایه سازي

  كلید واژه هاتعیین تعداد متوسط 

 تعیین نوع نمایه 

 زبان نمایه سازي)آزاد، كنترل شده، تركیبي( 

 نوع بازیابي)راهنماي استفاده( 

 روشن ساختن بیانگر )جمع یا مفرد،تكلیف وضعیت كلمات خارجي( 

 سیاست مرجح یا نامرجح كردن بیانگرها 

 ارجاعات و جاي نماها 

 ،بیان انواع نمایه موجود )موضوع، نویسندگان.( 

 استاندارد سازي )ابزارها( 

 خودكار سازي نمایه)زبان برنامه نویسي، نرم افزار، چگونگي بازیابي( 

 روزآمد سازي 

 

 سیاست نمایه سازي

سیاست سازمان متولي نمایه سازي كه تصمیم مي گیرد نمایه جامع باشد یا جزنگر , تفصیلي یا اجماعي , كم 

یین سیاست نمایه سازي , سطح علم و فهم شخص نمایه ساز است , نكته موثردیگر در تع بیشتر ؟ عمق یا با عمق

 . و توان تحلیل موضوع و استفاده از اصطالح نامه را داشته باشد باید تخصصي علمي او سنخیت داشته

 : Pre Coordination Indexing نمایه سازي پیش همارا
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كنیم ) ایجاد نحو ( به این عمل و نوع آن،  هرگاه بین دو یا چند جزء به طور تصنعي و ساختگي، پیوند برقرار

به عبارت دیگر در نمایه سازي پیش همارا، تركیب یا همارایي عناصر تشكیل دهنده  .نمایه پیش هماراگویند

مانند : سرعنوان :و به عبارتي پیش از بازیابي صورت مي گیرد موضوع مورد جستجو در هنگام نمایه سازي

 هاي موضوعي

 

 

 .نمایه سازي پیش همارا بیشتر در نمایه هاي چاپي به كار مي رود قبل از اسالم -یختار -اصفهان •

 برگه دان كتابخانه معمولي ترین نظام بازیابي اطالعات پیش هماراست 

 تركیب اصطالحات در هنگام جستجو ساده نیست 

 اولین اصطالح باید مهمترین اصطالح باشد 

 نشان دادن روابط در این نظام مشكل است 

 : post coordination Index ing نمایه سازي پس همارا

شیوه اي از نمایه سازي كه در آن نمایه ساز، سرشناسه ها را از مفاهیم بسیار ساده انتخاب مي كند و تعدادي 

اضافه مي نماید و نیز تدابیري براي پیوستن آنها به یكدیگر به دست مي دهد تا به وسیله آنها  شناسه زیر هر یك

موردنظر خود را بیابد. تركیب یا همارایي عناصر تشكي لدهنده موضوع مورد  نده بتواند موضوع مدركجوی

 .جستجو در هنگام بازیابي انجام مي شود

 مانند : اصطالح نامه ها

 تاریخ * قبل از اسالم * اصفهان

 اصطالحات در فایل مقلوب و اطالعات در فایل اصلي ذخیره مي شوند 

  اطالعات كه به كاوشگر امكان مي دهد كه به هر طریق اصطالحات را با هم تركیب كند نظام یك نظام بازیابي

 .گویند پس همارا

 بیشتر در نمایه هاي ماشیني كاربرد دارد 
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 چند بعدي بودن ارتباط بین اصطالحات حفظ مي شود 

 همه اصطالحات اختصاص یافته به مدرك وزن یكساني دارند 

 با جستجو از طریق یك یا چند اصطالح به مدرك دست یافت مي توان به مدرك مورد نظر . 

 از عملگرهاي منطقي در آن استفاده مي شود 

 10تاریخ “ مثال

 6تاریخ * قبل از اسالم 

 2تاریخ * قبل از اسالم * اصفهان 

 :نمایه بر اساس حجم و سیاست گذاري به دو دسته كلي تقسیم میشود

 نمایه تك متني 

 نمایه مجموعه اي 

 

 

 

 نمایه اي كه متن واحدي را در بر مي گیرد و ناظر بر یك متن واحد است. مانند نمایه كتاب :نمایه تك متني

Collection Index  نمایه مجموعه یا نمایه نامه شامل محتویات مجموعه اي از آثار هم نوع نمایه مجموعه اي

شریات شیمي و نمایه نامه روزنامه ها كه ادواري، نمایه نامه ن و اغلب هم موضوع است. مانند نمایه نشریات

هدف و سیاست ویژه اي گردآوري و كنترل  درواقع ناظر بر مجموعه اي از متون و منابع است، كه بنا به

 .از مجموعه مدخلها یك نمایه تشكیل میشود.واحد اصلي نمایه مدخل است .واژگان درآن اجتناب ناپذیر است

 :شدیك مدخل متشكل از عناصرزیر مي با

 الف. شناسه 



 نمایه سازی
 

   
 

 ب. بیانگر Modifier 

 ج . جاینما یا ارجاع صفحه Locator/Refrence 

 د.ارجاع دو سویه Cross‐refrence 

جزء محوري مدخل را شناسه مي گویند كه محل دسترسي به اطالعات را درنظام تعریف شده ومعموال  :شناسه

 .الفبایي نشان میدهد

  ،نشانه یا نشانه هایي كه به عنوان اصطالح هاي نمایه اي از یك متن شناسه عبارت است از واژه یا واژه ها

 .میشوند و به صورت الفبایي یا نظام انتخابي دیگر در نمایه مرتب میشوند انتخاب

 :انواع شناسه از نظر شكل

 تواند به این نوع شناسه تنها از یك واژه تشكیل میشود و این واژها مي ) :شناسه تك واژه اي یا ساده ) بسیط

 صورت مفرد یا جمع باشد، مانند موسیقي، هنر، گلها،

 قلب

 این شناسه از تركیب دو یا چند واژه همراه با حرف ربط یا حرف اضافه میان آنها تشكیل میشود :شناسه عبارتي. 

میشود در این نوع شناسه ها به طور معمول دو واژه كه الزم است رابطه آنها به یكدیگر نشان داده شود آورده 

آموزش و پرورش " و " تكنولوژي و تمدن" كه به طور معمول از یك خانواده یا زمینه موضوعي هستند و  :مثل

شناسه هاي متشكل از صفت و موصوف و مضاف و  باهم مطرح میشوند. مانند: كار و كارگر بیشتر اوقات

 مضاف الیه

 

 :لیه تشكیل میشود ماننداین شناسه ها به طور معمول از اسم و صفت و مضاف و مضاف ا

 روان شناسي رشد 

 جامعه اطالعاتي 

 شناسه اسم با توضیحگر 
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گاهي براي تعیین حدود و معني و برطرف كردن ابهام و اخص كردن موضوع و گاه براي تمیز قائل شدن میان 

واژه  شناسه مشابه، واژه توضیحگردر مقابل آن و در مقابل پرانتزافزوده میشوند، و در واقع دو یا چند

 :توضیحگرمعني از" نظر" مي دهد

 

 

 :مانند

 حركت از نظر فلسفه 

 حركت از نظر فیزیك

 )حركت ) فلسفه

 )حركت ) فیزیك

 شناسه مقلوب یا معكوس

این شناسه درواقع همان شناسه هاي دو واژه اي صفت وموصوف یا مضاف و مضاف الیه هستند كه به منظور 

 قرارگرفتن واژه

الفبایي خود به شكل مقلوب یا معكوس در مي آیند از حالت زبان طبیعي خارج میشوند ومیان مهمتر در محل 

 دوجزء شناسه

 :نشا نه ویرگول مي نشیند مانند

 اطالعات، آلودگي

 اطالعات، اقتصاد

 كودك، روانشناسي

 .كاربرد این نوع شناسه هاي موضوعي در زبان فارسي زیاد رایج نیست

 .نوع نمایه وموضوع بستگي دارد انتخاب شكل شناسه ها به
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 Modifier/ Subheading  :بیانگر

در نمایه براي اخص كردن شناسه و نشان دادن جنبه هاي مختلف آن از بیانگر استفاده میشود. به این مفهوم كه 

به  بیانگر اساسا . تك واژه اي یا ساده ) بسیط( را میتوان را با افزودن واژه هاي مناسب خاص تر كرد شناسه

 منظور اخص كردن شناسه و نیز براي حفظ جنبه هاي الینفك یك شناسه موضوعي با خود شناسه و

تنها  محدود كردن دامنه معنایي آن بوجود مي آید و ممكن است در یك مدخل شناسه، بیانگر نداشته باشد و مدخل

 :متشكل از دو عنصر شناسه و جاینما باشد، مانند

 125، ارتباطات،  130

 

 

 

 

 انواع بیانگر

 بیانگر موضوعي یا موضوع زیر موضوع -

 روان شناسي 

 97 ،76  42، كودك 

 اطالعات 

 48 ،17  11، آلودگي 

 

 بیانگر تاریخي یا زماني -

 اوضاع اجتماعي 

 29 ،14 ،17  12قرن 
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 85 ،73 ،45  13قرن 

 110 ،104 ،99  14قرن 

 بیانگر مكاني یا جغرافیایي-

 آموزش و پرورش 

 55 ،18  15، ایران 

 104  ،75  43، فرانسه 

 :جاینما یا ارجاع صفحه

 .)گفته میشود  عدد یا نشانه اي كه محل دستیابي به اطالعات را مشخص مي سازد به آن جاینما یا ارجاع صفحه

(Page refrance 

 جاینما ممكن است شماره صفحه، پاراگراف، بخش یا فصل یا آدرس اینترنتي باشد. 

  دارد باید كامل و دقیق باشدجاینما تا آنجا كه امكان. 

 میان شناسه و نخستین جاینما و بیانگر, ویرگول و یك فاصله خالي گذاشته میشود. 

 

 

 ارجاع

یعني راهنمایي از یك شناسه به شناسه دیگر یا رجوع از بیانگرهاي یك شناسه به خود شناسه و یا شناسه  :ارجاع

 .هاي دیگر

 : شناسه نامرجح به شناسه مرجح ارجاع ممكن است یك سویه باشد - -الف 

 Perferred) .نگاه كرد معناي آن این است كه براي كلیه اطالعات مورد جستجو باید به اصطالح مرجح )گزیده

terms) یا 

 :مانند
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 بیوشیمي نگاه كنید به زیست شناسي

ي دیگر نیز معناي آن این است كه براي اطالعات مورد جستجو به جا:ارجاع ممكن است دو سویه باشد -ب

 .رجوع شود

مطالب مورد  اعتیاد نیزنگاه كنید به مواد مخدر==== كار و كارفرما " نیز نگاه كنید به" كاروسرمایه:مانند

 .ارجاع به طور معمول اخص تر از مطالب اصلي است

 

 پرندگان نیز نگاه كنید به قمري ها، كبوترها، ماكیان

 .مرتبط و وابسته راهنمایي مي كند ارجاع هاي دو سویه، جستجوگر را به اطالعات

Blind entry : ارجاع كور 

ارجاع از یك شناسه به شناسه اي كه در نمایه وجود ندارد و یا ارجاع جاینما به صفحه هایي از متن كه فاقد 

 اطالعات و

از آن یاد  مطالب ذكر شده باشد، ارجاع كور یا بي فرجام گفته میشود، و در برخي از منابع با عنوان مدخل كور

 .شده است

 Circuit refrence ارجاع دور

اشتباه دیگري كه در نمایه سازي رخ مي دهد ارجاع از واژه اي به واژه دیگر است كه به طور معمول به 

 صورت دور تسلسل

 .انجام مي گیرد كه به آن ارجاع چرخه اي یا دور گفته میشود

 .مطرح میشود گاهي ارجاع دور پیش مي آیددر نمایه نام ها كه بحث مستند سازي نام اشهر 

 :مانند

 بوعلي نگاه كنید به شیخ الرئیس
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 شیخ الرئیس نگاه كنید به بوعلي

 نمایه كتاب از لحاظ شیوه چاپ و ساختار مدخل

 نمایه ساده –الف 

 نمایه درون بافتي –ب 

 نمایه برون بافتي -ج

وعه شناسه, بیانگر و جاینما در یك سطرمي آیند بیانگر به نمایه اي گفته میشود كه مدخل یعني مجم :نمایه ساده

ادامه شناسه ذكر مي شود و جاینماها نیز به دنبال آن مي آیند. در نمایه ساده در مواردي  به صورت طبیعي در

قرار گرفته است براي جلوگیري از زیاد شدن جاینماها باید یك توضیح گر در  كه شناسه به تنهایي خود مدخل

بیاید و یا در مقدمه نمایه ذكر شود. د ر نظام نمایه ساده به طور معمول شبكه مفهومي، بین مفاهیم  برابر آن

 برقرار نمي شود.

 نمایه درون بافتي:

به این نوع نمایه نمایه پاراگرافي، پیوسته یا پیوسته سطري نیز گفته میشود.زیرا ترتیب نوشتن بیانگر یك شناسه 

ها درهمان بافت سطري و پیوسته است. دراین نوع نمایه به لحاظ ساختار نحوي به صورت نحوه ساختاراصطالح

 به زبان طبیعي است.

ترتیب نوشتن بیانگر در نمایه درون بافتي , سطري است یعني تا جایي كه سطر اجازه مي دهد و از سطر دوم به 

است. ترتیب پیدایش بیانگرها در متن بعد تو رفتگي دارد. توالي بیانگر ها تابع توالي حضور آنها در متن اصلي 

 است. بنابراین الفبایي نیستند . بیشتر مناسب متون علوم انساني , تاریخي و سرگذشتنامه اي مي باشد
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 مانند:

 جاویدان، داریوش

 13؛ دوران كودكي،  12، محل تولد،  15، 20؛

 22، دوران نوجواني،  24- 33، ؛تحصیالت و ، 35

 35آثارعلمي،  -40

 

 

 نمایه برون بافتي: 

به این نوع نمایه، نمایه خطي یا جدا یا سطري یا گسسته نیز گفته میشود. در این نمایه بیانگر ها جدا از شناسه و 

به صورت الفبایي یا تو رفتگي مرتب مي شوندیا به عبارت دیگر بیانگرها به صورت منفرد و هر كدام در 

 است. دراین نمایه توالي بیانگرها تابع نظم الفبایي است. سطري مستقل همراه با جاینما هاي مربوط

 مانند:

 روان شناسي

 179، بالیني،  184، 1950

 150، رشد،  218، 232

 129، كودك،  143، 215

 تفاوت هاي نمایه برون بافتي و درون بافتي

با را بكار نمي بریم و نمایه درون بافتي صورت نحوي دارد.مثال میگوییم رفتار با كودكان ولي دربرون بافتي 

 رفتار كودكان است یا رفتار با كودكان . نمي دانیم آیا

 .نمایه درون بافتي بیشتر به حوزه علوم انساني تعلق دارد 
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 .نمایه درون بافتي كل نگر هستند 

 .نمایه برون بافتي بیشتر به حوزه هاي علوم و فنون مرتبط است و بیشتر بن مایه اصطالحنامه قرار مي گیرد 

 

 نمایه از لحاظ پوشش و محتوي:

 نمایه نام ها –الف 

 نام پدید آور 

 نمایه عناوین 

 نمایه نام هاي جغرافیایي 

 نمایه نام سازمان و موسسات 

 

 

 نمایه موضوعي –ب 

 نمایه ها بر حسب روش تنظیم

سازمان ها و نیز  الفبایي : بیشتر نمایه هاي كنوني به ترتیب الفبایي است و شامل نمایه الفبایي اسامي اشخاص،

 مي باشد موضوعات

 زماني : به ترتیب زمان از قدیم به حال مي باشد و بیشتر براي نمایه هاي تاریخي به كار مي رود

رده اي یا موضوعي : كه براساس رده ها یا سرعنوان موضوعي نظام مند مرتب مي گردند. بیشتر در نمایه هاي 

 ك نمایه الفبایي رده اي باشد.میرود كه البته مي تواند ی علمي به كار

 تكاملي: براي نمایه هاي زمین شناسي

 مالك انتخاب اصطالح مرجح

 رواج داشتن . مثال: جامعه شناسي به جاي علم االجتماع 
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 بومي بودن . مثال : آرمان گرایي به جاي ایده آلیسم 

 جدید و امروزي بودن . مثال: هواپیما به جاي طیاره 

 سولفوریك به جاي جوهر نمك علمي بودن. مثال: اسید 

 سرنام یا اختصار مشهور. مثال: یونسكو 

 پرهیز از بكار بردن كلمات تركیبي به جز در مواردي كه اصطالح قابل جدا سازي نیست مثل : آبله مرغان 

نمایه سازي مدارك مختلف كه توسط افراد متفاوت، در مكان هاي :(Recall, Precisionجامعیت و مانعیت)

بنابراین نوعي همگوني و هماهنگي باید پدید  متفاوت است در زمان هاي متفاوت و احتماال با واژگان متفاوت و

نكته مهم است :  2همگوني  آورد كه در عین جامعیت دستیابي ،موارد زائد بازیابي نشود. پس براي ایجاد

بروند و مانعیت یعني اغیار زیر  یعني: از نظر منطق جامع افراد یا افراد همگون زیر یك چتر جامعیت و مانعیت

 تالش مي شود سطح هر دو )جامعیت و مانعیت(باال برود و توازن آن حفظ شود این چتر نروند.

 

 سایر انواع نمایه

  نمایه هاي الفبایي یا واژه اي 

  اساسي ترین مانع در استفاده از آن ها مشكل مربوط به مترادف ها و پراكندگي مدخل هاست 

 خل ها در محل الفبایي خود درج شد هاند نام ها یا مد 

  شكل كلي و غالب نمایه هاي امروزي است 

  نمایه هاي مؤلف 

  براي ایجاد آ نها مي توان از رویكرد موضوعي غیرمستقیم بهره برد یعني با نویسندگان پیشتاز یا مشهور كار

 خوشه بندي اسناد و منابع را انجام داد

 اد، سازمان ها، پدیدآورندگان تنالگاني، و... م یباشند نقاط مدخل آنها شامل اسامي افر 

  نمایه هاي كتاب 

  هدف از طراحي آن تسریع در بازیابي اطالعات موجود در كتاب است و به هیچ عنوان جایگزین اطالعات

 موجود در كتاب نیست

  در انتهاي اغلب كتاب ها به چشم مي خورد 

  نمایه هاي استنادي 
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  مزیت اصلي آن این است كه برخالف نمایه هاي سنتي حركت رو به جلو نیز دارد یعني مشخص م یكند كه چه

 مقدار از 

 ایده هاي پیشین در ایجاد ایده هاي جدید نقش داشته اند 

  براي خوشه بندي اسناد و منابع به منظور قراردادن آن ها در گروه هاي موضوعي مشابه بسیار مؤثر است 

 رستي از مقاالت و همچنین فهرستي فرعي از مقاالت منتشرشده اي است كه به آن مقاالت استناد كرده شامل فه

 اند 

  نمایه هاي رد هاي 

  هر چند استفاده از آن ها براي متخصصان ساده و كاربردي تر است اما كاربران عادي در استفاده از این نمایه

 الفبایي راحت تر هستند ها دچار مشكل م یشوند زیرا اغلب با نمایه هاي

  مدخل هاي آن بر اساس رده ها یا سرعنوا نهاي موضوعي مرتب مي شود 

  نمایه هاي همارا 

 

  مي باشد “ پس همارا”پایه و اساس بسیاري از نظام هاي بازیابي اطالعات در حال حاضر همین نمایه و نوع 

  پس همارا”و “ پیش همارا”دو نوع عمده آن عبارتند از “ 

  نوعي نمایه كه به زمان و نحوه تركیب اصطالحات نمایه اي اشاره دارد 

  نمایه هاي درهمكرد 

  بیشتر براي مجالت علمي و كارهاي بزرگ و مهم بكار مي روند 

  تركیبي از چند نمایه كه در طول زمان خاصي منتشر مي شوند 

  نمایه هاي فرارسانه اي 

 نابع الكترونیكي غیرآنالین كاربرد دارد غالباً در مورد پایگاه هاي اطالعاتي و م 

  این نمایه به كاربر اجازه مي دهد تا از طریق برچسب هاي الكترونیكي مسیر خود را به سمت اطالعات مورد

 نیاز بیابد 

  نمایه هاي چندرسانه اي 

  این نمایه مواد متني، صوتي و تصویري را با هم تركیب مي كند 

  نمایه هاي نشریات ادواري 
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 س و مبناي كار در آن ها مانند نمایه كتاب است با این تفاوت كه در تدوین آن چندصد مؤلف نقش دارند و اسا

 اساساً كار پردردسرتري است

  دو نوع م یباشد: نمایه انفرادي براي مجالت انفرادي و نمایه هاي كلّي براي گروهي از مجالت 

  نمایه هاي گردشي عنوان 

  ،ایرادهایي اساسي دارند مانند: پراكندگي متراد فها و اصطالحات، عدم شفافیت الزم عنوان براي تبیین محتوا

 محدودیت 

 ... اصطالحات موجود در عنوان براي بیان صحیح موضوع، و 

  ساخت و ایجاد چنین نمایه اي بسیار سریع و فاقد دردسر مي باشد 

 ن به قدر كافي گویاي محتواي سند مي باشد در این نمایه فرض بر این است كه عنوا 

 با ورود رایانه به عرصه نمایه سازي دو نوع متداول نمایه گردشي عنوان شكل گرفت 

 Keyword Out of Context)  2 ( كواكKeyword In Context) -1 كوئیك 

 عصر ارتباطات و اطالعات

 عصر انفجار اطالعات

 اعه اطالعات به شدت تغییر یافته است.عصري كه گردآوري، ذخیره ، بازیابي و اش

 از تاثیرات این تغییرات :

 كاهش زمان جهت بازیابي اطالعات مورد نظر 

 اهمیت دستیابي به مطالب روزآمدتر 

 نقش مهم تحقیق در پیشرفت و توسعه جوامع بشري 

 رشد پرشتاب دستاوردهاي علمي و فني 

 افزایش متون ومدارك اطالعاتي 

 نمایه سازي مورد توجه قرارگرفت . درحوزه اطالع رساني ،

نمایه سازي حلقه ارتباطي میان تولید كننده و مصرف كننده اطالعات ، درجهت دستیابي آسان و سریع به دانش 

در حال حاضر نمایه سازي از طریق كامپیوتر و  كامپیوتر روش هاي نمایه سازي را دچار تحول كرده موردنیاز

 .انجام مي شودنرم افزارهاي توسعه یافته 

 به طور كلي كاربرد كامپیوتر درنمایه سازي را به دو دسته تقسیم مي كنند:

 نمایه سازي رایانه اي 

 .نمایه سازي با كمك رایانه 
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 : نمایه سازي با كمك رایانه 

دراین نظام نخست نمایه ساز با دقت , شناسه هاي موضوعي را انتخاب و عالمت گذاري م ي كند و نمایه 

آن گاه اپراتورمدخلها را براساس نمایه دستنویس از طریق صفحه كلید وارد رایانه مي  تهیه مي كند. دستنویس

بعداز ورود ، رایانه مدخلها را بر اساس نظم خاصي مرتب مي كند، توصیفگرها را زیر شنا سه ها مي برد،   كند

ئه مي دهد. ) بر اساس برنامه هاي از پیش هرمدخل را با هم ادغام مي كندو بعد یك نمایه الفبایي ارا جاینماهاي

 طراحي شده (

 این نوع نمایه سازي با دوروش متفاوت انجام مي شود:

 ( نمایه سازي در محیط گرافیكي )نمایه سازي درون كاشتي(1

Graphic User Interface (GUI امروزه بیشتر نرم افزارها با رابط گرافیكي كار مي كنندكار با این . )

 صورت زیراست:روش به 

نمایه ساز كلیدواژه ها یا كلمات و عبارتهاي مهم را انتخاب مي كند. این عبارت انتخاب شده از نظر سیستم یك 

محسوب مي گردد. نمایه ساز همزمان باانتخاب كردن این كلید واژه ها باید یك پنجره واژه پرداز مستقل  كلیدواژه

 ه طور دستي مدخلهاي ارجاعي را ب دیگر را باز مي كندو

 

 

مدخلها وفایل فرعي را  تحریر مي نماید. نتیجه این كار یك فایل فرعي نیز به دست مي آید. نمایه ساز فایل اصلي

 ادغام و توسط یك برنامه ترتیب بندي مناسب الفبایي مي كند.

 ( نمایه سازي در محیط دستوري ) نمایه سازي فرماني(2

Command Line Interface  افزار در محیط سي. ال. آي یعني با رابط دستوري )فرماني( كار : این نرم

 كار با این روش چنین است: مي كنند

نمایه ساز صفحه ها را در صفحه نمایش كامپیوتر مطالعه مي كندو كلیدواژه ها را بادونماد كامال استثنایي چپ و 

ال كلیدواژه درون سه كروشه قرار مي آن درمتن وجود نداشته باشد، عالمت گذاري مي كند)مث راست كه مشابه

سپس نمایه ساز در همان فایل ارجاعات مورد نظر تحریر مي كند. پس از اتمام عالمت گذاري با  گیردیا...( .

یك ابزار نرم افزار مي تواند كل نمایه را تهیه و الفبایي كند. اگر نرم افزارداراي  كروشه ها وارجاعات و تبدیلها

برنامه بسیار ساده )مثال به زبان بیسیك بنویسد( كه فهرست  ي نباشد ویراستار مي تواند یكامكانات نمایه ساز

 كلیدواژه هاي عالمت گذاري شده و شماره صفحه هاي آنها را
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روشهاي نمایه سازي با كمك  استخراج كندویك برنامه یا ابزار ساده دیگر نمایه را ترتیب بندي و مرتب كند.

 سرعت ورود اصطالحات نمایه اي، ظرفیت ذخیره سازي باال ، سهولت اصالح ،رایانه داراي مزایاي 

 حروفچیني وتایپ، ویرایش و چاپ نمایه هستندواز لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه مي باشند

 در نمایه سازي به كمك رایانه ، نمایه ساز از رایانه براي انجام امور نمایه سازي استفاده مي كند.

 رایانه اي مانند كوئیك و كواك از نوع نمایه سازي به كمك رایانه بوده اند.اولین نمایه هاي 

 :kwic نمایه سازي كوئیك

:Keyword In Context 

 )1989:) پراشر 

این نظام نمایه سازي بر این اصل استوار است كه عنوان یك مدرك، محتواي آن را نشان مي دهد. در این نظام 

 ن نشاندهنده موضوع مدرك مي باشد.عنوان و واژه هاي آ نمایه سازي

 )1970:) نایت  

این نوع نمایه، عنوان هاي مدارك را براساس كلیدواژه هاي موجود در آن ها مرتب كرده و هر كلیدواژه در 

 نظمي الفبایي، نقش

 مهمي به عنوان مدخل دارد.

 (1991:) لنكستر

انتشارات به وجود مي آید در نظر گرفته مي شود؛ نمایه كوئیك نمایه اي گردشي است كه اغلب از عنوان هاي 

(Access Pointبدین مفهوم كه هر كلیدواژه موجود در عنوان به منزله نقطه بازیابي ) 

 مثال :

 مباني نظري وتوصیه هاي عملي تحلیل موضوعي و نمایه سازي /

 توصیه هاي عملي تحلیل موضوعي و نمایه سازي / ، مباني نظري و

 و نمایه سازي/ ، مباني نظري و توصیه هاي عمليتحلیل موضوعي 

 نمایه سازي/ ، مباني نظري و توصیه هاي عملي تحلیل موضوعي و

 

kwoc :نمایه كواكKeyword Out of Context 

 نمایه كواك همان نمایه برون بافتي است.
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ان قرارمي گیرد.سپس دراین نمایه هركلیدواژه به ترتیب از عنوان خود خارج شده و مقدم برسایر اجزاي عنو

عنوان مدرك به ترتیب طبیعي خود و به طور كامل درزیر این واژه یا به دنبال آن مي آید. به این ترتیب براي 

 هر واژه مهم یك مدخل ساخته مي

 شود.

 (1991:) لنكستر 

 همان نمایه كوئیك است با این تفاوت كه كلیدواژه هاي آن در خارج از متن مي آید.

 (1997:) نیزو 

نمایه اي كه در آن هر واژه مهم در زنجیره اي از متن، به عنوان اصطالح هدایت كننده یا نقطه دسترسي و به 

 دنبال زنجیره

 كامل آمده است.

 (1982:) راولي نقل در نیزو، 

 در نمایه كواك همه واژه ها كه به صورت مدخل ظاهر مي شوند، از عناوین مدرك استخراج مي گردند -1

 یه بعضي مدخل ها معموالً اصطالحات تك واژه اي هستنددر این نما -2

 

 مثال :

 “مباني نظري و توصیه هاي عملي تحلیل موضوعي ونمایه سازي ”

 تحلیل موضوعي

 مباني نظري و توصیه هاي عملي تحلیل موضوعي ونمایه سازي

 توصیه هاي عملي

 مباني نظري و توصیه هاي عملي تحلیل موضوعي ونمایه سازي

 نظريمباني 

 مباني نظري و توصیه هاي عملي تحلیل موضوعي ونمایه سازي

 نمایه سازي

 مباني نظري و توصیه هاي عملي تحلیل موضوعي ونمایه سازي

 :نمایه سازي رایانه اي

 یكي از انواع پركاربرد نمایه سازي كه سرعت ویكدستي را به دنبال دارد، نمایه سازي ماشیني است.
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استفاده از كامپیوتر  ماشیني ارتست از انتخاب واژه هاي كلیدي یك اثر بوسیله روش هاينمایه سازي ماشیني : عب

 براي بیرون آوردن ونشان دادن واژه هاي نمایه

 ماشین داده شده است. بدون دخالت انسان در حالي كه یك بار برنامه، و سیاست كار آن، به

 اعم از :نمایه سازي رایانه اي , انجام كلیه مراحل نمایه سازي 

 -، انتخاب واستخراج اصطالحات نمایه اي ازمتن 

 -مدخل آرایي و 

 -ارائه جاینماهاي هر مدخل و 

 -نمایه سازي كامپیوتري، رایانه اي  رایانه اي گویند. چاپ نمایه توسط رایانه وبدون دخالت انسان را نمایه سازي

 مي روند.با هم مترادفند و بجاي یكدیگر به كار  ، ماشیني و خودكار همگي

 نكات :

وقتي شناسه ها توسط نمایه ساز انتخاب مي شوند نمایه سازي دستي گفته مي شود , اگر این كار را كامپیوتر 

جهت استفاده از روش نمایه سازي ماشیني داده ها باید  سازي خودكار یا ماشیني نامیده مي شود. انجام دهد، نمایه

نمایه سازي همه امور از انتخاب كلید واژه، شماره گذاري ، ترتیب در این نوع  به صورت ماشین خوان درآیند.

 بندي و غیره توسط كامپیوتر انجام مي گیرد.

زمینه  نمایه سازاني كه با اصول تحلیل و طراحي سیستم و برنامه سازي كاربردي آشنایي دارند، مي توانند در

 كامپیوتري سازي نمایه سازي موثر باشند

 

 

 روال کار :

كامپیوتر مفاهیم مهم را كه بارها تكرار شده اند و جزو كلمات غیر موضوعي زبان نیستند، به عالوه اسمهاي 

وغیره را به عنوان كلید واژه در نظر مي گیرد.این كارتوسط یك نرم افزار به نام نرم افزار  اشخاص، مكانها

بارها تكرارشده باشند، محتمال كلید واژه بسامدي استخراج مي كند. مثالیك مفهوم كه در ذیل یك بخش ازمتن 

است، مگر آن كه جزو واژگان غیر موضوعي باشد. واژگان غیر موضوعي مانند)است، كه ، را و...( توسط یك 

فهرست به نام فهرست ایستا مشخص و نادیده گرفته مي شود. قسمت دیگر نرم افزار حاوي اسمهاي خاص است. 

ادگان ، اسمهاي خاص متن را تشخیص مي دهد و به عنوان كلید واژه در نظر مي نرم افزار با استفاده از این د

 گیرد.

 فرایند انتخاب كلید واژه درنمایه سازي خودكار :
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 .شناسایي واژه هاي انفرادي از متن كه تحلیل واژگان نامیده میشود .1

با استفاده از فهرست واژه هاي  .برداشتن واژه هاي با بسامد تكرار باال كه در ارائه محتواي متن بي تأثیرند، .2

 غیرمجاز.

.تبدیل واژه هاي باقي مانده به شكل ریشه آنها؛ یعني حذف پسوندها یا پیشوندها تا هر كلمه تا حد ریشه اش كوتاه  .3

 . شود porterمبدع آن است. 

 ارزشگذاري هر ریشه..محاسبة رایانه اي بسامد ریشه هایي كه در متن تحلیل شده اند، به منظور تعیین تابع  .4

.ریشه هایي كه ارزشگذاري بزرگتري دارند، براي متني كه در آن ظاهر شده، به عنوان كلیدواژه تعیین مي  .5

 شود.

طراحي كرده كه به ارائه خدمات نمایه سازي ماشیني  IDXشركت زافتكس نوعي برنامة كامپیوتري با عنوان 

واژه نامه بهره مي برد. این نرم افزار امكان تبدیل واژگان به مي پردازد. این نرم افزار از روش استفاده از 

ریشة آنها را جهت بازیابي بعدي فراهم مي كند عالمتگذاري و محدودكردن واژه هاي ناخواسته را انجام م 

دهد.شكستن واژ ه هاي مركب و ترجمه و انجام عمل ارجاع و مترادف سازي و ساخت عبارات را نیز انجام مي 

ین امكان تشخیص را تنها از طریق تطبیق واژه هاي استخراج شده از متن یا منتسب شده به متن با دهد ماش

 فهرستي كه واژه هاي غیرمجاز نامیده مي شود، به دست مي آورد.

در اختیار داشتن فهرستي از این واژه ها و ارائه آنها به برنامه رایانه اي براي ممانعت از ورود آنها به فهرست 

 هاي مفهوميواژه 

 مطلوب براي نمایه شدن، یكي از اقدامهاي سودمند در نمایه سازي خودكار مبتني بر كلیدواژه هاست.

 روش هاي نمایه سازي ماشیني

 این روشها مي كوشند با كمك تحلیل هاي شكل شناسي و ساختار نحوي مدرك الف. روش زبان شناختي:

 توصیفگرها را استخراج نمایند.

 ریخت شناسي كه برمبناي ریشه لغات عمل مي كند. تجزیه و تحلیل 

 .كلمات بدون بار معنایي موجود در سیاهه بازدارنده را حذف مي كند 

 .شكل هاي دستوري صرف كلمه را به یك شكل مي آورد 

 .ضمایر را براساس اسامي مربوط به آنها مرتب مي كند 

 ناي عالمتهاي نحو لغات انجام مي شود.تجزیه و تحلیل نحوي كه درسطح جمالت امكانپذیر است و برمب 

  تجزیه و تحلیل معنا شناختي كه درسطح مدارك مشترك در یك پایگاه صورت مي گیرد . ارتباطات معنایي

 موجود
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 .در یك مدرك شناسایي مي شوند تا متون مشترك بتوانند به صورت واحدهاي هم معني تجزیه شوند 

 

 

 

 

 معني هرمفهوم منفرد در مدرك با حضور آن در جایگاههاي مختلفب. روش هاي آماري: مشخص مي كندكه 

مدرك ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین لغات درون متن شمارش مي شوندو ارتباط آنها ارزش گذاري مي شود. 

 آمارگیري از اطالعات آن است كه لغات داراي بارمعنایي در مدرك به عنوان توصیفگر انتخاب شوند. هدف

ري عمال براي باالبردن جامعیت به كار گرفته مي شوند. درحالیكه روشهاي زبان شناختي در روش هاي آما

 بهبود مانعیت كاردارند. جهت

 ج. روش هاي مبتني براحتماالت: در این روشها تئوري احتماالت براي مدل سازي ریاضي مراحل بازیابي به

 مدرك مورد استفاده قرار مي گیرد.این روش باكارگرفته مي شود. درحالیكه در توزیع آماري اصطالحات یك 

عملیات ریاضي مفروضات ساده و مطمئني را ارائه مي دهد. فرض برآن است كه مدارك براساس میزان ربط 

 بازیابي مورد ارزیابي قرارمي گیرند. درهنگام

 فهرست ایستا , یا واژگان غیر مجاز

ي اهمیت وجوددارد كه به فراواني در متن ظاهر مي شود تحلیل كلمات یك متن نشان مي دهد گروهي از كلمات ب

 )مانند

گروهي نیز وجود دارد كه بندرت در متن مي آیند و ممكن  یك، به، نه، براي، با، چه كسي، چه موقع، است، آن(.

 است نشان دهنده محتواي اطالعاتي متن نباشند

نبود آنها نه تنها در پرسش كاربر تأثیري ندارد بلكه در این دسته از واژه ها به تنهایي بارمعنایي ندارند , بود یا 

این واژه ها باعنوان واژههاي غیرمجاز براي  ربط مدارك بازیابي شده نیز تأثیري ندارد. میزان ربط یا عدم

 ورود به نمایه معرفي مي شوند.

 مزایاي تهیه لیست واژه هاي غیر مجاز

نمایه سازي مدارك مشخص و فهرست آنها براي كنترل به  درصورتي كه واژه هاي غیرمجاز قبل از فرایند

شود، عالوه بر صرفه جویي در زمان و حجم بایگانیهاي نمایه، به میزان زیادي از بازیابي مدارك  رایانه داده

 كاذب در جستجو جلوگیري خواهد شد. نامرتبط و ریزش

 امپیوتر هاي شخصي كار مي كنند بهچند نمونه از نرم افزارهاي معروف نمایه سازي كه در سیستمهاي ك
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 شرح زیراست:

INDEXING RESEARCH  

 CINDEX محصول شركت

INDEX AID  

 Santa Barbara Software Products محصول شركت

INQUIRY  

 Indexer assistant محصول شركت

Indexit  

 Norman Swartz محصول شركت

Bayside Indexing Service h 

 

MARCREX محصول شركت 

Newberry Library  

NLCINDEX محصول شركت 

Watch City Software‐ 

Windex محصول شركت 

 

 

 

 طرح هاي موفقي كه دراجراي نمایه سازي ماشیني ارائه گردیده :

 از كتابخانه ملي پزشكي آمریكا   AIMSطرح  .1

 در دانشگاه فني دارمشتات با موضوع فیزیك براي پایگاه اطالعاتي فیزیك  AIR/Xطرح  .2

 توسط زیمنس اجرا شد .  COPSYو طرح  LISAطرح  .3

4. PASSAT  4 توسط زیمنس، سیستم نمایه سازي براي زبان آلماني 

5. saphir  در دانشكده پزشكي هاروارد، سیستمي براي یك سیستم بازیابي هوشمند اطالعات در مدارك بیولوژي و

 بر پایه روش هاي آماري و زبان شناسي پزشكي 

6. SPECIALIST بخانه ملي پزشكي در آمریكا توسط كتا 
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 عوامل موثر در نمایه سازي خودكار

 محدوده ركورد - 1

اولین تصمیم گیري مهم براي تهیه هر نوع نمایه ، گزینش حد و حدود ركوردي است كه واحد قابل جستجو را 

 این تصمیم گیري در بازیابي كارآمد نقشي حیاتي دارد. تعریف مي كند.

 محدوده اصطالحات – 2

عیین حد و حدود یك واژه از دیگر مسائلي است كه در نمایه سازي خودكار باید به آن توجه شود. در نظام هاي ت

دستي ، گزینش كلمات براي نمایه به سهولت انجام مي شود. اما در نمایه سازي خودكار از آنجا كه  نمایه سازي

براین باید حدود كلمه را تعریف كرد. معمول براي انتخاب كلمات برخوردار نیست بنا ماشین از هوشمندي الزم

نقطه گذاري تعریف مي كنند. به طور معمول ، فاصله بین كلمات و  حدود كلمات نمایه را با استفاد ه از عالئم

گرفته مي شود. روش هاي تعیین حد و حدود كلمات  عالئم دستوري و نقطه گذاري به عنوان مرز كلمات در نظر

 متفاوت است ر، بر اساس نوع برنامه و میزان پیشرفتگي آنهادر نمایه سازي خودكا

 :كستر نمایه سازي خودكار را به دو دسته استخراجي و تخصیصي تقسیم مي كند

 نمایه سازي استخراجي

ساده ترین روش نمایه سازي در پایگاه هاي اطالعاتي ، روش نمایه سازي استخراجي است كه در آن واژه ها 

در نمایه ، توسط رایانه از متن استخراج مي شوند. در این روش عموما بسامد تكرار واژه در  براي قرار گرفتن

 كه بسامد تكرار آنها زیاد است در متن نمایه قرار مي گیرند. هر ركورد یا مقاله تعیین شده و كلماتي

 

 

 

 

 نمایه سازي تخصیصي

 

 

ي آماري ، كلمات و اصطالحات به مدرك منتسب مي انتسابي فرآیند پیچیده اي است كه با استفاده از تحلیل ها

 .نمایه سازي از اصطالحنامه یا كنترل واژگان بهره مي گیرد شوند رایانه براي

 انواع نمایه استخراجي
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نمایه سازي با استفاده از فهرست كلمات ممنوعه : در این روش در هنگام نمایه سازي ، رایانه تمام كلمات متن 

 سپس كلمات ممنوعه را حذف و بقیه كلمات را در یك نظام الفبایي مرتب مي كند. كند، را استخراج مي

نمایه سازي بسامدي : در این روش، بسامد تكرار كلمات در هر ركورد مورد بررسي قرار مي گیرند و براساس 

 فهرست كلمات نمایه قرار مي گیرند. بسامد تكرار در

هاي نمایه سازي استخراجي ، از پسوند یا ریشه كلمات استفاده مي  نمایه سازي ریشه یابي : در بعضي از سیستم

روش ریشه یا پسوند كلمات جایگزین مجموعه اي از كلمات هم ریشه یا پسوند مشترك مي شود.  شود. در این

مختلفي چون الگوریتم هاي موضوعي خاص مانند الگوریتم هاي پزشكي وجود دارند  الگوریتم هاي ریشه یابي

 260. پسوندLovinsم الگوریت

نمایه سازي بر اساس وزن دهي : در این روش ، كلمات بر اساس محل قرار گرفتن خود در متن )مثل عنوان ، 

در نظام  چكیده و(...امتیازدهي مي شوند. حضور كلمات در بخش هاي مختلف ركورد، امتیازات متفاوتي دارد.

یكي از عمده ترین مشكالت این  راجي استفاده مي شود.هاي رایانه اي بیشتر از روش هاي نمایه سازي استخ

نبودن آن كلمه  نمایه ها به ویژه هنگام استفاده در پایگاه هاي اطالعاتي ، عدم بازیابي اطالعات به دلیل

دلیل این امر آن است كه بهره گیران ,یا همه كلمات مترادف با  درخواستي در نمایه پایگاه اطالعاتي است.

آن بي خبرند. بنابراین ، بسیاري از مدارك   در درخواست را وارد نكرده اند و یا از مترادفات اصطالح موجود

براي رفع این معضل طراحان پایگاه هاي اطالعاتي توانایي هاي نمایه اي را با  مرتبط از دست مي روند.

اب واژه درخواستي توسط خود یكي از روش ها، امكان نمایش نمایه و انتخ توانایي نرم افزاري درهم مي آمیزند:

 .بهره گیر است

روش دیگر، استفاده از نظام بازخورد مرتبط است . این روش به بهره گیران اجازه مي دهد تا مدارك مرتبط را 

برگزینند. سپس ازسیستم مي خواهند تا با توجه به این مدارك ، مدارك مرتبط بیشتري را بازیابي نمایند. امروزه 

 اطالعاتي تمام متن كاربرد فراواني دارد ترنت و پایگاه هاياین روش در این

 نمایه سازي تخصیصي

درواقع در نمایه سازي تخصیصي براي هر واژه "پرونده اي " از كلمات و عبارات مرتبطي كه به نظر مي رسد 

مدرك با این مجموعه بنابراین مي توان از برنامه اي رایانه اي براي انطباق عبارت هاي مهم در   تهیه مي شود.

پرونده ها استفاده كرد و درصورت انطباق واژه موجود در مدرك با واژه هاي موجود در پرونده هاي كلمات ، 

 اصطالح زیست شناسي Biosis( .15000  ) موسسه اصطالح نمایه اي را انتخاب نمود

 

 شتر مي شود .هر چه نمایه سازي تخصصي تر باشد صرفه اقتصادي آن در یك سیستم خبره بی 
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 .سیستمي كه از یك نمایه سازي تخصصي استفاده مي كند مي تواند بعنوان یك سیستم كمي خبره از آن نام برد 

 نتیجه تحقیق

» پژوهشي را با موضوع نمایه سازي ماشیني متون فارسي براساس قانون زیف انجام دادند. نتایج نشان داد : 

 «داورپناه و بلندیان 

  واژگان در متون فارسي داراي الگوي پیش بیني پذیر است.توزیع فراواني 

 .كاربرد واژههاي با بسامد باال و بسامد پایین درمقاله هاي فارسي، از قانون زیف پیروي میكند 

 .بسامد واژگاني مي تواند به عنوان معیاري براي نمایه سازي ماشیني متون فارسي در نظرگرفته شود 

گاني و كلیدواژه هاي موضوعي در شیوة تفكیك صرفا ماشیني بدون دخالت عامل همخواني كامل بین بسامد واژ

% است. در شیوة تفكیك ماشیني با دخالت عامل انساني، میزان همخواني / متوسط در كل  21انساني به طور

 % میرسد. 52به  50مقاله هاي مورد بررسي به میزان 

اي عنواني در شیوة صرفاً ماشیني بدون دخالت عامل وضعیت همخواني كامل بسامد واژگاني با كلیدواژهه

برابر شده  5% است كه در شیوة ماشیني با دخالت عامل انساني این میزان بیشتر از  9انساني، به طور متوسط

 میرسد . 54/14% در كل، مقاله هاي مورد بررسي 9/  20و به 

 

 قانون زیف

با آزمایش كلمات كتاب اولیسس جیمز  1949وارد، در سال جورج كینگزلي زیف استاد زبان شناسي دانشگاه هار

هر كلمه با  در مورد كلمات و میزان تكرار آنها در متن رسید. نتایج او به این صورت بود كه: جویس به نتایجي

اگر تمام كلمات یك كتاب را بشماریم و از زیاد به كم مرتب كنبم به این نتیجه مي رسیم كه  ◌ٔفراواني)بسامد( 

همان كلمه نسبت عكس دارد، یعني تعداد بارهایي كه هر كلمه در متن  ◌ٔهمان كلمه در متن رابطه معكوس  بهرت

  دارد. این نسبت در كلمات كل متن برقرار است. كه به قانون زیف معروف شده است. ظاهر مي شود با رتبه

بر طبق  ◌ٔتن ظاهر مي شود كه در رتبه قرار دارد دوبرابر بیشتر از كلمه اي در م 1 ◌ٔبرابر  3قرار دارد و 

او این  بیشتر از كلمه اي ظاهر م یشود كه در رتبه ◌ٔقرار دارد و همینطور تا آخر   3زیف كلمه اي كه در رتبه

قضیه را با اصل كمترین كوشش توجیه كرد. انسانها بر اساس این اصل تمایل دارند كارهاي خود را به گونه اي 

و در نوشتن متني سعي دارند بیشتر از كلمات تكراري استفاده كنند. و به همچنین در هنگام انجام دهند  ساده تر

حاصل ضرب  ◌ٔسخنراني سعي دارند كلمات كمتري را بیشتر تكرار كنند.آن در كل هر متن  صحبت كردن و

عددي )تقریباً(  انياین رابطه بین فراو fو رتبه  r: برقرار است كه  r * f = kفراواني)بسامد( واژه در رتبه 

 ثابت است.
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 log r +log f = log c رابطه لگاریتمي آن شناخته شده تر است و كاربرد بیشتر دارد:

این رابطه به جز كلمات در بسیاري از دیگر محیطها از جمله جمعیت شهرها، میزان بازدید از صفحات اینترنت، 

.. استفاده مي شود. از نظر محققان بسیار عجیب است كاركنان آن و نیز در نمایه سازي خودكار و. شركت ها و

اما به هرحال قانون  رابطه ◌ٔساده اي در بسیاري محیطهاي پیچیده اتفاق م ي افتد .  كه چطور و چرا همچنین

زیف بسیار ساده است چراكه خود زیف زبان شناس بود و به مسائل ریاضي چندان عالقه نداشت. و این 

محیطهاي خیلي پر تكرار را به درستي نشان دهد. بعد از زیف سه عدد ثابت به این ٔ◌ نتوانست  ◌ٔ ◌فرمول

 آن را انعطاف پذیرتر كرد. كه به زیف مندلبرت معروف است . فرمول اضافه شد و كمي محاسبه

ƒ=(r+m)^B 

 نمایه سازي وب

اي است از صفحات به  وب به عنوان یكي از جذاب ترین بخش هاي اینترنت كاربردهاي فراواني دارد ومجموعه

همه دالیل مربوط به چرایي  حاوي اطالعات مفیدي درزمینه هاي موضوعي متفاوت است. هم پیوسته كه

 سازماندهي اطالعات در محیط چاپي با شدت بیشتري درمحیط الكترونیك صادق است.

 

، پاسخي براي پرس درحال حاضر موتورهاي كاوش, وب راتحت ضابطه درآورنده اندو با نمایه سازي صفحات 

 وجوي كاربران

 فراهم مي آورند.

 تحوالت اینترنت در حوزه نمایه سازي :

اینترنت بر سرعت ، دقت ، هوشمندي ، قدرت مشاركت ، كاربرپسندي ، جهاني بودن ، جامعیت و چندزباني 

 نمایه ها افزوده است.

 حجم مجموعه -

روي وب هر روزه در حال افزایش است . بدیهي  حجم اطالعات موجود بر روي اینترنت و به طور خاص بر

 است هر چه حجم

مجموعه افزایش یابد نمایه سازي آن دشوارتر شده و نیازمند استفاده از روش هاي كامل تر و پیشرفته تري است 

. 

 تفاوت هاي دایره لغات -

وجود دارد.  -ر موضوعي چه ازنظر ساختار و چه از نظ -در یك مجموعه یا پایگاه اطالعاتي یكدستي “ معموال

وب برخالف پایگاههاي اطالعاتي ، تقریبا از هیچ تجانس موضوعي و زباني برخوردار نیست . عالوه براین ، 
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اند. در یك تحقیق مشخص شد كه احتمال استفاده یكسان دو فرد از  بهره گیران از اینترنت نیز بسیار متنوع

 ست .درصد ا 20اصطالحي واحد در اینترنت در حدود 

 راهبردهاي كاوش -

كاهش مداخله كاوشگران متخصص در بازیابي اطالعات، تنوع بهره گیران , فقدان آگاهي درباره شیوه و راهبرد 

 ، تولید نمایه منسجم را دشوار ساخته است . كاوش در اینترنت

 رسانه هاي جدید ارتباطي در اینترنت -

امكانات فرامتني , لینكها , خدمات چندرسانه اي و چندزبانه بودن امكانات تازه اي كه در وب پدید آمده مانند 

نكته مهم براي نمایه سازان این  بیش از گذشته ایجاد نمایه را با دشواري مواجه ساخته است . اطالعات اینترنت ،

ي است كه نحوه و ساختار ذخیره و بازیابي اطالعات چگونه است و از چه آلگوریتمي براي ذخیره وبازیاب

تفاوتهاي موجود در قابلیتهاي جستجو و بازیابي اطالعات و نحوه نمایش و  اطالعات در آنها استفاده شده است .

سعي  دهنده تفاوت در به كارگیري آلگوریتمهاي مختلف است . رتبه بندي اطالعات در هر پایگاه اطالعاتي نشان

ي انسان براي نمایه سازي ماشیني استفاده شود . شده از روابط آلگوریتمي جهت جایگزین نمودن با پردازش فكر

اكثر موتورهاي كاوش و  واژه ها بر اساس الگوریتم خاصي در نمایه سازي ماشیني انتخاب شوند . یعني كلید

پایگاه هاي تجاري به دلیل ماهیت تجاري بودن , الگوریتمهاي نمایه سازي خود را به راحتي در اختیاركاربر 

 یك با الگوریتمها و سیاستهاي متفاوتي به مقوله نمایه سازي مي نگرند.هر قرار نمي دهند.

تفاوت درنتایج بازیابي شده در موتورهاي كاوش مختلف نشان بارزي از وجود تفاوت درالگوریتمهاي نمایه 

حجم نمایه در بین موتورهاي كاوش هنوز هم یكي از نكات مهم و اصلي  داده آنهاست. سازي و یا پایگاه هاي

گرچه امروزه تهیه بهترین نمایه و نه بزرگترین آن مورد  رقابت در بین تولیدكنندگان موتورهاي كاوش است

نمایه هاي وب براي نشان دادن لیستهاي منابع خود ازپیوندهاي فرا متن استفاده مي كنند،  توجه قرار مي گیرد.

در محیط وب به دلیل  ان منبع را در بر بگیرند.لینك ها صدها و بلكه هزار آنها این امكان را دارند تا از طریق

نمایه سازي  حجم وسیع اطالعات منتشر شده عمال نمي توان به شیوه هاي دستي نمایه سازي متوسل شد. بنابراین

موتورهاي كاوش پایگاههاي اطالعاتي قابل  دروب به صورت خودكار وتوسط موتورهاي كاوش انجام مي شود.

خودكار صفحات وب مي  طریق برنامه هاي كامپیوتري به شناسایي ونمایه سازيجستجویي هستند كه از 

 پردازند. موتورهاي كاوش برنامه هاي خودكاري هستند كه هیچ گونه وابستگي به نیروي انساني ندارند.

 نوع جمع آوري اطالعات در اینترنت به دو گروه اصلي تقسیم میشود:
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 Search Engine موتورهاي جستجوگر یا

 Web Directory فهرست هاي وب یا

هر دو مورد اطالعات را در اختیار كاربران قرار میدهند اما تفاوت اصلي آنها در رو ش جمع آوري اطالعات 

جستجوگر اطالعات توسط نرم افزار جمع آوري و طبقه بندي  Web Directoryتوسط  است. در موتورهاي

اني انجام میشود اما با توجه به رشد بسیار سریع اینترنت عمال وب عوامل انس میشوند اما در فهرست هاي وب یا

 دایركتوري ها كاربران چنداني ندارند

Yahoo directory 

Dmoz.org 

 دالیل استفاده از راهنماهاي موضوعي

 رده بنده ي دستي تضمیمن كننده ربط مدارك در موضوع مي باشد 

 ستكانون تمركز ابتدایي فرایند جستجو انجام شده ا 

 با مرور حوزه موضوعي به جنبه هاي تخصصي تر به صورت خود كار دست مي یابیم 

 مدارك با موضوعات مشابه با هم گروه بندي شده و ارتباط مدارك انجام مي گیرد 

 معایب راهنماهاي موضوعي

 مشكل در روز آمد شدن اطالعات 

 ر حوزه موضوعي دیگر به دنبال آن یك مدرك ممكن است زیر یك حوزه موضوعي قرار گیرد اما جستجو گر د

 باشد

 شناخت طبقه آغازین مرور ممكن است مشكل باشد 

 فناوري موتورهاي جستجو از دو فرایند مجزا اما یكپارچه تشكیل شده است

 ایجاد نمایه اي از مدارك وب : وقتي دكمه جستجو فعال مي شود , این نمایه جستجو مي شود) فایل مقلوب ( – 1

اي از مدارك در قالب سیاهه اي كه بر مبناي میزان ربط با پرسش جستجو رتبه بندي شده نشان مجموعه  – 2

 داده مي شود

 روش كار موتورهاي جستجوگر

Spider , crawler .در موتورهاي جستجوگر كار جمع آوري و طبقه بندي اطالعات بر عهده نرم افزار است ,

 wormهمیشه مشغول كار هستند و اطالعات را از گوشه و كنار جمع نامیده میشوند .اسپایدرها  این نرم افزارها

, wanderer,Robot  آوري میكنند حال تفاوتي ندارد كه این اطالعات صفحات وب جدید باشند و یا اطالعاتي
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هدف تمامي موتورهاي جستجوگر وب در واقع واحد  بروزرساني شده اند. باشند كه قبال وجود داشتند اما حاال

با باالترین میزان دقت دارند. این  همه آنها سعي در جمع آوري اطالعات مورد نیاز براي كاربران خود رااست. 

نوع موتور جستوي  مسئله كه یك وب سایت جستجوگر چگونه اطالعات را بهتر طبقه بندي كند بستگي مستقیم به

موتور جستجو یا پایگاه داده در یك همه جستجوها حتي ساده ترین آن ها , نمایه  سایت و الگوریتم آن دارد

 كامپیوتر دور را جستجو مي كند

 چه اقالمي نمایه سازي مي شوند

 .بزرگترین موتورهاي جستجو هم قادر به نمایه سازي كامل وب نیستند 

  برخي از این موتورها نظام نمایه سازي تمام متن دارند و هر واژه موجود درمتن به جز واژه هاي فاقد بار

 تي مانند حروفاطالعا

 . اضافه، ربط و تعریف را نمایه مي كند 

  كلمه اي كه از بسامد  100خط ابتداي متن و  20برخي دیگر، سرعنوانها، عناوین فرعي و فراپیوندها را همراه

 باالیي برخوردار

 .است، نمایه مي كنند 

 

 برخي توصیف متني از یك شكل را نمایه مي كنند 

  ازاي هزینه اي , صفحات را بي درنگ نمایه سازي مي كنندبرخي از موتورهاي جستجو در 

  برخي از اسپایدر ها در هنگام گردآوري صفحات پیوندهاي فرامتن را دنبال مي كنند كه زمان نمایه سازي را

 افزایش مي دهد

 بازنمود نمایه در وب

 نمایه وب به سه صورت نمایش داده مي شود:

 نمایش تیتر حرف. 1

 . نمایش فرم2

 نمایش سنتي. 3

 الگوریتم موتورهاي جستجوگر چیست؟

الگوریتم در واقع مجموعه اي از دستورالعمل هاي گوناگون است كه ترتیب قرارگیري سایت ها را در 

مي كند.براي این كه مشخص شود كه كدام سایت ها باید در لیست نمایش نتایج  موتورهاي جستجوگر تعیین

پس در واقع دو مورد  اساس پارامترها عمل میكنند.v بجستجو در ابتدا نمایش داده شوند ، موتور جستجو 
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 الگوریتم و پارامترها در نوع نمایش نتایج جستجو موثر هستند و اما معماري هر دو كامال محرمانه است

 موتورهاي جستجو پیوسته الگوریتم هاي نمایه سازي خود را بهبود مي بخشند .

 الگوریتم وزن دهي:

 .پاره هاي اطالعاتي را جدا كرده سپس به آن ها بر اساس معیارها مقدار و وزن داده و در نمایه قرار مي دهند 

  شمار مي رود ) رتبه بندي مدارك (وزن واژگان عامل مهمي در تعیین ربط مدارك یافت شده و نتایج جستجو به 

  در بخشFAQ  یا راهنماي جستجو موتورهاي جستجو , اطالعاتي در خصوص معیارهاي رتبه بندي و ربط

 دارند

 

 معیارهاي ربط یا وزن دهي

 clusteringتحلیل پیوند                                           خوشه سازي                             ربط آماري

 

 معیارهاي ربط آماري

 بسامد تكرار واژه ها 

 وجود واژه در برچسبهاي عنوان“ مكان ظهور واژه مثال 

 )طول مدرك ) واژه در مدرك كوتاه وزن بیشتر در مقایسه با مدرك طوالني دارد 

 معیار تحلیل پیوندیا شهرت) نخستین روش رتبه بندي در موتورهاي جستجو (

pagerank اد پیوند ها به صفحه از نمایه سازي استنادي گرفته شده است) هرچه به اثري بیشتر شمارش تعد

 استناد گردد , اهمیت و اعتبار بیشتري دارد (

 I’m feeling lucky به كارگیري این معیار در گوگل مبناي

 معیار خوشه سازي

در قالب خوشه هاي موضوعي موتور جستجو بر اساس یك الگوریتم , اصطالحات مشترك موجود در مدارك را 

 مرتب مي نماید .

(related terms ) 

Ask , clusty , google 

 معیار پیوندهاي مرتبط

 به معني مدارك بیشتري درست همانند این مدرك بدهید .” نیز نگاه كنید ” مشابه استفاده از 
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 Similar pagesدر گوگل 

 قابلیتهاي جستجو در مورتورهاي كاوش

 جستجوي پیشرفته                            جسجوي ساده

 مجاورت                        عملگرهاي بولي 

 جستجو در فیلد                              كوتاه سازي

 انواع موتور كاوش

 موتوركاوش عمومي

 yahoo, google 

 داده و توسعه مي دهند .: الگوریتم آنها مدارك مربوط به حوزه موضوعي را هدف قرار موتور كاوش تخصصي

 Search‐engine‐index.co.uk 

 ) كتابخانه دیجیتال حاوي مقاالت داوري شدهciteseer.ist.psu.edu 

  بخشي براي جستجوي وب پنهان ) مقاالت مجالت ( داردscirus.com 

 Techxtra.ac.uk 

 : پرسش را همزمان به چند موتور كاوش و راهنما مي دهند ابر موتور كاوش

 Dogpile , mamma, metacrawler 

اینترنت همانگونه كه ابزاري قدرتمند براي دسترسي به اطالعات است به همان نسبت نیز ابزاري است كه 

 اطالعات گمراه كنندهرا اشاعه مي دهد.

 hotbot تهیه كنندگان

رتبط با كاوش را ایجاد صفحاتي كه مغرضانه مرورگرهاي كاوش را گول زده و باعث مي شوند تا صفحات نام”

امتیاز باالیي را به مدارك آنها اختصاص دهند بسیار رواج یافته است . تكرار هزاران باره كلمات  بازیابي كنند یا

اظهارنظرها , یا گنجاندن حجم زیادي از كلمات نامرئي در فونتهاي ریز یا به رنگي  در بخش كلیدواژه ها یا

ازحقه زدنهایي است كه عمومیت دارند . چنین حقه هایي باعث مي  مشابه با رنگ پس زمینه صفحه مثال هایي

را اختصاص دهد : اول حجم این مدارك طوالني  شود تا هات بات به دو روش به این صفحات امتیازات كمتري

شدت امتیاز آن صفحه را كم خواهد  تر است , دوم اگر هات بات یك روش حقه زدن متداول را تشخیص دهد به

 ”كرد 

بخشي از وب كه توسط نرم افزار خزنده موتورهاي جستجوي عمومي نمایه نمي شوند یا نمي توانند  : پنهانوب 

 نمایه شوند , شامل :
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  مبتني بر پایگاه اطالعاتيhtml صفحات 

 كتابخانه هاي دیجیتال 

 pdf  مانند فایلhtml قالبهاي غیر 

 اطالعات ناپایدار مانند خبرهاي جاري, آگهي ها 

  تجاري مانند گزارشهاي دولتي , خبرنامه هاآثار غیر 

 موتورهاي جستجو با افزایش قابلیتهاي جستجوي خود با چالش وب پنهان روبرو شده اند. از جمله گوگل اسكوالر

 رویكردهاي نمایه سازي خودكار دروب:

 محتوا محوري 

 معنا محوري 

اي كلیدواژه هاي متن استفاده مي اغلب موتورهاي كاوش حاضر از روش نمایه سازي برمبن محتوا محوري:

سه مرحله خواهد داشت : شكستن كلمات، تعدیل وحذف كلمات  كنند.دراین شكل فرایند نمایه سازي

درمرحله شكستن كلمات، داده هایي  هاي مفاهیم. غیرموضوعي، استفاده از الگوریتم ریشه ساز جهت تولید ریشه

میان آنها مشخص  بررسي قرار گرفته وحدود كلمات وفاصلهكه به صورت رشته اي از كاراكترها هستندمورد 

 مي گردد.

درمرحله تعدیل كلمات مزاحم، بزرگ نویسي ، نقطه گذاري ومواردي از این دست مدیریت مي شود. كلمات 

كلماتي هستند كه بار معنایي خاصي ندارند و تنها براي ایجاد پیوستگي و ارتباط در جمله  مزاحم درنمایه سازي

 بعد از این مرحله از الگوریتمي جهت تولید ریشه ها و مفاهیم استفاده مي شود. ه كار مي روند.ها ب

 معنا محوري:

بعضي موتورهاي كاوش رویكردي مكانیكي دارندو به مفاهیم ، الگوها وكلیدهایي كه به فهم مفاهیم مي انجامد 

كلیدواژه هاست. استفاده از فهرست مترادفها دراین ابزارها، جست و جوي واقعي صرفابر مبناي  توجهي ندارند.

از راهبردهاي مطرح شده جهت رفع مشكالت جست وجوي كلید واژه اي  وبهره گیري از جست وجوي فازي

روشي كه دراینجا مطرح است بهره گیري از نمایه سازي معنایي پنهان جهت بهبود مانعیت، جامعیت  است.

 ورتبه بندي نتایج كاوش

معنایي پنهان به كاربران این اجازه را میدهد كه جست وجوي خودرا به مفاهیم و نه فقط كلید  است.نمایه سازي

كنند.درزمینه نمایه سازي خودكار دروب حركتهاي جاري به سمت بهره گیري ازداده هاي  واژه ها محدود

ت و هنوز مشكالت حل اما این حركتها به طوركامل به انجام نرسیده اس ساختار یافته وتحقق وب معنایي است ،

 نشده فراواني در این مسیر وجود دارد.



 نمایه سازی
 

   
 

 (Semantic webوب معنایي)

وب معنایي نسبت به وب یك انقالب محسوب مي شود كه در آن اطالعات قابل خواندن و تجزیه و تحلیل توسط 

ه را به در حالي كه صفحات وب كنوني را فقط انسان مي تواند بخواند وب معنایي این اجاز ماشین است

 تا اطالعات را خوانده به راحتي تجزیه و تحلیل كنند مرورگرها و دیگر نرم افزارها مي دهد

 فضایي جهاني از جنس محاسبات هوشمند ماشیني را مي توان تصور كرد كه در آن تمامي پایگاه هاي دانش

(Knowledge bases) ار هم قرار خواهند به صورتي معني گرا و با توانایي درك مفهومي همدیگر در كن

 آینده وب نه فقط توسط انسانها قابل فهم است بلكه توسط ماشین ها نیز قابل درك و پردازش است.  گرفت.

 

 

 در زیر سه تعریف مختلف از وب معنایي ارائه شده است :

 بل فهم و پروژه اي با هدف ایجاد رسانه اي جهاني براي رد و بدل كردن اطالعات بصورتي كه براي كامپیوتر قا

 پردازش باشد .

  وب معنایي، شبكه اي از اطالعات در مقیاس جهاني است به نحوي است كه پردازش آنها توسط ماشین ها به

 سادگي امكان پذیراست .

 وب معنایي شامل داده هاي هوشمند وب است كه توسط ماشین ها قابل پردازش است 

 براي اطالعات بازیابي شده قابل لحاظ است :از دیدگاه مدیریت نظام اطالعاتي چهار ویژگي اصلي 

 .دقت، پیوستگي زماني، بهنگام بودن و مرتبط بودن 

  لذا نمایه سازي باید بر مبناي چهار ویژگي مذكور انجام پذیرد. بنابراین جهت رسیدن به نمایه سازي جامع و مانع

 سازي دقیق موتورهاي جستجو نیاز داریم. وب به نمایه

 اره این سؤال مطرح است كه یك نمایة خوب چگونه نمایه اي است؟درنمایه سازي همو

نمایة مؤثر كاربر را به اطالعات دقیق، بدون دشواري، خطا و موارد نامرتبط هدایت مي كند و به ندرت منجر به 

 بازیابي اطالعات

در نظام اطالع بنابراین كنترل كیفیت این ابزار  نمایه از ابزارهاي مهم تحلیل مدرك است سطحي مي شود.

هدف هر نمایه، بازیابي ركورد ها یا مداركي است كه به وسیلة فرایند نمایه سازي، ذخیره و  رساني مهم است

  هدف از ارزیابي نمایه، تعیین میزان اثربخشي و كارایي آن است سازمان دهي شده اند.

 در سه سطح ارزیابي كرده است: معیارهاي ارزیابي Clevelandكلولند 

 فني. 1
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 . معنایي2

 . میزان كارآیي3

 در سطح فني، نمایه باید داراي زبان مناسب و شكل قابل درك باشد و به سادگي بتوان از آن استفاده كرد

 در سطح معنایي،واژه ها باید معاني را بدون ابهام منتقل كنند

 اطالعات مؤثر باشدسطح سوم، نمایه باید اطالعات مرتبط را به درستي شناسایي كند و در بازیابي 

 

 

 

 معیارهاي ارزیابي نمایه از دید لنكستر

 . دامنة آن1

 . توانایي بازیابي گزینه هاي مورد نیاز )جامعیت(2

 . توانایي پیشگیري از بازیابي گزینه هاي ناخواسته )مانعیت(3

نتظار مي رود. اما . مدت زمان پاسخگویي نظام: از یك نظام نمایه سازي خوب، بازیابي سریع مدارك مرتبط ا4

 باید به خاطر

 داشت كه زمان پاسخگویي به نوع پرسش جست وجو بستگي دارد.

 باشد، یعني نظام نمایه سازي اثربخش است. . میزان تالشهاي مورد نیاز كاربران: اگر دسترسي به مدارك آسان5

بل قبول است. اما نظام نمایه . هزینه: در نظام نمایه سازي، هزینه در مقابل سودمندي هاي نظام، همیشه قا6

 سازي مؤثر حداكثرمزایا را با حداقل هزینه ها فراهم مي كند .

 كیفیت نظام نمایه سازي به عواملي مانند :

 .دامنة پوشش، جامعیت، مانعیت،تازگي و صحت داده هابستگي دارد 

 

 پراشر عوامل زیر را بر كارآیي نمایه سازي مؤثر مي داند:

 عوامل مخل 

 زشضریب ری 

 ضریب تازگي و نوظهوري 

 .كل نگري و جزءنگري 
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ضریب عوامل مخل ، مكمل ضریب مانعیت است كه تعداد مدارك نامرتبط در كل مدارك بازیابي شده را نشان 

 لحاظ ریاضي به صورت زیر نشان داده مي شود: مي دهد و از

 تعدادكل مدارك نامرتبط بازیابي شده= ضریب عوامل مخل× %100

  تعداد كل مدارك بازیابي شده                                                                      

 هر چه ضریب عوامل مخل كم تر باشد، كارآیي نظام نمایه سازي بیشتر است.

 

و از لحاظ  ضریب ریزش نشان مي دهد كه چه تعداد مدارك نامرتبط از كل مدارك نامرتبط پایگاه بازیابي شده اند

 آن به صورت زیر است: ریاضي فرمول

 

 تعدادكل مدارك نامرتبط بازیابي شده= ضریب ریزش × %100 

 تعداد كل مدارك نامرتبط موجود در پایگاه                                                            

 

 

 

 

 

 

 

كاوشگر اطالعات قرار  ولین بار مورد توجهضریب تازگي و نوظهوري بخشي از مدارك جدید است كه براي ا

 ارائه كنند. گرفته است . در میان كل مدارك مرتبط، درصد كمي از مدارك جدید وجود دارند كه اطالعات جدیدي

كارآیي بازیابي در نظام نمایه سازي با اصالح زبان نمایه سازي و زبان پرس وجو افزایش مي یابد. جزءنگري 

د كه براي چنین اصالحي مورد استفاده قرارمي گیرند. سطح باالتر كل نگري، جامعیت نگري فنوني هستن و كل

 را افزایش و

 مانعیت را كاهش مي دهد. اما تعدیل جامعیت و مانعیت براي حفظ كارآیي بهینة نمایه سازي الزامي است

 ضعف در نمایه سازي

 : ضعف در تحلیل مفهومي

 قه جامعه بهره گیر استضعف در تشخیص موضوعي كه مورد عال – 1
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 در مورد آن بحث كرده است .“ تفسیر نادرست از جنبه هایي كه مدرك واقعا – 2

 : ضعف در ترجمه

 كوتاهي در استفاده ازا اصطالح اخص تر براي بعضي از موضوعات – 1

 استفاده از اصطالحي نا مناسب با محتواي موضوعي – 2

 استانداردهاي حوزة نمایه سازي

39.4ANSI /Z.  معیارهاي اساسي براي نمایه ها 

ANSI/NISO Z.39.50    بازیابي اطالعات: كاربرد تعریف خدمات و پروتكل 

BS .3700 آماده سازي نمایه براي كتابها، نشریات ادواري و دیگر مدارك 

BS 6529  1984  بررسي مدارك، تعیین موضوعهاي آن ها و انتخاب اصطالحات نمایه اي 

ISO 5963   تحلیل مدارك، تعیین موضوعها، انتخاب اصطالحات نمایه اي 

ISO 999   دستور عملهایي براي محتوا، ساختار و نمایش نمایه ها 

 

 

 . دامنة زیر پوشش نمایه كامل باشد؛1

 . در انتخاب اصطالح، انسجام داشته باشد؛2

 . اصطالحات انتخاب شده با سطح كاربران متناسب باشد؛3

 میزان كافي وجود داشته باشند؛. ارجاعات به 4

 . زنجیره هاي بسیار طوالني از سرعنوانهاي فرعي به هم پیوسته، وجود نداشته باشد؛5
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 . سرعنوانهاي فرعي به درستي سرعنوانهاي اصلي را نشان دهند؛6

 . مكان نماي نادرستي وجود نداشته باشد؛7

 ة بسیار طوالني از مكان نماها وجود نداشته باشد؛. زنجیر8

 . نظم الفبایي در متن، یكپارچه و صحیح باشد؛9

 . اشتباه امالیي وجود نداشته باشد؛ 10

 . ارجاع نادرست و دوطرفه وجود نداشته باشد. 11

 اصطالحنامه
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نایي، رده اي، و سلسله گنجواژه یا اصطالحنامه، مجموعه اصطالحات یك رشته است كه میان آنها روابط مع

شده و توانایي آن را دارد كه موضوع آن رشته را با همه جنب ههاي اصلي و فرعي و وابسته،  مراتبي برقرار

ذخیره و بازیابي اطالعات ارائه دهد. اصطالحنامه معادل فارسي واژه  ب هگونه اي نظام یافته و ب همنظور

 است Thesaurus انگلیسي

وظیفه و كاركرد، ابزار كنترل واژه ها به منظور برگرداندن زبان طبیعي مدارك به زبان  اصطالحنامه : از نظر

از نظر ساختار، واژگان كنترل شده و پویاي زمینه اي خاص از دانش بشري است كه براي ذخیره و  مقید است .

 به كار مي رود . بازیابي اطالعات آن حوزه

 اهداف اصطالحنامه

 هاي اساسي زیر است:اصطالحنامه داراي هدف 

نمایاندن ساختار زمینه معیني از دانش چنان كه هم نمایه ساز و هم جست وجوگر بتوانند از گستره آن زمینه و 

 مفاهیم آن با اندیشه هاي مرتبط آگاهي یابند ارتباط میان

  معین  ارائه اصطالحات استاندارد در زمینه اي 

  رده بندي اصطالحات به صورت سلسله مراتبيبرقراري نظام ارجاعات میان اصطالحات و 

 تأكید بر توجه به نیازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان 

 تعیین اصطالحات مجاز و مشخص كردن حدود معاني اصطالحات به منظور ایجاد هماهنگي در نمایه سازي 

 

 روابط میان اصطالحات

نمایش روابط معنایي میان واژه هاست و یك باید توجه داشت كه ویژگي ذاتي اصطالحنامه، توانایي تعیین و 

 نداریم و رابطه همه جانبه وجود دارد. این روابط ممكن است یكي از این سه نوع باشد: رابطه یك سویه

 : Equivalance Relationالف( رابطه هم ارزي

 میان اصطالح پذیرفته شده و اصطالح پذیرفت هنشده برقرار مي شود

 جاي نباتاتمثال: اصطالح گیاهان به 

  Heirachial Relationب( رابطه سلسله مراتبي

بیان كننده رابطه اعم و اخص میان مفاهیم است كه در واقع، اصطالحنامه ها را از واژه نامه هاي متداول متمایز 

 مي كند .

 گیاهان ا.خ درختان 

 صنوبر ا.ع درختان 
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  Associative Relation:رابطه همبسته یا همایند

دو اصطالح كه به دلیل وابستگي معنایي ، وجود یكي دیگري را نیز به ذهن متبادر م یكند. مثال : دو رابطه میان 

 اسب و سواركاري اصطالح

 پشتیباني اصطالحنامه ها بسیار گران است و به دانش خاص نیاز دارد 

 .اصطالحنامه ها نقش مهمي در نظامهاي ذخیره و بازیابي اطالعات دارند 

  با توسعه و پیشرفتهاي اخیر در كاربرد اصطالحنامه ها به عنوان ابزارهاي بازیابي اطالعات، ظهور وب، همراه

 جدیدي از اصطالحنامه ها شده است. باعث تولد نسل

  مشكالت روشهاي آماري و زبانشناسي رایانه اي باعث شده است كه این پروژه ها فكر استفاده از ابزارهاي

 بپرورانند. دیگري را در سر

  اصطالحنامه هاي وب محور، راه خود را به محیطهاي بازیابي و سازماندهي اطالعات وب محور باز نموده و

 ها، نمایه سازي صفحات، سایتهاي وب، پایگاههاي داده و موتورهاي جستجو استفاده مي شوند. در تهیه ابر داده

 ندهي و هم در بازیابي اطالعات وب و ساختار هاي معنایي موجود در اصطالحنامه ها مي توانند هم در سازما

 نقش داشته باشند.  منابع دانش

 .اصطالحنامه هاي پیوسته یا به كمك رایانه تدوین و بازنمایي مي شوند یا به صورت رایانه اي تولید مي گردند 

 در این دو رویكرد كلي تدوین، حركت از ذهنیت به عینیت است ،

مكن است توسط متخصصان تنظیم شوند و از رایانه براي بازنمایي آن ها بدین ترتیب كه روابط اصطالحنامه اي م

ممكن است روابط به وسیلة  گردد كه در این صورت، رسوخ ذهنیت در تدوین اصطالحنامه ، بیشتر است. استفاده

 رسوخ ذهنیت در استدالل گرهاي خاصي كه مبتني بر قواعد ریاضي و جبرهستند تولید شوند كه در این صورت ،

در روش  تنظیم روابط بسیار كاهش مي یابد ،ولي انتخاب اصطالحات همچنان به وسیلة انسان صورت مي گیرد.

 هاي جدید تولید خودكار اصطالحنامه از آمارهاي متني و الگوریتم هاي پیچیده براي انتخاب اصطالحات و

نیت محدود به تدوین الگوریتم رسوخ ذه تشخیص روابط اصطالحنامه اي و خوشه بندي لغات استفاده مي شود.

بدون دخالت انسان تولید مي  هاي تولید اصطالحنامه است و پس از این مرحله، اصطالحنامه به صورت خودكار و

هر دوي این دورویكرد كلي مي توانند معایب و مزایایي داشته باشند كه با توجه به حوزه ها و موقعیت هاي  شود .

اصطالحنامه هایي كه به صورت خودكار  اي تدوین اصطالحنامه انتخاب شود .رویكرد مناسب بر مختلف، باید

انجام جست وجو و بازیابي  تولید مي شوند ممكن است با نیازهاي كاربران و اصطالحات مورد نظر آن ها براي

ن به كوچك ، مقرو فاصله داشته باشند و نیازهاي خاص آنان لحاظ نشده باشد. همچنین براي حوزه هاي فعالیت
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در عوض سرعت تولید، یكدستي روابط اصطالحنامه اي، قابلیت روزآمدسازي، ویرایش سریع و  صرفه نیستند .

 این نوع اصطالحنامه ها در وب، از نقاط قوت آن ها محسوب مي شوند. كارآمد، و بازنمایي مناسب

 آنتولوژي 

 ( .به معناي هستي شناسي استonto+logyآنتولوژي برگرفته از ترك )یب یوناني 

 هستي شناسي : فهم چگونگي و علت امور در دنیاي بیروني 

 همه علوم باالخص علوم پایه به دنبال شناخت هستي اند 

  اطالعات و منابع موجود در وب بصورت فزاینده ایي رو به رشد هستند و استفاده كنندگان وب نیازمند یك درك

 مشترك از

 .آنها دارند 

 ادله اطالعات و توسعه وب لغوي بسمت وب معنایي دارد.آنتولوژي نقش اصلي را در مب 

  آنتولوژي یك مدل مفهومي است كه موجودیتهاي واقعي در یك دامنه خاص و روابط بین آنها را به صورت

 صریح و رسمي

 .مدلسازي مي كند 

 ، مجمع هوش مصنوعي از لغت آنتولوژي براي دو منظور استفاده كرد: 1980در سال 

 رد جهان مدل شدهنظریه اي در مو 

 .مؤلفه اي از سیستم هاي دانش 

آنتولوژي در هوش مصنوعي و همچنین علوم كامپیوتر به مجموعه اي از لغات و فرضیات )عموماً در منطق 

گفته مي شود كه با توجه به معني آن لغات ایجاد شده اند و به منظور توصیف یك واقعیت خاص  مرتبه ي اول(

آنتولوژي درهوش مصنوعي، مهندسي نرم افزار، مهندسي سیستمها و معماري امروزه  طراحي شده اند.

 اطالعات كاربرد دارد.

كه امروزه از مباحث تازه و جذاب در حوزه كامپیوتر و ارتباطات است،موجب مي شود كه  3وب معنایي یا وب 

ظهور و موفقیت و در این خصوص عامل اصلي  اینترنت براي كاربران سریعتر و راحتتر گردد. جستجو در

دردهه اخیر این واژه وكاربرد آن در  بمعنایي و آنچه كه در پس این فناوري قرار دارد، آنتولوژي مي باشد.

 دارد . حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات وارد شده و نقش مهمي در تبدیل وب به وب معنایي

 تفاوت آنتولوژي در فلسفه و كامپیوتر

 میان مفاهیم به آنتولوژي میرسیم اما در علوم كامپیوتر، آنتولوژي را از روي ترتیبي  در فلسفه، از نظم و ترتیب

 كه خود براي
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 مفاهیم درنظر میگیریم، استخراج میكنیم.

  نگاه آنتولوژي در فسلفه نگاهي جامع و جها نشمول است، درحالیكه آنتولوژي در كامپیوتر داراي دامنه بسیار

 كوچكتري است.

 آنتولوژي در وب

فرض كنید كه مي خواهید درمورد موضوعي با كسي صحبت نمایید. براي اینكه طرف مقابل، حرف شما را 

متوجه شود، احتیاج است كه حوزه بحث كامالً مشخص باشد. واژ ههاي مختلف درحوز ه هاي  كامل و درست

بودن حوزه بحث، یك  متفاوتي دارند وحتي گاهي ممكن است كه با وجود مشخص گوناگون، معاني یا تعبیرهاي

تفاو تهاي اندكي باشد. واضح است كه تنها راه رهایي از چنین وضعیتي،  كلمه خاص در ذهن افراد مختلف داراي

در هر  آنتولوژي در وب معنایي دقیقاًچنین كاربردي را دارد. یك مجموعه واژگان مشترك بین افراد است.

بعد از اینكه  مل و با ذكر تمام ویژگیها فهرست مي شوند.آنتولوژي، تمام موجودیتهاي یك حوزه به صورت كا

 موجودیتهاي حوزه را شناسایي كردید، بایدارتباطات بین آنها را نیز بیان نمایید.

مرحله بعدي این است كه تمام اطالعات فوق را با یك فرمت خاص درون مستندات اینترنتي قرار داده و 

 .ولوژي اتصال دهید.آن مستند را به آنت  اطالعات موجود در

یك آنتولوژي، لغات و مفاهیمي را كه در تعریف و نمایش محدود ه اي از دانش به كار میروند، تعیین كرده و 

 را استاندارد میكند. بنابراین معاني

آنتولوژي توسط مردم، پایگا ههاي داده و برنامه هاي كاربردي كه نیاز به اشترا ك گذاري اطالعات یك دامنه 

دارند، به كار برده مي شود. آنتولوژي در وب معنایي واژه ها و ارتباط بین آنها را در دامنه اي كه  اخاص ر

 دهد. استفاده میگردند، نشان مي

 عناصر اصلي تشكیل دهنده آنتولوژي عبارتنداز:

 مفاهیم - 1

 ارتباط بین مفاهیم - 2

 خصوصیات آنها - 3

یم در اسناد وب و دنیاي واقعي را مشخص میكند كه با این كار اسناد به عبارت دیگر آنتولوژي ارتباط بین مفاه

توسط ماشینها قابل پردازش و فهم مي شوند و اشترا ك گذاري بین عاملها را تسهیل مینماید. درواقع  مربوطه

 میتوان گفت:

 Vocabulary+Structure=Taxonomy 

 Constraints&Rules=Ontology وTaxonomy+Relationship 
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 Ontology+Instance=Knowledge 

 واژگان + ساختار = طبقه بندي 

 طبقه بندي + ارتباط و محدودیت ها و قوانین = هستي شناسي 

 هستي شناسي + نمونه = دانش 

 مرحله در طراحي هستي شناسي ها : 5

 تعیین هدف و دامنه هستي شناسي؛ - 1

 طراحي هستي شناسي در یك فرآیند سه مرحله اي شامل: - 2

 گردآوري هستي شناسي )تعیین و تعریف مفاهیم و روابط اصلي(؛ 

  كدگذاري هستي شناسي )به كار گرفتن واژ ههاي اصلي براي هستي شناسي )رده، موجودیت، رابطه(؛ انتخاب

 یك زبان

 بازنمون؛ نوشتن كد(؛

،  2002امبر كنسرسیوم وب جهاني در نو OWLرا به عنوان زبان نشان هگذاري معنایي به منظور انتشار 

هستي شناسي هاي وب پیشنهاد كرد.  RDF. است  OWLبا تعریف كال سها، نمونه ها و روابط به طور  زبان

. واضح و رسمي در توسعه و ساخت  OWLنسبت به  RDF ،XMLو  RDFSامكانات  این زبان بر مبناي

ه دلیل قابلیت نمایش محتواي بیشتري براي بیان مفاهیم و معاني دارد و ب هستي شناسي ها به كار مي رود

 OWL Fullاست كه هر یك ویژگ یهاي خاص خود را  میانكنش پذیر رایانه ها در وب، برتر از سایر زبان ها

دارند و براي گروه خاصي از كاربران  است. این زبان داراي سه زبان فرعي OWL DL ،OWL Liteو 

 طراحي شده اند.

 یكپارچه سازي هستي شناسي هاي موجود؛ 

 ارزیابي هستي شناسي؛ - 3

 مستندسازي؛ - 4

 ارائه راهنماها و دستورالعمل هایي براي هر یك از مراحل قبل - 5

آنتولوژي به عنوان ابزاري قدرتمند براي نمایش و بیان دانش مربوط به یك حوزه، در قالبي رسمي و قابل 

 ماشین مطرح است. پردازش توسط

مهاي ناهمگون را برقرار كرد و تعامل و ارتباط متقابل بین برنامه ها، ماشینها به كمك آن میتوان ارتباط بین سیست

 سیستمهاي ناهمگون را بهبود بخشید. و
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 .موتور جستجوي وب معنایي، براي جستجوي هستي شناسي ها، مدارك، واژه ها و داده هاي منتشر شده در وب 

  میباشد   RDF, Html موتور جستجو داراي سیستم جستجوي مداركاین 

 

 
 
 

 نمایه سازی معنایی پنهان
 
 چکیده  
اپن مقاله به معرفی و توصیف روش نمایه سازی معنایی پنهان )ال. اس. آی( مي پردازد که پکی از روش هاي  

نوین نمایه سازی خودکار است. ابتدا در مقدمه ای کوتاه به نمایه سازی و چالش هاي آن اشاره می شود 
فضایی برداری که نمایه سازی معنایی پنهان پکی از گسترش هاي آن است، سپس در بخش دودل هاي 

توصیف می شود. در بخش بعدی ضمن تشریح مفهوم نمایه سازی معنایی پنهان، كاربردها و موارداستفاده 
از آن بیان می گردد و سپس مبانی ریاضی آن که روش آماری تجزیه مقادیر منفرداست با مثالی تشریح 

بخش بعدی فرآیندکار نمایه سازی معنایی پنهان همراه با مثال توضیح داده می شود و در  می شود. در
نهایت طرح ها وبرنامه هایی که هم اکنون در اپن زمینه اجرامی شوند معرفی و به بعضی پیشرفت هاي 

 فناورانه موثر در بهبود عملکرد نمایه سازی معنایی پنهان اشاره می شود.
 

 

 

 

 :کلید واژه ها 
 نمایه سازی معنایی، نمایه سازی پنهان، بازیابی اطالعات، تجزیه مقادیر منفرد 

 
امروزه نمایه سازی و به طور کلی حوزه بازیابی اطالعات، به سبب تغییرات قابل توجه در محیط پیرامون   

ا منه ي خود متحول شده اند. می توان بعضی از این تغییرات را این گونه برشمرد گسترش قابل توجه د
بازیابی اطالعات با ظهور چند رسانه ای ها، اینترنت، و اطالعات جهانی ظهور پایگاه به داده و بعضی 

مباحث ریاضی و پیچیده  وویکرد تحلیلینظریه هاي جدیددر هوش مصنوعی، زبان شناسعي و ریاضیات 
 نظام هاي پایگاهبه كار رفته در بازیابی اطالعات طراحی نظام هاي بازیابی اطالعات همانند 

ای رابطه ای، و بروز امکانات جدید ناشی از فناوری هاي نوینی چون وب مانند پاالیشی اشتراکی )که با   هداد 
 عنوان نظام هاي توصیه هاف یا شخصی شناخته می شود(.

مبهم و گنگی بر چالش هاي فوق باید به این نکته اصلي توجه داشت که در بازیابی اطالعات مفهوم نسبتأ   هعالو 
تشخیص نیت كاربر و ماهیت مدركي بستگی دارد. طبق   به نام ربط وجود دارد که به روش هاي پیچیده 

برای درك بیشتر این    است   گفته پاپادیمیتریو و همکارانش نظریه هاي اندکی در این زمینه ارائه شده
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 اهد بودچالش بررس متون کالسعیکی چون آثار ریجسبرگن و سا لتون مفید خو
بر چالش هاي پیشین چون ذهنی بودن فرایند نمایه سازی است که   هباید به یاد داشت که چالش هاي جدید، عالو 

ناشی از نظری بودن این عمل است. اصلي ترین روش تعیین ذهنی بودن نمایه سازی، بررسعي یکدستی 
ز در زمان هاي مختلف است. همه این آن هنگام تحلیلكار چند نمایه ساز از یک مدرك یا حتی یک نمایه سا

كاربالو به -پیچیدگی قابل توجه فرایند نمایه سازی است که در مقاله اندر سون و پرز عوامل نشان دهنده  
 است .  طور مفصل تشریح شده

 

 

تاکنون به دنبال روش هاي نوین وكارآمد برای 1950وجود این چالش ها موجب شدکه پژوهشگران ازدهه  
تاکنون برای رفع این مسئله اهتمام بسیار داشته اند. همان   1970رویی با چالش ها باشند و از دهه رویا 

اثر پژوهشی طی سال هاي   800طور که پالگدرین و کیل ه لیو در پژوهش خود نشان دادند که بیش از 
 اند   در مورد نمایه سازی خوكار، نیمه خودکار و رایانه ای نگاشته شده  2000تا   1956

 

 

با توجه به نکات فوق، نوعی توافق عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه بازیابی سنتی اطالعات نمی تواند  
ناکارا و   هجوابگوی این چالش ها باشد. نتایج بازیابی نظام هاي سنتي بازیابی اطالعات به دو دلیل عمد

می توان به روش هاي مختلف توصیف  غیر دقیق بود. اول اینکه در این نوع نظام ها مفهوم واحدی را
 کرد. عبارت هاي پرسش كاربر ممکن است در مدرك مربوط وجود نداشته باشد. 

 

 

 

دوم اینکه بیشتر کلمات بیشر از یک معنا دارنددر نتیجه مطابقت واژگانی عبارت هاي پرسشی كاربر ممکن 
 نامربوط بینجامد  است به بازیابی مدركي 

علل محدودیت مدل ها و نظام هاي بازیابی اطالعات را ابهام و گویانبودن واژه ها،  دانشمندان اصلی ترین 
ناکارآ مدی بازنمون مدارک مجموعه، و در سویی دیگر اغتشاش و عدم صراحت ا` پرسش هاي كاربر 
مي دانند. راه حل هاي گوناگونی برای این مسائل پیشنهاد شده است که بازیابی اطالعات براساس هستی 

 اس یا استفاده از بازنمون معنایی مدارک و پرسش ها از مهم ترین راه حل ها هستندشن
در این مقاله سعي می شود نمایه سازی معنایی پنهان که نوعی بازنمون معنایی مدارک و نوع گسترش یافته  

فرد مدل هاي بازیابی برداری است و از مباحث جبر خطی و ماتریسهاي ریاضی و فن تجزیه مقادیر من
 استفاده می کند، معرفی و ابعاد مختلف استفاده از آن بیان شود

 
 مدل فضا برداري 
از آنجا که نمایه سازی معنایی پنهان یکی از راهكارهایی بود که برای رفع مشکالت مدل فضای برداری به  

 وجود آمد، در این بغش سعي می شود خالصه ای از این مدل و مشکالت آن بیان شود.
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به ومیله سا   1975مدل فضایی برداری یکی از چند روش تشخیص تشابه میان دو مدرك است که در سال  
، تحلیل و ساختن مدركي است. این مدل  لتون گسترش یافت و چارچوپی تأثیرگذار و قدر تمند برای ذخیره 

بر فراوانی عبارت ها، ازابتدا به منظور بازیابی اطالعات گسترش یافت و در نمایه سازی مدركي مبتنی 
ای به كار رفت. سه مرحله این مدل عبارتند از نمایه سازی مدرك، وزن دهی عبارت،   به طور گسترده

 محاسبه ضریب تشابه:
 
هر مدرك یا )پرسش( به صورت  یك بردار در فضایی با ابعاد بزرگ ترترسیم مي شود.  ا. نمایه سازی مدرك: 

جمومه مدرك محاسبه می شود. واژگان غیرمهم در بردار مدرك حذف تمداد عبارت هاي منحصربه فرد م
می شوند. در  سیاهه واژگان غیر مجار که واژگان عمومی را در خود جای می دهد، برای حذف واژه 

 درصددر کل واژگان مدرك حذف می شوند(.50تا   40هاي پرکار برد استفاده می شود )که در کل 
 
 برای نشان دادن میزان اهمیت عبارت ها در باز : وزن دهی. وزن دهی عبارت2 

نمون مدرک انجام مي شود. پیس فرض اغلب روش هاي وزن دهی چون فراوانی معکوس مدرک` این نکته 
است که اهمیت یک عبارت با افزایش میزان رخداد آن عبارت متناسب است. برای پیشگیری از بازیابی 

تفاده می شود )زیرا با توجه به نکته فوق، احتمال بازیابی مدارک طوالني تر از شیوه هنجارسازی` اس
 مدارک طوالني بیشتر از احتمال بازیابی مدارک کوتاه تر خواهد بود(.

 
: تشابه میان دو مدرک ) یا میان یک پرسش و یک مدرک( با فاصله میان بردارها . محاسبه ضریب تشابه  3

تشابه خواهد  ، نشان دهنده   ین صورت که همپوشانی واژه در فضایی با ابعاد بزرگ تر تعیین می شود. بد
ترین مقیاس تشابه، ضریب کسینوس است و تشابه میان دو مدرک را با کسینوس زاویه   بود. شناخته شده

 میان دو بردار نشان می دهند 
صورت در این مدل هنگام ورود یک پرسش توسط كاربر، آن پرسش مانند دیگر مدارک فرض می شود و به  

می شود. نظام در فرایند بازیابی، موقعیت پرسش را نسبت به محل هر مدرک در  یک بردار نشان داده 
فضای برداری مقایسه می کند و مدارک را با توجه به میزان تشابه با پرسش كاربر رتبه بندی می کند. 

ازیابی می کند یا همه مدارکی پس به این ترتیب یا تعداد مدارکی را که بیشترین تشابه را با پرسش دارندب
است( بیشتر باشد، بازیابی می کند. اصلی ترین مزیت   را که تا حدی از آستانه تشابه )که قبأل معین شده

مدل فضای برداری، رتبه بندیكارآمد و دقیق مدارک مرتبط با توجه به میزان تشابه آنها با پرسش است، 
اژگانی یا هیچ طرحی برای رتبه بندی وجود ندارد یا اگر درصورتی که در روش هاي مبتنی بر مطابقت و

ای که در اول  هستند. چنانکه ممکن است به واژه  هم وجود داشته باشد فاقد امکان رتبه بندی موارد پیچیده 
 شود . است رتبه ای باالتر اختصاص داده   عبارت پرسش ظاهر شده

دارک با بیشترین میزان تشابه را مطالعه می کنند به این دلیل ، همیشه م  کاربران در سیاهه مدارک بازیابی شده 
که از نظر معنایی بیشتر به پرسش مربوط هستند. با وجود این سنجش میزان تشابه میان بردارها، به 

 دستورالعملی برای چگونگی وزن دهی هر عبارت نمایه نیاز دارد.
 
عبارت و لگاریتمی بیشتراز بقیه  ود ویی ، فراوانی مختلفی برای این امر وجود دارد که توابع دروش هاي  

 اند   شناخته شده
از این مدل مشکالتی را نیز دارد. اصلی ترین مشکل مدل هاي فضای  البته باید توجه داشت که استفاده  

برداری، عدم مطابقت واژگان است. مدل هاي فضای برداری، با عبارت هاي نامشابه مانند اقالم نامرتبط 
رد می کنند. برای مثال رایانه و لپ تاپ` اگرچه عبارت هاي مرتبطی هستند اما مدل هاي فضای برخو

برداری از کشف چنین رابطه ای عاجز هستند. پس اگر میان پرسش و مدرک در مجموعه متون هیچ کلمه 
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جر خواهد مشترکی وجود نداشته باشد حتی اگر بعضی مدارک با پرسش مرتبط باشند، مقدار تشابه عمأل من
بود و در نتیجه هیچ مدرکی بازیابی نخواهد شد. دومین اشکال این مدل ها در مجموعه مدارک بزرگ` 

خواهد بود که  پیس می آید که درصورت تشکیل ماتریس عبارت مدرک، ماتریس حاصل بزرگ و پراکنده 
شود. برای رفع این  زیادی را می طلبدو مدت زمان پردازش و محاسبه آن نیز طوالني می فضای ذخیره 

می شود که در سال  مشکالت از یکی از شاخه هاي این مدل با عنوان نمایه سازی معنایی پنهان استفاده 
 هاي اخیر رواج یافته است 

 به طور کلی می توان گفت که بازیابی اطالعات ستنی با دو مشکل قدیمی متران ها )مانند مدارک حذف شده 
اینترنت  ماشین( و چند معنایی ها )مثل بازیابی مدارک درباره  ام پرسش درباره مربوط به اتومبیل به هنگ 

 به معنای پرندهcrane موج سواري( روبرواست. در این مدل هیچ تفاوتي میان  به هنگام پرسش درباره 
تي به معنای جرثقیل نیست. برای مقابله با این دو مشکل و سایر مشکالت بازیابی سن  craneماهی خوار  

از خود عبارت ها )همان طور که در روش  اطالعات، سعي می شود مدارک )و پرسش ها( نه با استفاده 
از مفاهیم ضمنی ) پنهان( آن عبارت ها، بازنمون شوند. این  هاي برداری معمول است(، بلکه با استفاده 

رک مجموعه و رابطه عبارت ساختار پنهان، نقشه ای ثابت میان عبارت ها و مفاهیم نیست بلکه به کل مدا
 باکل آن بستگی دارد 

 
 
 نمایه سازي معنایي پنهان 
نمایه سازي معنایي پنهان یکی از فنون نمایه سازي مفهومی است که برای غلبه بر مشكالت ناشي ازعدم  

نظام هاي ستنی بازیابی، اطالعات از  است. همان طور که گفته شده در مطابقت واژگان به وجود آمده  
عبارت هاي مدارك با پرسش كاربر بازیابی می شود، ولی شواهدناکارآ مدی این  به واژه  مطابقت واژه 

اند. همچنین از آنجا که معموأل روش هاي متعددی برای بیان یک مفهوم وجود دارد  روش را نشان داده 
ا و واژگان پرسش كاربر با بازنمون واژگانی مدرك هیچ )ترادف( ا احتمال دارد که میان عبارت ه

ها چندین معنا دارند)چندمعنایی( ` به طوری که  بر آن بیشتر واژه  اشتراکی وجود نداشته باشد. عالوه  
نتیجه بازیابی با عبارت هاي پرسش كاربر، مدركي نامربوطی را دربرخواهدگرفت. رزاریو معتقد است 

به بازیابی اطالعات براساس مفهوم یا معنای یک مدرك خواهد نمود و مشکالت  روشی که كاربر را قادر
 را نیز برطرف می کند، نمایه سازی معنایی پنهان است   ذکرشده

نمایه “است. رزاریو آن را این گونه تعریف می کند:   تعاریف مختلفی از نمایه سازی معنایی پنهان ارائه شده 
رد می اکه پرسش ها و مدركي را به فضایی با ابعاد معنایی پنهان وسازی معنایی پنهان، فنی است 

سازد.پاپادیمیتریو و همكارانش آن را فنی برای بازیابی اطالعات بر اساس تحلیل طیفی ماتریس عبارت 
مدرك تعریف می کنند که پیشرفت هاي تجربی پیشی از آن فاقد هرگونه پیشی بینی و توصیف محکم بود. 

مایه سازی معنایی پنهان نوعی روش بازیابی اطالعات است که تالش دارد تا ساختار معنایی به زعم آنها ن
 از فنون برگرفته از جبر خطی کشف کند پنهان مجموعه مدركي را با استفاده 

نمایه سازی معنایی پنهان اولین بار توسط گروهی از پژوهشگران )دیر وستر و همكارانش( در بلکور در  
شد. پژوهشگران به این دلیل   ( و نمایه سازی معنایی پنهان نامیده  18عات به كار رفت ) بازیابی اطال

واژه "پنهان" را به آن می افزایند که عبارت هاي جدید که بازنمون اطالعات معنایی هستند، مستقیمأ از 
صی با از روش ریاضی خا بررسي کل مجموعه مدركي و استفاده  مدركي یافت نمی شوند بلکه حاصل

ساختار معنایی پنهان مدرك با توجه به  ینچن  عنوان تجزیه مقادیر منفرد )اس. وی. دی( است. به عقیده 
( شکل می گیرد. مدل نمایه سازی  از واژگان ) با توجه به امکان انتخاب چندین واژه  الگوی استفاده 

ناشي از امکان  نایی و زدودن زواید معنایی پنهان از فنون آماری خاصی برای نشان دادن ساختار پنهان مع
اند،  به جای یک مفهوم که دیر وستر و همكارانش به طور مبسوط آن را توصیف کرده  انتخاب چند واژه 
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ها، این ساختار را آشکار می کند و باعث حذف نوفه )  از واژه  می کند و باکشف الگوی استفاده  استفاده 
 (.  13پارازیت( می شود ) 

چون پاراگراف،  سندض نمایه سازی معنایی پنهان این است که معموآل کل محتوای معنایی یک پیشی فر 
 هاي آن به طور تقریبی برابر است. یعنی بدین صورت که: یا کل مدرک با مجموع معانی واژه  چکیده 

 اراگرافمعنای پ-ام«  . . . معنای واژه -سوم معنای واژه  -دوم  معنای واژه  -اول  واژه  معنای  
همچنین می توان با احتساب هر متن به صورت یک معادله خطی و کل مجموعه مدارک به صورت نظامی از  

ها را از کل یک مجموعه مدرک بزرگ به دست آورد  معادالت هم زمان، معنای پایدار بازنمون هاي واژه 
 ( 

به جای یک مفهوم( و  امکان انتخاب چند واژه از بستر متن، مترادف) یعنی  نمایه سازی معنایی پنهان با استفاده  
چند معنایی ها ) یعنی وجود چند معنا برای عبارتی واحد( را کنترل و بدین ترتیب از ریزش کاذب 

پیشگیری می کند. یک عبارت پنهان ممکن است مرتبط به یک مفهوم نمایان )مانند مفهوم تعامل انسان و 
 است  وصیف می شود و ترکیبی از چند واژه ت رایانه( باشد که با چند کلیدواژه 

بنا به ادعای پژوهشگرانی چون دیروستر، دو میس، لندئر، فارناس و هارشمن، نمایه سازی معنایی پنهان  
 ترین الگوریتم بازیابی اطالعات است و برای مقاصد گوناگونی چون جستجو و بازیابی رد ه  شناخته شده

بندی و پاالیش به كار می رود. نمایه سازی معنایی پنهان یکی از روش هاي فضایی برداری برای مدل  
مجموعه ” پنهان“سازی مدارک است و طبق نظر دیروستر و دیگران دو میس و کنتستاتیس و پتنگر معنای 

 مدارک را آشکار می سازد 
 

 

 

 

پژوهش هاي دومیس نشان دادند که نمایه سازی معنایی پنهان با ترجیح مفهوم معنایی مدرک بر واژگان آن،  
 مدل هاي فضایی برداری را بهبود می بخشد 

ها را مستقل فرض می  در نمایه سازی معنایی پنهان برخالف مدل هاي برداری مدارک که عبارت ها و واژه  
 کنند، سطوح

آنها درنظر گرفته می شود و این پیواستگی هاي بین عبارت  گی ، وابستگی یا پیواستگی برای ختلفی از همبست 
ها با تشکیل مجموعه جدیدی از عبارت ها با استفاده از روش آماری تجزیه مقادیر منفرد مشخص می 

همچنین در فضای معنایی پنهان، یک پرسش و یک مدرك، حتی درصورت نداشتن عبارت مشتری، شوند 
مفهومی “می تواننا تشابه کسینوس زیادی داشته باشند زیرا عبارت هاي آنها از نظر معنایی، مشابهت 

 دارنددرصورتی که در مدل هاي برداری چنین چیزی امکان پذیر نیست 
مهمترین نکته قوت نمایه سازی معنایی پنهان كار آمدی بازیابی مبتنی بر پرسش كاربر است که از طریق  

ریس حاصل می شود. همان طور که با استفاده از این روش مدركي مربوط، حتی در صورت محاسبه مات
 عدم مطابقت واژگان محتوای دو مدرك با یکدیگر، بازیابی می شوند 

به طور کلی می توان گفت که نمایه سازی معنایی پنهان یکی از فنون روبه رشد نمایه سازی مجموعه مدركي  
 (.  33یاد گیری آماری ماشین در تحلیل متون استفاده کند )  بزرگ است که سعي دارد از

 محققان مزیای مختلفی برای نمایه سازی معنایی پنهان برمی شمرند که در ادامه به چند مورد اشاره می شود: 
چنگ، یکی از اصلي ترین مزایای نمایه سازی معنایی پنهان را استفاده از مفاهیم معنایی به جای تک تک واژه  
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ها در نمایه سازی می داند که بدین ترتیب مدركي مربوط حتی در صورت نبوت واژه مشتری با عبارت 
دیروستر نپز مزیت اصلي استفاده از بازنمون نمایه سازی معنایی پنهان راكار پرسش بازیابی می شوند 

رت هاي وابسته آمدی آن در رویا رویی بامدارکی می داندکه حاوی مترادف ها، چند معنایی ها، و عبا
بههمدیگر است به نظر هازبندز، سیمون و دینگ نمایه سازی معنایی پنهان چون یکی از روش هاي 

 گسترش پرسش است می توانأ جامعیت را بهبود بخشد.
 موارد استتفاده كاربرد هاي تمایه سازی معنایي پنهان 
 پژوهشگران استفاده از نمایه سازی معنایي پنهان را در 
 ي مخنلف ارزیابی کرده اند و آن را یکی از پرکار بردترین روش هاي نمایه سازی دانسته اند.حوزه ها 

 

 

 موارد استفاده از نمایه سازی معنایی پنهان عبارتنداز:  
 

 

: همان طور که گفته شد نمایه سازی معنایی پنهان اولین بار توسط گروهی از . بازیابی اطالعات  1
و به همین نام شناخته شد. این روش بهتر از ازیابی اطالعات به كار رفت پژوهشگران در بلکور در ب

روش هاي برداری استاندارد عمل می کند و حتی درصورت نبوت اشتراك واژگانی میان سوال و 
مدرك،كارایی خود را حفظ می کند. استفاده از نمایه سازی پنهان معنایی در بازیابی اطالعات در مقاالت 

حققانی چون بری، دومیس و ابریان و دومیس هال و هازبندز، سیمون و دینگ تاکید شده متعددی توسط م
است  محققان دیگری چون اندو و لی`  بارتل، کترل و بلو  دومیس  و ژا، مار کوس و سیمون نیز در 

یابی به پژوهش هاي خود نشان دادند که با استفاده از نمایه سازی معنایی پنهان جامعیت و مانعیت نظام باز
 طور قابل توجهی افزایش می یابد بشیری نیز از این روش در بازیابی متون فارسي استفاده کرده است 

بیشتر آزمون هایی که از نمایه سازی معنایی پنهان برای بازخورد ربط استفاده می کنند از  . بازخورد ربط:  2
توسط کاربران مربوط شنا سایر شده اند، روشی استفاده می کنند که در آن، حاصلجمع برداری مدارکی که 

جایگزین پرسش اولیه می شوند. پژوهش ها نشان داده اند که جایگزین سازی اولین مدرك مربوط با 
درصد و جایگزین سازی سه مدرك مربوط به آن عملکرد را درحد   33پرسش اولیه، عملکرد را درحد 

ن این قابلیت را دارد که با استفاده از فنون گسترش درصد بهبود می بخشد. نمایه سازی معنایی پنها  67
پرسش حتی بدون استفاده از بازخورد ربط اقدام با شنا سایی مدركي مربوط کند ولی با استفاده از 

 اطالعات حاصل از بازخورد ربط، بازدهی عملکرد را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
 

 

 

استفاده از نمایه سازی معنایی پنهان در پاالیش   اطالعات بسیار آسان است. ابتدا نمونه  . پاالیش اطالعات:  3
ای از مدرك با استفاده از ابزارهاي استاندارد نمایه سازی معنایی پنهان و تجزیه مقادیر منفرد تحلیل می 

و سپس مدركي موجود شوند و بدین ترتیب عالیق كاربر به صورت برداری با ابعاد کم نشان داده می شود 
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می  در مجموعه با آن بردار مطابقت داده شده و در صورت تشابه مدرك با آن برددر، به كاربر توصیه 
از روش هاي یاد گیری نظیر بازخورد ربط برای بهبود  شود. البته می توان با گذشت زمان با استفاده 

 طول زمان تغییر می یابند( کرد )زیرا این عالیق در  بازنمون بردارهاي عالیق استفاده 
اخیرأ از نمایه سازی معنایی پنهان در زمینه هاي پاالیش و بازیابی   بازیابی متني . همایش ارزیابی:  4

می شود. پرسش هاي این برنامه بسیار طوالني و حاوی  اطالعات همایش ارزیابی بازیابی متني استفاده 
کلمه نیز می رسد. پرسش هاي این برنامه، دارای   50طول آنها به   تومیغات مفصلی هستند که گا ه

ابزارهاي قوی تری نسبت به محاسن نمایه سازی معنایی پنهان یا سایر روش هایی که سعي در غنی 
 سازی پرسش هاي کاربران دارند، است.

که این  اصلي ترین چالش این مجموعه، گسترش ابزارهاي نمایه سازی معنایی پنهان برای کنترل مجموعه بود 
بودند. از آنجا که در زمان همایش هاي ارزیابی بازیابی متني محاسبه کل مدركي  نتایج، کامأل دلگرم کننده 

شد. چنین  هزار عبارت استفاده   90هزار مدرك و 70مجموعه منطقی نبود، از نمونه ای در حدود 
درصد ورودی ها را دربر می   0.002تا   0.001هستند و فقط  ماتریسهاي عبارت مدرکی بسیار پراکنده 

ساعت زمان كار واحد پردازش   18گیرند، برای مثال محاسبه دویستمین مقدار فردی بزرگ تر، به حدود 
کاری نیاز داشت. با وجود دشواری بسیار مقایسه   ایستگا ه  سانس پارك با ده  مرکزی در یک پایگا ه

ش پردازش، بازنمون و مطابقت(، عملکرد نمایه سازی تفصیلی نظام ها )به علت تفاوت هاي قابل توجه پی
مربوط برای ایجاد   مدركي شناخته شده از اطالعات درباره  معنایی پنهان بسیار خوب گزارش شد. استفاده 

درصدی تا حدی كمتر از میزان   31برای هر پرسش، در پاالیش   بسیار سود مند بود. مزیت بازیافت 
می شود. در  ون هاي پاالیش بود که به پرسش هاي اولیه این همایش نسبت داده در سایر آزم  شده  مشاهده

ای  از نمایه سازی معنایی پنهان در مقایسه با روش هاي برداری کلید واژه  بازیابی نیز با استفاده 
 درصد بهبود مشاهده شد 16

نمی کند می  زبان انگلیسي استفاده : چون نمایه سازی معنایی پنهان از دستور . بازیابی در متون چند زبانه5 
می توان از آن در بازیابی از متونی که چند زبانه هستند  کرد. به عالوه   توان از آن در هر زبانی استفاده 

کاربران )در هر زبان موجود در متون( با مطابقت زبان پرسش با مدركي هم  نمود و پرسش هاي  استفاده 
هاي هر زبان در  لیتمن روشی را برای ایجاد فضایی مشترك که واژه زبان صورت می گیرد. لند وئر و 

از نمایه سازی معنایی پنهان توصیف می کنند .در این نوع موارد ماتریس اولیه  آن ارائه شوند با استفاده 
هاي چندین )که در پژوهش آنهافرانسویو انگلیسي بود(  از مجموعه ای از چکیده  عبارت مدرك، با استفاده 

می شود.   به صورت ترکیبی از نسخه هاي انگلیسي وفرانسوي، نگاه شکیل می شود و به هر چکیده ت
ترکیبی محاسبه می شود. فضای حاصل از  تجزیه مقادیر منفرد کاهش یافته، ماتریس عبارت چکیده 

هاي  واژه هاي ترکیبی انگلیسي وفرانسوي تشکیل می شود. بدین ترتیب در این فضای کاهش یافته،  چکیده 
هاي ترکیبی مشابه ظاهر می شوند، در کنار همدیگر قرار خواهندگرفت.  انگلیسي وفرانسویکه در چکیده 

فرآنسوی به سادگی در بردار حاصل  هاي تک زبانی وارد می شوندیک چکیده  بعد از این تحلیل، چکیده 
بودند قرار می گیرد.   ن وارد شدههاي اجزای اصلي که قبأل در فضای نمایه سازی معنایی پنها جمع واژه 

می شوند. در فضای نمایه  هاي انگلیسي یافرانسوي مطابقت داده  پرسش هاي انگلیسي یافرانسوي با چکیده 
اند که فضای چند زبانی کامأل خودکار،  سازی معنایی پنهان نیازی به ترجمه نیست. تجربه ها نشان داده 

می کند و نتایج بهتری عاید کاربران می کند. عملکرد بازیابی  حتی بهتر از فضایی با زبان واحد عمل
مدارك فرانسوي زبان با پرسش هاي به زبان انگلیسي ) و برعکس( برابر با عملکردی است که ابتدا 

منحصرافرانسوي جستجو شوند. این روش نتایج   داد ه  پرسش ها به فرانسوي ترجمه وسپس در پایگا ه
هاي انگلیسي و اندیشه نگاشت هاي ژاپنی کنجي و ترجمه هاي چند زبانی  یده خوبی را در بازیابی چک

 )انگلیسي و یونانی( ارائه داد.
 دریک حوزه  هاز دیگر كاربردهاي نمایه سازی معنایی پنهان یافتن افراد خبر. مطابقت افراد به جای مدارك: 6 
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از مقاالت و آثار آنهاست. در این كاربرد، اشخاص براساس مقاالتی که نوشته اند معرفی  خاص با استفاده  
می شوند. برای مثال در پژوهش فرناس و دیگران که بلکور ادوایز` نام دارد نظامی برای یافتن خبر گان 

می شد و   هداد ارك مطابقت محلی باتوجه به پرسش هاي کاربران طراحی شد. یک پرسش با جدید ترین مد
توصیف و مشخصات مربوط به پدیدآوران به عنوان مربوط ترین مطلب ارائه می شد .در موردی دیگر، 

شد.  از نمایه سازی معنایی پنهان برای تخصیص مقاالت به افراد به منظور ارزیابی داوری آنها استفاده 
تألیفیشان توصیف شدند که اینكار بنیان تحلیل نمایه برای انجام اینكار ابتدا صدها منتقد بر اساس متون 

شدنأ و با نزدیک ترین و مرتبط  آنها نشان داده  سازی معنایی پنهان شد. صدها مقاله نیز براساس چکیده 
از امکان تشابه یابی این برنامه برای تخصیص مقاالت همایش  شدند. استفاده  ترین دا وران مطابقت داده 

به دا وران انجام شد. تحلیل هاي بعدی نشان داد که اینكار کامأل خودکار، به خوبی ´` ایانهتعامل انسان ر´`
 بود.  انجام شده  كاری بود که توسط افراد خبره

              

 ابرداده )فراداده(

 Metadata 

  ابرداده

دیگر، ها بر كاربرد آن تكیه دارند و به عبارت  براي ابرداده تعاریف بسیاري آمده كه اكثر آن

 آیند. تعاریفي عملگرا به شمار مي

 كنند.  تعریف مي« اي درباره داده داده»یا « اي براي داده داده»به طور خالصه ابرداده را 

فراداده، مکررا "داده درباره داده" یا "اطالعات درباره اطالعات" تعریف شده است. به عبارت 

 توصیف مي کند.  دیگر، فراداده، داده اي است که منابع اطالعاتي را

این تعریف گسترده، سطوح گوناگوني از توصیف )ساده تا پیچیده( را در بر مي گیرد: یادداشت 

توصیفي کوتاهي در مورد یک کتاب، توصیف غیر رسمي را که موتورهاي کاوش در مورد 

پیشینه هاي بازیابي شده ارائه مي دهند، یک پیشینه کتابشناختي چاپي )فهرستبرگه( یا 

 ترونیکي )پیشینه مارک(، چکیده ها و اصطالحات نمایه اي، و حتي یک استناد کتابشناختي.الک

 ابرداده

، توصیفيبطور كلي مي توان سه نوع ابرداده براي توصیف یك شیئ دیجیتال ایجاد کرد: ابرداده 

  اجرایي، و ساختاري

 كتابشناختي نظیر ابرداده توصیفي به صفاتي از عناصر اطالعاتي مانند عناصر

 عنوان، نویسنده، ناشر و غیره، اشاره دارد.

 ابرداده ساختاري، ساختار و رابطه مجموعه اي از عناصر دیجیتال را توصیف مي
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كند. به عنوان مثال، براي تولید ابرداده ساختاري یك كتاب، باید شیوه آرایش 

 كرد. صفحات، فهرست مندرجات و ارتباط بین بخش ها و فصل ها را ثبت

  ابرداده اجرایي، همه اطالعاتي است که در تمام دوره حیاط یک شیئ دیجیتال، براي

مدیریت آن مورد نیاز است و همه اطالعات مورد نیاز براي حفاظت از آن را نیز 

 در بر خواهد داشت، مانند تاریخ ثبت، ساختار فایل، حق مؤلف و غیره.

 

 ابرداده

:کاربردهاي مهم ابرداده 

 سازماندهي منابع اطالعاتي؛ 

 توصیف منابع اطالعاتي اعم از متن، تصاویر، فایلهاي صوتي و نظایر آنها؛ 

 تحلیل محتوا و نمایه سازي؛ 

 تطبیق، اشتراك و یكپارچه سازي منابع اطالعاتي ناهمگن؛ 

  زمینه سازي براي استفاده مجدد از اطالعات توزیع یافته در سایر كتابخانه هاي

 حیط وب؛دیجیتال و م

 ایجاد امكان دسترسي به اطالعات دقیق و مرتبط توسط كاربران؛ 

 مدیریت دقیق تر بر حجم گسترده اي از اطالعات در كتابخانه هاي دیجیتال 

 

 ابرداده

   پس از ارائه « هینز»یكي از تعاریف جامعي كه از ابرداده ارائه شده، تعریفي است كه

 تعاریف مختلف از آن، آورده است: 

 «اي یا یک  اي است که محتوا، شکل یا خصوصیات یک ركورد داده ابرداده داده

توان در توصیف منابع کامالً  کند. ابرداده را مي منبع اطالعاتي را توصیف مي

ساختاریافته، یا اطالعات ساختارنیافته از قبیل مدارک متني به کار گرفت. همچنین 

هاي رقمي )شامل تصاویر رقمي( و  دهتوان براي توصیف منابع الکترونیکي، دا مي

توان  ها، مورد استفاده قرار داد. مي ها، مجالت و گزارش مدارک چاپي از قبیل کتاب

آن را در درون یك منبع اطالعاتي )مانند منابع وب( جاي داد یا به طور جداگانه در 
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  (.Haynes 2004« )یک پایگاه اطالعاتي نگهداري كرد

 

 ابرداده

 

 داده را، "داده هاي ساختارمند درباره دیگر داده ها" دانست. بنابراین، فراداده مي توان فرا

عبارت است از مجموعه ساختارمندي از عناصر که منابع اطالعاتي را به منظور شناسایي، 

 کشف، و استفاده، توصیف مي نماید.

 است اما، این اصطالح، اصطالحي نسبتا جدید در حوزه کتابداري و اطالع رساني   اگر چه

مفهوم توصیف داده ها یا منابع اطالعاتي از زمان بوجود آمدن طرح هاي اولیه سازماندهي 

 اطالعات مشاهده مي شود. 

  همه ابزارهاي کتابخانه اي که براي توصیف محتواي داده ها استفاده مي شوند را مي توان

 فراداده نامید. 

  ابزاري است که براي توصیف امریکن  –براي مثال، قواعد فهرستنویسي انگلو

کتابشناختي و کمک به دسترسي سازمان یافته به داده ها و منابع الکترونیکي تدوین 

  .شده است

 

 Data about data  

 Information about information  

 Structured data about data  

 

 تاریخچه فراداده

 

 

به  1969و اس. کي. کول جیان در سال  اصطالح فراداده نخستین بار توسط جک اي. مایرز

عنوان نام شرکتي تجاري  )آمریکایي( براي ایجاد و توسعه محصوالت مربوط به "فرا الگوها" 

چاپ شد. چند سال بعد، یعني در  1972به کار رفت و در یک جزوه معرفي محصول در سال 
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 براي شرکت فراداده ثبت گردید. ®MEADATA، عالمت تجاري  1986سال 

صطالح فراداده بعدها بوسیله متخصصان علوم رایانه، آمار، پایگاه هاي اطالعاتي، و جامعه ا

داده" استفاده شد. اما  –کتابداري و اطالع رساني به شکل هاي "فراداده"، "فرا داده"، و "فرا 

و شکل گیري شبکه جهاني وب در سال  1990کاربرد مکرر این اصطالح بیشتر به دهه 

 ي شود.مربوط م 1993

شکل گرفته را مي توان  1980، و 1970، 1960انواع قالب هاي مارکي که در دهه هاي  

نخستین قالب هاي فراداده اي دانست. تاریخچه شکل گیري سایر قالب هاي فراداده اي به دهه 

 باز مي گردد. 1996-1993، به ویژه 1990

مي توان به طرح کدگذاري متن، خدمات  1990از شناخته شده ترین قالب هاي فراداده اي در دهه  

مکان یابي اطالعات دولتي، تبادل رایانه اي اطالعات موزه ها، چهارچوب توصیف منبع، 

 توصیف کدگذاري شده آرشیوي، و طرح فراداده اي هسته دوبلین اشاره کرد.

 

 

 ع الکترونیکي و محیط هایي که این منابع ایجاد کرده اند و یا در آنها با توجه به ویژگیهاي مناب

بکار مي روند، نیز تنوع منابع و محصوالت اطالعاتي، ضعف ابزارهاي جتسجوي اطالعاتي 

)مانند موتورهاي کاوش(، تقاضاي هاي فزاینده استفاده کنندگان، تولید کنندگان و عرضه 

یاز به ابزارهایي جدید براي سازماندهي و یا مطابقت ن ، ايکنندگان منابع الکترونیکي و شبکه 

 ابزارهاي سنتي با این تحوالت کامال بدیهي مي نماید. 

  این همان جایي است که بحث فراداده مطرح مي شود. بر همین اساس، فراداده ها مي توانند با

کان یابي، و مدیریت افزوده شدن )جاسازي( و پیوند یافتن با منابع، باعث توصیف، شناسایي، م

  .منابع گردند

 

 کارکرد فراداده

 

 

در بسیاري از بحث هاي مربوط به فراداده بویژه در حوزه مدیریت اطالعات )از دیدگاه علم 

کتابداري و اطالع رساني(، تمایل به گروه بندي عناصر فراداده اي بر اساس کارکردهایي که 
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 این عناصر پشتیباني مي کنند، وجود دارد.

نتایج این بحث ها شناسایي انواع متفاوت فراداده یا گروه هاي فراداده اي است. در ذیل جدولي از  

 مشهورترین انواع فراداده به همراه کارکردهاي آنها ارائه شده است:

 

 

 مزایا و کاربردهاي فراداده

 

 خاب منابع اساس کاربرد فراداده، کاوش، بازیابي، دسترسي، کشف، مستند سازي، ارزیابي و انت

الکترونیکي بویژه شبکه اي است که باعث افزایش دقت بازیابي مي گردد.  به تعبیر دقیق تر 

 مي توان مهمترین کاربردهاي فراداده را این چنین توصیف کرد:

 

 دو عبارتي که معموال با فراداده همراه هستند

زبان نشانه گذاري گسترش پذیر 

eXtensible Markup Language (XML) 

قالب توصیف منبع 

 Resource Description Framework (RDF) 

 زمانیکه برخي افراد دربارهXML  وRDF  صحبت مي کنند گویي که این دوآغازه خودشان

 قالب ابرداده اي هستند، اما این آشوبي میان قالب و محتوا است. 

 درعملXML  وRDF  گوناگون استفاده قالبهاي داده اي عمومي هستند که مي توانند در موارد

اغلب به عنوان قالب مدرک استفاده مي شود و قالب کلي تري است   XMLشوند. خصوصا، از

 حاصل مي شود. HTMLکه از آن 

 

 XMLزبان نشانه گذاري گسترش پذیر 

" به معني "عنوان" در 245هرگاه شما فیلدهاي رکورد مارک را با تگ هایي مانند استفاده از "

 نظر بگیرید:

 245 $a Hamlet, Prince of Denmark 
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 در این صورتXML  تنها روش دیگري براي تگ زدن یک قطعه داده است، اگرچه آن شامل

گذاشتن یک تگ شروع و یک تگ پایاني )با یک "/" قبل از نام تگ( در اطراف هر عنصر 

 داده اي است:

 <title>Hamlet, Prince of Denmark</title> 

 به شرط اینکه شما آنها را در یک قالب  که شما تمایل دارید باشد، تگ ها مي تواند هر چیزي

داده اي تعریف ساختار، از قبل تعیین کرده باشید. بنابراین اگر شما ترجیح مي دهید، تعریفتان 

 مي تواند داراي هر کدام از تگ هاي زیر براي "عنوان" باشد. 

 <245>Hamlet, Prince of Denmark</245> 

<ti>Hamlet, Prince of Denmark</ti> 

در اصلXML ،  مشابه تگ ها و فیلدهاي فرعي مارک، سلسله مراتبي است. مزایاي آن بیش

است که مي تواند به اندازه اي که سطوح سلسله مراتبي الزم است را دارا باشد.  21از مارک

 که مي تواند داراي دو سطح تگ و فیلد فرعي باشد. 21برخالف مارک

 

 

 RDFقالب توصیف منبع 

RDF  یک مرحله یا دو مرحله بعد ازXML  .است 

 .بر روابط میان عناصر داده اي تأکید دارد 

 همانطور که از نامRDF   برمي آید ایجاد یک مکانیزمي براي توصیف منابع و اسناد برروي

 اینترنت است و رابطه کلیدي آن توصیف مي باشد. 

RDF  ب معنایي است که توسط ائتالف شبکه جهانگستر وب عنصر ضروري و مهمي از و

براي افزودن عنصر معنایي و در چارچوب توصیف منابع براي اشتراک داده ها روي اینترنت 

 ایجاد شده است.

RDF  پیچیده تر و نسبت بهXML  کمتر استفاده شده است و هنوز مشخص نیست، آیا آن به

 وفق است. عنوان یک زبان عمومي در توصیف جهاني وب م

 برخي از استانداردهاي فراداده مهم

 مارک 
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 هسته دوبلین 

 مودس 

 مدس 

 متز 

 MARCمارک 

 هاي کتابشناختي طراحي شده است.  قالب مارک به منظور ماشین خوان و ماشین فهم نمودن پیشینه

نویسي و استفاده بعدي از آنها براي  هاي فهرست قالب مارک در واقع قالبي است براي ثبت داده

 هاي کتابشناختي. تبادل، جستجو، بازیابي، نمایش، اطالعات کتابشناختي، و یا چاپ پیشینه

 اند اي است که هر یک به منظور استفاده خاصي ایجاد شده  هاي مختلف داده مارک داراي قالب 

 (Dublin core)هسته دوبلین 

ي است که مجموعه استاندارد فراداده اي هسته دوبلین، طرحي بین المللي و میان رشته ا

عناصري ساده و کارآمد براي توصیف طیف گسترده اي از منابع اطالعاتي شبکه اي ارائه مي 

 دهد.

  پدید آمدن این قالب فراداده اي مانند دیگر قالب هاي فراداده اي برخاسته از اهداف و نیاز هایي

 بوده که توسعه دهندگان و پدیدآورندگان آن در نظر داشته اند. 

 طرح استاندارد دو سطح دارد: ساده و ویژه )مقید به توضیحگرها(. این 

 عنصر )مخاطب، منشا )ریشه(،  هفتسطح ساده شامل پانزده عنصر، و سطح ویژه شامل

 عنصر مي باشد. بیست و دونگهدارنده حقوق( بیشتر یعني 

  هسته دوبلین، همچنین داراي گروهي از توضیحگرها )پاالیش هاي عنصر و طرح هاي

کدگذاري عنصر( است که عناصر را از لحاظ معناشناختي به منظور فرایند کشف منبع پاالیش 

 مي کنند. 

  مباحث مربوط به معناشناختي عناصرهسته دوبلین توسط گروهي از متخصصان رشته هاي

، علم رایانه، کدگذاري متن، جامعه موزه ها، و دیگر حوزه هاي سانيو اطالع ر کتابداري

 مرتبط پرداخته شده است.

 



 نمایه سازی
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  عناصر سطح ویژه

 

 

 

اي در قالب استاندارد هسته دوبلین و در بستر نحوي "زبان نشانه گذاري فرامتن  یک پیشینه فراداده

(HTML") 

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />  

<link rel="schema.DCTERMS" 

href="http://purl.org/dc/terms/" />  

<meta name="DC.title" lang="فارسي" content=" پژوهشگاه علوم و

  </ "فرهنگ اسالمي

<meta name="DC.creator" content=" فرهنگ پژوهشگاه علوم و

  </ "اسالمي

<meta name="DC.subject" lang="فارسي" content=" ،اخبار علمي

  </ "فعالیتهاي پژوهشي،وب سایتها -تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم  دفتر

<meta name="DC.description" lang="فارسي" content=" در سال
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دوین بیانیه مأموریت جامع دفتر تبلیغات اسالمي و ت ریزي همزمان با برنامه 1380

هاي  مشي و اصالح ساختار، اهداف و خط آن، معاونت پژوهشي نیز به بازنگري

چنیــن  هاي كالن پژوهشــي و هم سیاســت انداز و خود پرداخـــت و سرانجــام، چشم

هاي پژوهشي خود را تنظیم و تدوین  گروه ها و هاي پژوهشكده اهداف و برنامــه

مراكز پژوهشي در قالب یك  دفتر مقرر گردید كه كلیه كرد. در ساختار جدید

سـرانجــام با  گیري، دهي شود. پس از چند ســال پي پژوهشگاه جامع سازمان

 تصویب چهــار پــژوهشكده در شـــوراي عــالي گسترش، مجـــوز قــطعي

از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري گرفته « پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي»

و « مرکز فرهنگ و معارف قرآن»گیري اخذ مجوز رسمي براي  پي  اینك همشد. 

  </ "در دست اقدام است« واقتصادي پژوهشکده علوم اجتماعي»

<meta name="DC.publisher" content="تبلیغات اسالمي حوزه  دفتر

  </ "علمیه قم

<meta name="DC.contributor" content=" مركز اطالعات و مدارك

  </ "ياسالم

<meta name="DC.date" scheme="DCTERMS.W3CDTF" 

content="2007-04-25" />  

<meta name="DC.type" scheme="DCTERMS.DCMIType" 

content="Text" />  

<meta name="DC.format" content="text/html" />  

<meta name="DC.format" content="54591 bytes" />  

<meta name="DC.identifier" scheme="DCTERMS.URI" 

content="http://www.isca.ac.ir" />  

<meta name="DC.language" scheme="DCTERMS.URI" 

content="فارسي" />  

<meta name="DC.relation" scheme="DCTERMS.URI" 

content="مركز اطالعات و مدارك اسالمي http://www.islamicdoc.org" 

/>  
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<meta name="DC.rights" scheme="DCTERMS.URI" 

content="حوزه علمیه قم  كلیه حقوق وب سایت متعلق به دفتر تبلیغات اسالمي

  </ "مي باشد

 

 (MARCXMLپذیر ) مارک در زبان نشانه گذاري گسترش

"دفتر استانداردهاي مارک و توسعه شبکه" کتابخانه کنگره، در حال گسترش چارچوبي براي پیاده 

پذیري -(" است. انعطافXML)پذیر-هاي مارک در محیط "زبان نشانه گذاري گسترش-دادهسازي 

پذیري این چارچوب، امکان پاسخگویي به نیازهاي مختلف و خاص را براي کاربران  و گسترش

اي -افزارها، و الگوهاي از پیش تعریف شده-ها، نرم-کند. این چارچوب خود شامل طرح-فراهم مي

 :ه مهمترین آنها اشاره مي گرددشود. در ذیل ب-مي

 

 EADتوصیف آرشیوي رمزگذاري شده 

براي “ دفتر توسعه شبکه و استانداردهاي مارک کتابخانه کنگره”استاندارد ابرداده اي که توسط 

 هاي آمریکا تهیه شده است.  جامعه آرشیویست

و قابل انتقال  باعث مي شود که اطالعات آرشیوي به صورت ماشیني ذخیره، پردازش، بازیابي

 شوند.

 مبتني بر زبان ایکس ام ال است.

www.lcweb.loc.gov/ead 

 

 (MODSاي توصیف شي ) طرح فراداده 

 رح براي مجموعه عناصر کتابشناختي که با اهداف گوناگون، به خصوص این ط

 شوند ، تهیه شده است. اي استفاده مي کاربردهاي کتابخانه

  هاي  پذیر"، امکان انتقال داده-به عنوان یک طرح "زبان نشانه گذاري گسترش

هاي توصیف -هاي مارک موجود، نیز توانایي ایجاد پیشینه کتابشناختي گزیده از پیشینه

 آورد. براي منابع جدید را فراهم مي

   هاي زبان را شامل شده و از برچسب 21این طرح بخشي از مناطق )فیلدهاي( مارک-
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 کند. هاي عددي استفاده مي پایه بیش از برچسب

 

 (MODSاي توصیف شي ) طرح فراداده 

پذیر  گذاري گسترش ها و ابزارهاي "مارک در قالب زبان نشانه طرح مذکور با سایر طرح

(MARCXMLکه از طریق وب سایت مارک دسترس ")  پذیرند، سازگار است و به طور

 نماید.  یکي پشتیباني مينویسي منابع الکترون ویژه از فهرست

این طرح بوسیله "دفتر استانداردهاي مارک و توسعه شبکه" و با همکاري گروهي از کاربران 

 گسترش یافت.  2002مند به مارک در سال -عالقه

 قالب مارک استانداردي پیچیده براي رمزگذاري اطالعات کتابشناختي است. 

یفي مي تواند بر روي نظامها ارسال شود و مي در محیط شبکه اي در شرایطي که ابرداده توص

تواند درون یا همراه با انواع دیگر ابرداده باشد، استفاده از رکوردهاي مارک با این هدف، ایده آل 

 به نظر خواهد رسید. 

را   XMLبا این وجود، گنجاندن رکوردهاي مارک درون ابرداده، استفاده از ساختار داده اي 

 نیست.  XMLرحالیکه مارک یک رکورد ضروري ساخته است، د

ایجاد کرده است، اما آن با اقبال  XMLکتابخانه کنگره روشي را براي تبدیل رکورد مارک به 

زیادي روبرو نشد و احتماال به این دلیل که رکورد مارک بزرگتر و جزئي تر از اکثر نظامهاي 

و استفاده اش از تگ هاي عددي و کدهاي فیلد فرعي موجب شده درک آن را  مورد نیاز است، 

 بدون آموزش قابل توجهي مشکل سازد. 

خه اي خوشایندتر و باکیفیت تر از مارک بود تا بتواند عناصرکلیدي داده چیزي که مورد نیاز بود نس

ارسال نماید.  XMLاز رکورد مارک را قبول نماید و آنها را به یک قالب آسان و قابل درک  اي 

 بنابراین استاندارد توصیف ابرداده اي شي گرا )مودس( متولد شد.

 

ه رقمي و کدهاي فیلدفرعي مارک )یعني مودس از تگ هاي قابل درک بشري بجاي تگ هاي س

 "( استفاده مي کند. 245"عنوان" بجاي "

( و بیشتر کدهاي نوع )از 007بیشتر عناصر داده اي فیلد ثابت، به استثناي کدهاي قالب فیزیکي )از

 ( را نادیده مي گیرد. 008

 برخي قابلیت ها و نوآوري ها را معرفي مي کند. 
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شده "نام" را تعیین مي کند که فیلدها و فیلدهاي فرعي براي اسامي  مودس یک ساختار نام گذاري

شخصي، سازماني و براي کنفرانسها را ارائه مي نماید. این ساختار مي تواند در هر جایي که نامها 

 ظاهر خواهند شد، یا به شکل سرشناسه، شناسه هاي افزوده یا موضوعات استفاده شوند.

 (MODSي توصیف شي )ا طرح فرادادهنمونه اي از  

name type="personal"> 

<namePart>Shakespeare, William</namePart> 

<namePart type="date">1564-1616</namePart> 

</name> 

مي تواند به عنوان یک فیلد نویسنده استفاده شود یا آن مي تواند قسمتي از یک سرعنوان موضوعي 

 باشد

<subject authority=‘‘lcsh’’> 

<name type=‘‘personal’’> 

<namePart>Shakespeare, William</namePart> 

<namePart type=‘‘date’’>1564–1616</namePart> 

</name> 

<topic>Bibliography</topic> 

<topic>Periodicals</topic> 

</subject> 

 (MADS) اي توصیف مستند -طرح فراداده

اي -هاي فراداده-مجموعه عناصر مستندي که در تهیه پیشینهاي توصیف مستند" براي -طرح فراداده

هاي موضوعي و جغرافیایي، -به منظور توصیف افراد حقیقي و حقوقي، رویدادهاي مهم، و شناسه

در بستر نحوي "زبان نشانه  21روند، و با هدف پیاده سازي قالب مستندات مارک -و... بکار مي

 اي این محیط توسعه یافته است.پذیر" و استفاده از مزای-گذاري گسترش

مند -این طرح نیز محصول "دفتر استانداردهاي مارک و توسعه شبکه" و برخي متخصصان عالقه 

 باشد. -به قالب مارک مي

 

 (METSها )-استاندارد انتقال و کدگذاري فراداده
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و  هاي توصیفي، مدیریتي،-، در زمینه تهیه یک قالب کدگذاري براي فرادادهMOA2پروژه  

هاي -ساختاري براي منابع متني و تصویري به منظور پاسخگویي به نیازهاي سازماندهي کتابخانه

ها" که محصول -کند. در همین راستا، "استاندارد انتقال و کدگذاري فراداده-دیجیتالي فعالیت مي

ب ، با ارائه یک قالMOA2هاي دیجیتالي" است براي تحقق اهداف پروژه -"فدراسیون کتابخانه

هاي ضروري -پذیر" به منظور ایجاد فراداده-مدرک در بستر نحوي "زبان نشانه گذاري گسترش

براي مدیریت اشیاي محتوایي کتابخانه دیجیتالي یک سازمان و تبادل این اشیاي محتوایي میان چند 

هاي -بستهتواند در -کند. بسته به نوع استفاده، این استاندارد مي-سازمان و کاربران آنها، تالش مي 

 گوناگوني بکار گرفته شود.

 مدیریت کتابخانه هاي متشکل از شيء هاي دیجیتالي نیازمند مدیریت ابرداه هاي آن شيء هاست.

ابرداده هاي ضروري براي مدیریت موفق و استفاده از شيء هاي دیجیتالي، گسترده تر و متفاوت  

 ر چاپي و سایر منابع فیزیکي مي باشد. تر از ابرداده هاي مورد استفاده در مدیریت مجموعه آثا

در فهرستهاي کتابخانه ها ابرداده توصیفي هر کتاب ثبت مي شود. اگر کتابخانه در ثبت دقیق ابرداده 

ساختاري سازمان منتشردهنده کتاب ناموفق باشد، به هم پیوستگي صفحه هاي کتاب مذکور از بین 

وه چاپ کتاب و استفاده از ابزارهاي ویژه دقت نکرده نخواهد رفت. همچنین اگر کتابخانه در بیان نح

 باشد، در بازیابي کتاب توسط محققان آثار منفي در پي نخواهد داشت

اما این مسائل درخصوص نسخه دیجیتالي همان کتاب صحیح نیست. بدون ابرداده ساختاري،  

 اده قرار خواهد گرفت. تصویر صفحه یا فایل متني به وجود آورنده اثر دیجیتالي کمتر مورد استف

براي اهداف مدیریت داخلي، کتابخانه باید ابرداده فني مناسب جهت روزآمدسازي و انتقال متناوب 

 داده و اطمینان از ماندگاري منابع باارزش دسترسي داشته باشد.

ي این قالب استاندارد با فراهم کردن یک قالب کدگذاري براي ابرداده توصیفي، مدیریتي و ساختار 

جهت آثار متني و تصویري به حل این مسئله کمک کند. نتیجه و حاصل از اینکار، مدارک با قالب 

XML  مي باشد که از این طریق کدگذاري ابرداده هاي ضروري جهت مدیریت شيء هاي دیجیتالي

در مخزن و نیز تبادل چنین شيء هایي بین مخزنها )یا بین مخزنها و کاربران آنها( فراهم مي 

 (.6د)شو

با این اوصاف، مدرک ابرداده اي وجود دارد که هدف "توصیف" به مفهوم فهرستنویسي نیست. یک 

مثال از قالب ابرداده اي که در حال استفاده توسط کتابخانه ها و آرشیوهاي دیجیتالي است، استاندارد 

حفظ فایلها از رمزگذاري و انتقال ابرداده )متس( مي باشد. از متس به عنوان "یک روکش" براي 
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یکدیگر استفاده مي شود تابا همدیگر مخلوط نشوندو  یک شيء دیجیتالي ایجاد شود. برخالف 

مدارک دیجیتالي اغلب از تعدادي فایلهاي جداگانه ارائه شده در صفحات یا واحدهاي  جلدکتاب، 

، نه مي دیگر ساخته مي شود. و بر خالف کتاب فیزیکي، جلد یا عنوان صفحه قابل رویت نیست

توان از انگشت شست براي یافتن صفحه اي خاص در کتاب استفاده نمود. متس را به عنوان 

 (.3صحافي، جلد و ردیابي یک گروه از فایلهاي دیجیتالي تصور کنید )

همچنین متس شامل اطالعات فني است که نیاز به کنترل و شناخت این فایلها خواهد داشت، مانند 

استفاده شده در پویش، و تغییرشکل دیجیتالي و فشردگي که برروي فایلها  قالبهاي فایل، فناوري

استفاده شده است. چیزي که متس تعیین نمي کند ابرداده توصیفي است. درعوض امکان ایجاد 

رکوردهاي متس براي درج در هر ابرداده توصیفي وجود دارد. این ویژگي مهم، دنیاي ابرداده را 

ابرداده مي تواند دوباره  را در نمونه کار کریپتوکامانز مشاهده نمودیم:  توصیف مي کند، که ما آن

استفاده شود بجاي اینکه دوباره اختراع شود. معموال ابرداده توصیفي در دابلین کور یا در مودس  

 شامل رکوردهاي متس هستند 

 (MIXبراي تصاویر ) XMLفراداده هاي مبتني بر 

توسعه شبکه، با همکاري کمیته استانداردهاي فراداده اي فني براي دفتر استانداردهاي مارک و 

("، و دیگر متخصصان NISOتصاویر ثابت وابسته به "سازمان استانداردهاي اطالعات ملي )

براي مجموعه اي از عناصر داده اي فني مورد نیاز  XMLعالقه مند، در حال گسترش یکه فرانما 

الي هستند. این فرانما، قالبي براي مبادله و/یا ذخیره سازي براي مدیریت مجموعه تصاویر دیجیت

 ANSI/NISOفراداده هاي فني براي تصاویر ثابت دیجیتالي ) -داده هاي معین در "فرهنگ داده ها

Z39.87-2006 فراهم مي نمایند. فرانماي یاد شده، در حال حاضر به "فراداده مبتني بر " )XML 

 MIX(" ارجاع مي دهد. NISOان استانداردهاي اطالعات ملي )براي تصاویر" مربوط به "سازم

مربوط به کنسرسیوم وب بیان مي گردد. و بوسیله دفتر  XMLبا استفاده از زبان فرانماي 

("، با NISOاستانداردهاي مارک و توسعه شبکه به سفارش "سازمان استانداردهاي اطالعات ملي )

 دروندادي از کاربران نگهداري مي شود. 

 

 ابرداده براي آرشیو الكترونیكي

كردن بررسي خالصه مذاكرات، نقش مهمي در  ها از طریق تنظیم منابع و فراهم مدیریت ركورد

هاي فیزیكي و  ها شامل مدیریت فایل كند. مدیریت ركورد مستندسازي تصمیمات دولتي ایفا مي
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متفاوتي داشته باشند، اما اكثر اي  ها محمل رسانه باشد؛ هرچند كه آن هاي الكترونیكي مي ركورد

ها به ایجاد  شود. مدیریت خوب ركورد فرایندهاي مشابه بر روي هر نوع ركوردي اعمال مي

هاي درست و صحیح بستگي دارد. این قسمت بر كاربرد ابرداده در مدیریت چرخه عمر  ركورد

 كند. ها تأكید مي ركورد

شود. در  رسد یا با یك نام معین ذخیره مي بت ميشود، به ث زماني كه ركورد ایجاد یا دریافت مي

هاي مربوط به ركورد كه شامل تاریخ ایجاد، مالك، تاریخ بازبیني و  آوري، ابرداده طول فرایند فراهم

 گردند. رده امنیتي آن است، ایجاد مي

هاي  اند، در پروفایل ها طراحي شده اي كه اختصاصاً براي مدیریت ركورد تعدادي از عناصر داده

به عنوان « آرشیو ملي انگلستان»اند. مثالً  تعریف شده [7]«دوبلین كور»كاربردي ابرداده براساس 

هاي تاریخي، گروهي از عناصر  نوشته و دست هاي عمومي  یك سازمان موفق در اداره ركورد

صر ها در دولت مركزي تعریف كرده است. اما این عنا اي را اختصاصاً براي مدیریت ركورد داده

 Public Records Officeتر نیز به كار بست ) توان در یك پروفایل كاربردي عمومي را مي

 Subjectاند از:  اي عبارت (. این عناصر داده2002

Title 

Identifier 

Record Type 

Addressee 

Date 

Rights 

Location 

Language 

Description 

Mandate 

Preservation 

Aggregation 

Relation 

Creator 
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 Digital Signature 

 

 

 

 

 

 

 موتورهاي جستجو

 بانک اطالعاتيشود که کلمات کلیدي را در یک سند یا  اي گفته مي به طور عمومي به برنامه

 کند.  جستجو مي

ها و سندهاي وب جهاني،  شود که کلمات کلیدي موجود در فایل اي گفته مي در اینترنت به برنامه

 کند. را جستجو مي FTPهاي خبري، منوهاي گوفر و آرشیوهاي  گروه

 مهمترین مرجع الکترونیک امروزي هستند

 

شوند و در اصل  گاه)پایگاه وب( اینترنت به کار برده مي برخي از جویشگرها براي تنها یک وب

 کنند. گاه را جستجو مي گاه هستند و تنها محتویات همان وب جویشگري اختصاصي آن وب

هاي زیادي را پیمایش کرده  گاه ها محتویات وبSPIDERي دیگر نیز ممکن است با استفاده از برخ

 کنند. نگهداري مي شده گذاري شاخصاي از آن را در یک پایگاه اطالعاتي به شکل  و چکیده

توانند با جستجو کردن در این پایگاه داده به پایگاه وبي که اطالعات  کاربران سپس مي

 ها را در خود دارد پي ببرند. موردنظر آن

 

 

 شوند.  جویشگرها به دو دسته کلي تقسیم مي

 دستي )غیر خودکار(.  هاي تکمیل جویشگرهاي پیمایشي )خودکار( و فهرست

 کنند  هاي متفاوتي استفاده مي ها براي تکمیل فهرست خود از روش هر کدام از آن

 Meta« )ابرجویشگر»ها تحت عنوان اي جدید از جویشگر البته الزم به ذکر است که گونه

Search Engines)  نیز وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد خواهیم
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 : پرداخت

 جویشگرهاي پیمایشي

فهرست خود را  گوگلمانند  (Crawler-Based Search Enginesجویشگرهاي پیمایشي )

 دهند.  بصورت خودکار تشکیل مي

کنند، سپس کاربران از میان این اطالعات ذخیره  کرده، اطالعاتي را ذخیره ميآنها وب را پیمایش 

 کنند.  خواهند جستجو مي شده، آنچه را که مي

ها را به طور  اگر شما در صفحه وب خود تغییراتي را اعمال نمایید، جویشگرهاي پیمایشي آن

 شد.ها اعمال خواهد  یابند و سپس این تغییرات در فهرست خودکار مي

 عنوان، متن و دیگر عناصر صفحه، همگي در این فهرست قرار خواهند گرفت. 

 

 جویشگرهاي پیمایشي

 هاست. در آن SPIDERافزار موسوم به  وجه مشخصه این گروه از جویشگرها وجود نرم

هاي وب  افزار کوچک بصورت خودکار به کاوش در شبکه جهاني پرداخته و از پایگاه این شبه نرم 

بندي به  کند سپس این اطالعات را براي تجزیه و تحلیل و طبقه برداري مي برداري و فهرست تیادداش

 دهد. بانک اطالعاتي جویشگر تحویل مي

 

 نویس شده هاي دست فهرست

 Openمانند فهرست بازي Human-Powered (Directoriesشده یا ) نویس هاي دست فهرست

Directory) کنند.  آن را تکمیل مي ( وابسته به کاربراني است که 

کنید یا این کار توسط  شما صفحه مورد نظر را به همراه توضیحي کوتاه در فهرست ثبت مي

 شود.  ویراستارهایي که براي آن فهرست در نظر گرفته شده، انجام مي

گیرد و در صورت تغییر  عمل جستجو در این حالت تنها بر روي توضیحات ثبت شده صورت مي

 ، روي فهرست تغییري به وجود نخواهد آورد. روي صفحه وب

 

 نویس شده هاي دست فهرست

بندي در یک جویشگر مفید هستند، تأثیري بر بهبود  چیزهایي که براي بهبود یک فهرست

 بندي یک دایرکتوري ندارند. فهرست
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نسبت به اي با محتواي خوب شانس بیشتري  تنها استثناء این است که یک سایت خوب با پایگاه داده 

 یک سایت با پایگاه داده ضعیف دارد.

البته در مورد جویشگرهاي مشهور مانند گوگل و یاهو، یک مولفه دیگر هم براي بهبود  

 بندي وجود دارد که کمک مالي )یا به اصطالح اسپانسر( است فهرست

انند با تو گاه خود در فهرست بندي هستند، مي هایي که مایل به بهبود مکان وب گاه یعني وب

 پرداخت پول به این جویشگرها به هدف خویش برسند.

 

 جویشگرهاي ترکیبي با نتایج مختلف

 دهند. شود که هر دو حالت را در کنار هم نمایش مي به موتورهایي گفته مي

هاي فوق، نتایج  غالباً، یک جویشگر ترکیبي در صورت نمایش نتیجه جستجو از هر یک از دسته 

 دهد.  را هم مورد توجه قرار مي حاصل از دسته دیگر

دهد  دستي را نشان مي هاي تکمیل بیشتر نتایج حاصل از فهرست (MSN) ام.اس.انمثالً جویشگر 

 اما در کنار آن نیم نگاهي هم به نتایج حاصل از جستجوي پیمایشي دارد.

 

 ابرجویشگرها

زمان از چندین جویشگر  این گونه جدید از جویشگرها که قدمت چنداني نیز ندارند، بصورت هم

 کنند.  براي کاوش در شبکه براي کلید واژه مورد نظر استفاده مي

بدین معني که این جویشگر عبارت مورد نظر شما را در چندین جویشگر ِ دیگر جستجو کرده و 

 دهد.  نتایج آنها را با هم ترکیب کرده و یک نتیجه کلي به شما ارائه مي

- Google - Yahoo - MSNپایل از نتایج حاصل از موتورهاي عنوان مثال جویشگر داگ  به

ASKدهد. استفاده کرده و نتیجه حاصله را به شما ارائه مي 

 

 نوجویشگرها

 این گونه از جویشگرها، نسل جدید و متفاوتي از جویشگرهاي گذشته هستند.

صورت متفاوت و  ربر، بهکا هاي کاربر و ارائٔه نتایج جدید به سازي فعالیت امکان ثبت جستجو و مدل 

 ، از امکانات نوجویشگرها است تفکیک شده
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 بررسي یک جویشگر پیمایشي

 

 جویشگرهاي پیمایشي شامل سه عنصر اصلي هستند.

 شود. هم نامیده مي (Crawlerگر ) است که پیمایش (Spiderاولي در اصطالح عنکبوت ) 

آن به صفحات دیگر  پیوندهايخواند و سپس  رسد، آن را مي گر همین که به یک صفحه مي پیمایش 

 نماید.  را دنبال مي

 است.  اتفاق افتاده (Crawledشده ) این چیزیست که براي یک سایت پیمایش

کند تا تغییرات موجود  گر با یک روال منظم، مثالً یک یا دو بار در ماه به سایت مراجعه مي پیمایش

 در آن را بیابد. 

 کند. یابد به عنصر دوم یک جویشگر یعني فهرست انتقال پیدا ميگر ب هر چیزي که پیمایش

 

 

گر  است که پیمایش شود که شامل لیستي از آنچه فهرست اغلب به کاتالوگي بزرگ اطالق مي 

 است. یافته

اند، شامل  گرها از صفحات وب یافته مانند کتاب عظیمي که فهرستي را از آنچه پیمایش 

 است.  شده

 دچار تغییر شود، این فهرست نیز به روز خواهد شد.هرگاه سایتي 

اي از سایت ایجاد شده تا هنگامي که آن تغییر در فهرست جویشگر  از زماني که تغییري در صفحه 

شده باشد اما  ثبت شود مدت زماني طول خواهد کشید. پس ممکن است که یک سایت پیمایش

 شده نباشد.  فهرست

توان انتظار داشت که در نتایج  براي آن تغییر ثبت نشده باشد، نميبندي  تا زماني که این فهرست

 جستجو آن تغییر را ببینیم. 

 

 جویشگر، سومین عنصر یک جویشگر است  افزار نرم

بندي  هاي موجود در فهرست را دسته اي داده شود که به صورت هوشمندانه اي اطالق مي به برنامه 

هاي درخواست شده هر  کند تا نتیجه جستجو با کلمه بندي مي ها را بر اساس اهمیت طبقه کرده و آن

 چه بیشتر منطبق و مربوط باشد.
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 بندي صفحات وب توسط جویشگرها رتبه

نمایید، تقریباً بالفاصله این  وقتي شما از جویشگرهاي پیمایشي چیزي را براي جستجو درخواست مي

ترین آنها نسبت  شود بطوریکه مربوط ميها صفحه صورت گرفته و مرتب  جستجو از میان میلیون

 به موضوع مورد درخواست شما رتبه باالتري را احراز نماید.

البته باید در نظر داشته باشید که جویشگرها همواره نتایج درستي را به شما ارائه نخواهند داد و  

بور هستید که کنید و گاهي اوقات مج مسلماً صفحات نامربوطي را هم در نتیجه جستجو دریافت مي

انگیز دیگري نیز  خواهید انجام دهید اما جویشگرها کار حیرت جستجوي دقیقتري را براي آنچه مي

 دهند. انجام مي

خواهید.  کتابي مي« سفر»کنید و از وي درباره  فرض کنید که شما به یک کتابدار مراجعه مي 

شما ارائه نماید با پرسیدن او براي این که جواب درستي به شما بدهد و کتاب مفیدي را به 

سؤاالتي از شما و با استفاده از تجارب خود کتاب مورد نظرتان را به شما تحویل خواهد داد. 

 کنند.  سازي مي جویشگرها همچنین توانایي ندارند اما به نوعي آنها را شبیه

 رسند؟  پس جویشگرهاي پیمایشي چگونه به پاسخ مورد نظرتان از میان میلیونها صفحه وب مي

هاي مورد نظر براي هر  شود. الگوریتم نامیده مي الگوریتمآنها یک مجموعه از قوانین را دارند که 

 کنند: جویشگري خاص و تقریباً سري هستند اما به هر حال از قوانین زیر پیروي مي

 مکان و بسامد

 عوامل خارج از صفحه

 هاي بهینه سازي سرفصل

 مکان و بسامد

هایي است که  بندي موقعیت و بسامد )تعداد تکرار( واژه هاي رتبه اصلي در الگوریتمیکي از قوانین 

 اند  در صفحه مورد استفاده قرار گرفته

 شود.  نامیده مي (Location/Frequency Methodeبسامد )-بطور خالصه روش مکان 

را « سفر»واژه  هاي در رابطه با آوِرد؟ الزم است که او کتاب کتابدار مذکور را به خاطر مي

هایي هستید که  کند که شما به دنبال کتاب طبق درخواست شما بیابد. او در وحله اول احساس مي
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 دهند.  را شامل شوند. جویشگرها هم دقیقاً همان کار را انجام مي« سفر»در نامشان کلمه 

در کد زبان موجود  (Titleعنوان ) برچسبکنند که در  آنها هم صفحاتي را برایتان فهرست مي

 باشند. « سفر»حاوي واژه HTML (( )زنگامگذاري اََبرمتني ) نشانه

 

ها(  جویشگرها همچنین به دنبال واژه مورد نظر در باالي صفحات و یا در آغاز بندها )پاراگراف

 هستند. 

د کنند که صفحاتي که حاوي آن واژه در باالي خود و یا در آغاز بندها و عناوین باشن آنها فرض مي

 تر هستند. به نتیجه مورد نظر شما مربوط

بسامد عامل بزرگ و مهم دیگري است که جویشگرها از طریق آن صفحات مربوط را شناسایي  

 نمایند.  مي

شوند که آن  اي در صفحه متوجه مي جویشگرها صفحات را تجزیه کرده و با توجه به تکرار واژه

ر آن صفحه دارد و آن صفحه را در درجه باالتري تري د ها اهمیت بیش واژه نسبت به دیگر واژه

 دهند. نسبت به صفحات دیگر قرار مي

 

 

 

شود و هر  تکرار فاش نمي-هایي از قبیل مکان چگونگي کارکرد دقیق جویشگرها درباره روش

 کند.  جویشگري روش ویژه خود را دنبال مي

کنید،  موتورهاي متفاوت جستجو ميهاي همانندي را در  به همین دلیل است که وقتي شما واژه

 رسید. به نتایج متفاوتي مي

 شوند.  هاي اولیه جویشگرهاي معتبر و بزرگ همچنان محرمانه نگهداري مي الگوریتم 

اند. نتیجه این خواهد شد  برخي جویشگرها نسبت به برخي دیگر صفحات بیشتري را فهرست کرده

تور دیگر نخواهد داشت و شما نتایج متفاوتي را که هیچ جویشگري نتیجه جستجوي مشترکي با مو

 کنید. ها دریافت مي از آن

 

 

 جویشگرها همچنین ممکن است که برخي از صفحات را از فهرست خود حذف کنند  



 نمایه سازی
 

   
 

شدن سعي در گول زدن جویشگرها  (Spam) هرزنامهالبته به شرطي که آن صفحات با 

 داشته باشند.

ي است که برخي از صفحات براي احراز رتبه باالتر در روش (Spamming)فرستادن هرزنامه  

 گیرند جویشگرها در پیش مي

ها و یا بزرگ نوشتن یا بسیار ریز نوشتن متنها  به این صورت است که با تکرار بیش از حد واژه 

 بطور عمدي کوشش در بر هم زدن تعادل و در نتیجه فریب جویشگرها دارند.

 عامل تکرار، در رتبه باالتري قرار بگیرند.  آنها سعي دارند که با افزایش 

 

 

 دهد البته آنگونه که گفته شد تعداد تکرارها اگر از حد و اندازه خاصي فراتر رود نتیجه معکوس مي

هاي  هاي متنوعي براي جلوگیري از فرستادن هرزنامه دارند و در این راه از گزارش جویشگرها راه

 برند. کاربران خود نیز بهره مي

ترین روشهاي جلب بازدیدکننده  هاي اینترنت براي جویشگرها یکي از مهم سازي سایت مروزه بهینها 

 به سایت است.

 

 عوامل خارج از صفحه

دارهایي دارند که صفحات خود را براي  جویشگرهاي گردشي اکنون تجربه فراواني در رابطه با وب

 کنند.  بهتر مرتباً بازنویسي مي رتبهکسب 

هایي مانند مهندسي  مسترها(ي خبره حتي ممکن است به سمت روش )وب دارها وببعضي از 

 تکرار بروند. -هاي مکان معکوس براي کشف چگونگي روش

استفاده « خارج از صفحه»هاي امتیازبندي  به همین دلیل، تمامي جویشگرهاي معروف از روش

 کنند.  مي

توانند در آن  رها خارجند و آنها نميدا عوامل خارج از صفحه عواملي هستند که از تیررس وب

 دخالت کنند و مسأله مهم در آن تحلیل ارتباطات و پیوندهاست.

 

 عوامل خارج از صفحه

فهمند که آن  به وسیله تجزیه صفحات، جویشگرها پیوندها را بررسي کرده و از محبوبیت آنها مي
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 صفحات مهم بوده و شایسته ترفیع رتبه هستند. 

دارها براي  اي است که از ایجاد پیوندهاي مصنوعي توسط وب هاي پیشرفته به گونه به عالوه تکنیک

 نماید. فریب جویشگرها جلوگیري مي

اي را جستجو  کنند که کدام صفحه توسط یک کاربر که واژه عالوه بر آن جویشگرها بررسي مي 

نظر را تعیین کرده و  ها، رتبه صفحه مورد شود و سپس با توجه به تعداد انتخاب کرده انتخاب مي

 نمایند. جا مي مقام آن را در نتیجه جستجو جابه

 

 تکنیک هاي جستجو براي جستجوي بهینه

هایي  هاي جستجوي اطالعات در دنیاي وب استفاده از واژه یكي از كاراترین و مقتدرترین روش

 شوند.  است كه اصطالحاً كلمات كلیدي نامیده مي

توانند با طرح بهترین كلمات كلیدي  جوگران ورزیده دنیاي اینترنت مياي و جست اغلب كاربران حرفه

 ها با هم براي نیازهاي اطالعاتي خود پاسخي در خور بیابند. و بكار بستن قوانین تركیب آن

هاي زیر براي انتخاب كلمات كلیدي و نیز جستجوي دقیق و مفید پیشنهاد  در این روش توصیه 

  :شود كه بشرح ذیل است مي

 

 تکنیک هاي جستجو براي جستجوي بهینه

المقدور سعي شود كلمات كلیدي از میان اصطالحات منحصر به فرد و اسامي خاص  حتي  •

  .انتخاب شود

المقدور از آوردن كلمات عمومي كه عناوین بسیاري را در زیر مجموعه خود شامل  حتي  •

  .شوند، جداً خودداري كنید مي

طور كامل وارد  هر چیز دیگري را كه مد نظر دارید بههمیشه اسم شخص یا نام شي یا  •

  .كنید

گذارد، این مسأله  دقت كنید كه اگر موتور جستجو میان حروف بزرگ و كوچك تفاوتي مي  •

  .را در طرح كلمات كلیدي خود مدنظر داشته باشید

تباه تایپي تواند از یك اش در نظر داشته باشید اگر نتیجه جستجو صفر بود به احتمال زیاد مي  •

  .باشد

دانید از كاركتر جانشین كه اغلب * و یا ؟ است  اي را نمي اگر امالي صحیح و كامل كلمه  •
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  .استفاده كنید

 تکنیک هاي جستجو براي جستجوي بهینه

كند، از  اگر یك كلمه كلیدي را براي طرح دقیق و تمام و كمال یك مورد جستجو كفایت نمي . 7

 (AND, OR, NOT) ي، استفاده از اپراتورهاي جبر بولینهاي جستجوي عبارت تكنیك

ترین و قدرتمندترین امكانات جستجو در اغلب  استفاده كنید. جستجوي عبارتي یكي از مهم

توان یك عبارت یا جمله مشخص را به همان ترتیبي كه  باشد و مي موتورهاي جستجو مي

روش جستجو عبارت مورد نظر را اند مورد جستجو قرار داد. براي این  كلمات وارد شده

  .داخل گیومه"" بگذارید

به مفهوم "و" براي محدود كردن دامنه جستجو از طریق  AND : AND . استفاده از عملگر8

كه براي  رود و براي تركیب كلیدهاي جستجو زماني  هاي مختلف به كار مي تركیب كلید واژه

هاي  ود داشته باشد و عالمت آن در پایگاهشما مهم است كه دو یا چند كلمه كلیدي حتماً وج

 ALL THE ، استفاده از + ، انتخاب عبارتAND مختلف به صورت استفاده از عبارت

WORD  از منو، انتخاب عبارت(MATCH ON ALL WORDS AND) وسیله  به

  .هاي رادیویي است كلیك كردن بر روي دكمه

 تکنیک هاي جستجو براي جستجوي بهینه

باعث گسترش  AND به مفهوم "یا" و برخالف عملگر ORاپراتور  :OR از عملگر .  استفاده9

هاي جستجو زماني كه  تر شده براي تركیب كلید واژه دامنه جستجو و بازیابي اطالعات بیش

انتظار دارید تنها یك، دو یا چند كلمه كلیدي حضور داشته باشند و عالمت آن استفاده از 

 ANY OF THE اده و معمولي آن، انتخاب عبارتي اجراي س ، نحوهOR عبارت

WORDS از منو، انتخاب عبارت (MATCH ON ANY WORDS OR)  با كلیك بر

باشد. یكي از كاربردهاي مهم این عملگر پوشش مفاهیم یا  هاي رادیویي مي روي دكمه

  .اصطالحات مترادف، مرتبط یا با امالهاي متفاوت است

به مفهوم "نه" و یا به جز كه در این صورت تمامي  NOT اپراتور :NOT استفاده از عملگر . 10

هاي بازگشتي كه حاوي عبارت یا كلمه كلیدي هستند حذف خواهند گردید و براي  جواب

را قبل از عبارت یا كلمه كلیدي مورد نظرتان با یك  NOTاجراي آن تنها كافیست كه 

  .فاصله بیاورید

 نهتکنیک هاي جستجو براي جستجوي بهی



 نمایه سازی
 

   
 

 یابي: در بسیاري از موارد استفاده از عملگر استفاده از عملگر نزدیك AND  باعث بازیابي

ها را در هر  شود كه براي ما مفید نیست. به این دلیل كه این عملگر كلید واژه اطالعاتي مي

 تواند از یابي مي كند. در این موارد استفاده از تكنیك نزدیك كجاي متن كه باشند بازیابي مي

ریزش كاذب اطالعات و یا بازیابي اطالعات غیرمرتبط جلوگیري نماید. همه موتورهاي 

جستجو قابلیت استفاده از این تكنیك را ندارند ولي به عنوان مثال در موتور جستجوي 

  .از این تكنیك استفاده نمود NEAR توان با استفاده از عملگر آلتاویستا مي

باشد  هاي جستجو مي ترین تكنیك از پرانتز: این تكنیك یكي از مهمجستجوي تركیبي با استفاده  . 12

توان تا حدود زیادي از بازیابي موارد غیرمرتبط در محیط وب جلوگیري  كه به وسیله آن مي

جا استفاده  توان از همه عملگرهاي جستجو كه در باال گفته شده یك كرد. در این روش مي

  .نموددیگر تركیب  ها را با هم كرد و آن

 تکنیک هاي جستجو براي جستجوي بهینه

. جستجوي كلیدواژه در عنوان صفحات وب: این تكنیك با این پیش فرض كه عنوان یك صفحه 13

هاي  گر محتواي اطالعات موجود در آن است به جستجوي واژه وب تا حدود زیادي نمایان

تجو متفاوت است ولي پردازد. عالمت آن در موتورهاي جس ها مي كلیدي در عنوان سایت

هاي دیگر این امكان را فراهم  اغلب موتورهاي جستجو از طریق فهرست انتخابي و یا گزینه

  .آورند مي

كه به صورت قراردادي هر كشوري حوزه خاصي در   ها: با توجه به این . جستجوي حوزه سایت14

دهد كه فرایند  ها به ما این امكان را مي محیط وب دارد، قابلیت جستجوي حوزه سایت

هاي وب  و یا سایت (IR) هاي وب ایران جستجو را به حوزه خاصي نظیر سایت

محدود كنیم. دستورات استفاده از این تكنیك در  (ORG) هاي غیر انتفاعي سازمان

  .باشد موتورهاي جستجو مختلف مي

 تکنیک هاي جستجو براي جستجوي بهینه

هاي دیگر آورده  شود نتایج جستجو به زبان لف باعث ميهاي مخت . محدود كردن جستجو به زبان15

  .تر است نشود و انتخاب مطلب مورد نظر آسان

. محدود كردن جستجو به تاریخ انتشار منابع در وب: تاریخ انتشار یا به اصطالح روزآمدي 16

شود بنا  گونه محدودیت باعث مي مطلب به خصوص در منابع علمي اصل مهمي است و این

  .ترین منبع بازیابي بشود نیاز كاربر جدیدترین و یا قدیميبه 
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كه فقط نوع خاصي از رسانه   هاي مختلف؛ موسیقي، عكس، ویدئو: زماني . جستجوي رسانه17

مورد نیاز است به عنوان مثال زماني كه به عكس یك شخصیت نیاز داریم، جستجو در میان 

  .ات دیگري در مورد آن شخصیت نباشدشود نتیجه جستجو شامل اطالع ها باعث مي عكس

 تکنیک هاي جستجو براي جستجوي بهینه

زماني  :.… ,PDF, WORD, MP3, MPEG :هاي مختلف جستجوي صفحات با فرمت  .18

توان از این تكنیك استفاده كرد . به عنوان مثال اگر مایل  كه فرمت خاصي مورد نظر است مي

  .تواند مفید باشد باشد، این تكنیك مي PDF باشیم منبع بازیابي شده در فرمت

هاي جستجو در موتور جستجو: با توجه به این كه هر موتور جستجو  فرض آگاهي از پیش  .19

ها  فرض دارد و اگر از هیچ گونه عملگري استفاده نشود، كلید واژه ها یك پیش براي تركیب واژه

كند؛ آگاهي از این  ب ميفرض با یكي از عملگرهاي جبر بولي تركی را به صورت پیش

  .برد موتورهاي جستجوي مختلف مهارت ما را در جستجو باال مي  فرض پیش

 

 

. وب نامریي: وب نامرئي به دو دلیل كمي و كیفي اهمیت دارد كمي از این نظر كه موتورهاي 20

درصد از اطالعات موجود در اینترنت را بازیابي كنند و  16جستجو فقط قادر هستند حدود 

برابر وب مریي است و كیفي از این نظر كه منابع اطالعاتي  500اندازه وب نامریي تقریبا 

گوي نیاز  موجود در وب عمیق معموال ارزشمند و مفید هستند و در بسیاري از موارد پاسخ

  .باشند كاربران مي

هاي  اند و كاربران را به سایت راي شناسایي منابع وب نامریي به وجود آمدهآشنایي با ابزارهایي كه ب

كنند، باعث دسترسي به این بخش عظیم از اطالعات مفید و ارزشمند  مناسب راهنمایي مي

كه فهرستي از منابع نامریي را و سایت  INVISIBLEWEB شود. مثل سایت مي

COMPLETEPLASET  ایگاه اطالعاتي وب نامریي پ 40000كه فهرستي از تقریبا

  .دهد را ارایه مي

 جایگاه کتابخانه ها و مراکزاطالع رساني در جامعه اطالعاتي

 کتابداري و اطالع رساني جزو مشاغل اطالعاتي است

کتابخانه ها به عنوان نهادهایي که وظایف گردآوري ، سازماندهي و اشاعه اطالعات را بر عهده 

 محسوب مي شوند.  زیرساخت هاي اطالعاتيو  اطالعاتي جامعهدارند از عناصر اصلي 
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 جوامع توسعه یافته، کتابخانه هاي توسعه یافته تري نیز نسبت به جوامع در حال توسعه دارند.

 

 راهنماهاي موضوعي

کتابداران، اطالع رسانان، آموزشگران و پژوهشگران کتابداري و اطالع رساني، صرفنظر از این 

فعالیت مي کنند، مي توانند با بهره گیري از این رویکردها، خدمات خود را که در چه حوزه اي 

 نظام مند کرده و به فعالیتهاي خود جهت دهند.

 

 راهنماهاي موضوعي...

راهنماهاي متون با عناوین مختلفي نظیر راهنماهاي منابع اطالعاتي و راهنماهاي منابع مرجع و   

منابع اطالعاتي را در یک یا چند زمینه موضوعي،  دروازه هاي موضوعي شناخته مي شوند و

 معرفي و ساختار آنها را توصیف مي کنند.

 Walford's Guide to Referenceو   Guide to Reference Bookمنابعي نظیر   

Materials   که کتابداران با آنها آشنا هستند، نمونه هایي از راهنماهاي ارزشمندي هستند که تمام

 وضوعي را پوشش مي دهند. زمینه هاي م

 راهنماهاي موضوعي...

مبتني بر وب نیز  (gateways)مي توان این راهنماها را با استفاده از دروازه هاي موضوعي  

تهیه کرد چون بیشتر پژوهشگران تمایل دارند منابع مرتبط با موضوعات تخصصي مورد عالقه 

ت آورند و کتابخانه ها و کتابداران همواره شان را بدون صرف زمان زیادي، از طریق اینترنت بدس

 درگیر توسعه و طراحي دروازه هاي موضوعي در وب بوده اند.

 مطالعات کاربران

 رفتار اطالع یابيو  نیاز اطالعاتيدو نوع اصلي از پژوهش هاي مربوط به مطالعات کاربران، 

 است.

استاي برآوردن یک یا چند هدف. جستجوي هدفمند اطالعات بعنوان پیامد یک نیاز اطالعاتي در ر

جستجوي اطالعات از سوي فرد ممکن است از طریق تعامل وي با نظام هاي اطالعاتي دستي)نظیر 

یک روزنامه یا یک کتابخانه( یا از طریق تعامل با نظامهاي رایانه محور) نظیر وب جهان گستر( 

  صورت پذیرد
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 مطالعات کاربران

اطالعاتي کاربران دارد در طراحي نظام هاي بازیابي اطالعاتي اهمیت دیگري که بررسي نیاز 

است. این نظام ها را، بدون یافتن درکي روشن از آنچه استفاده کنندگان نیاز دارند یا مي خواهند 

  بدانند، چگونگي جستجوي اطالعات توسط آنها و چگونگي ارزیابي اطالعاتي که دریافت مي کنند

 

 کتابسنجيمطالعات 

 مطالعات کتابسنجي 

 اطالع سنجي 

 علم سنجي 

 وب سنجي 

 

 افزایش حجم سریع اطالعات، انفجار اطالعات، آلودگي اطالعات، اضافه با اطالعاتي و ...

 سردرگمي متخصصان در تشخیص اطالعات سره از ناسره

 وب سنجي

 تحلیل محتواي صفحات وب 

 )تحلیل فناورانه وب)عملکرد موتورهاي کاوش 

 وب تحلیل استنادي 

  بررسي ضریب تاثیرگذاري وب(web impact factor)  

 و ...

 

 مهارتهاي اطالع یابي در محیط وب 

 با تأكید بر پایگاه هاي اطالعاتي

 

 مقدمه

 افزایش روزافزون اطالعات

 انتشار منابع اطالعاتي متعدد
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 است.روبرو ساخته  جدي  جامعه علمي را با مشکالت و چالش هاي                      

 

در میان این حجم انبوه اطالعات )چاپي، غیر چاپي، و الکترونیکي( پیدا کردن اطالعات کامال  

 مرتبط و معتبر کار آساني نیست و نیازمند مهارتهاي ویژه اي است. 

 

  مهارت هاي اطالعاتي پیش نیاز تحقیق است.  

 تعریف وب مرئي و نامرئي

 تعریف فني

  وب مرئي

 ا دسترسي آزاد  صفحات ثابت ب     

 وب نامرئي

تشکیل شده از صفحات وب متحرک و یا قابل دسترس به صورت محدود )مثال با استفاده از رمز 

 ورود  ..(

 تقسیم بندي وب مرئي و نامرئي

 مهارت هاي اطالع یابي

 

 مهارت در بازیابي اطالعات؛ 

  مهارت در ارزیابي اطالعات؛ 

   مهارت در سازماندهي اطالعات؛ 

  مهارت در تبادل ارتباط.و 

 ابزارهاي جستجو

 

 

 روشهاي جستجوي اطالعات در محیط وب

 

  ساده 
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 پیشرفته 

 كنترل واژگان 

 اصطالحنامه 

 فرایند جستجو

 ارزیابي پایگاه ها

 

  جامعیت 

  مانعیت 

 

 چگونه مي توان مدارك بیشتر و مرتبط تر را بازیابي كرد؟

 بخش هاي مختلف وب نامرئي 

 وب مات یا تاریك  

بخشي از فضاي وب نامرئي به وب مات موسوم گردیده كه مي توانسته مورد استفاده كاربران ۱

قرار گیرد، اما به دالیل زیر این اطالعات در خارج از دسترس كاربران قرار گرفته و موتورهاي 

  :كاوش نمي توانند آن ها را بازیابي كنند

است و هر روز منابع و اطالعات جدید به آن از آنجا كه اوالً محیط وب دائماً در تغییر  .۱

افزوده مي گردد و ثانیاً صفحاتي در وب وجود دارند كه هیچ پیوندي بین آن ها با منابع دیگر 

برقرار نشده، خزنده هاي موتورهاي جستجو قادر به یافتن این صفحات و همگام نمودن خود با 

  .این حجم عظیم اطالعات نیستند

 وب مات یا تاریك 

به دلیل محدودیت توانایي، نرم افزارهاي خزنده فرصت كافي براي روزآمدسازي صفحات  .۲

جدید وب را ندارند. موتورهاي كاوش نیز امكان روزآمدسازي حجم عظیمي از اطالعات و 

منابع جدید را ندارند و به همین دلیل بسیاري از این اطالعات از حوزه موتورهاي كاوش دور 

  . مي مانند

حدودیت توان مالي بسیاري از موتورهاي كاوش سبب گردیده كه موتورهاي كاوش نتوانند م .۳

تمام صفحات وب سایت ها را نمایه سازي كنند، چرا كه براي آن ها هزینه هاي زیادي دارد و 
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بنابراین موتورهاي كاوش بنا بر سیاست هاي خودشان، تنها بخشي از وب سایت ها یا الیه هاي 

را نمایه سازي مي كنند. بنابراین همیشه بخش عظیم الیه هاي دروني وب سایت  بیروني آن ها

  .ها پنهان مي مانند

 

 وب عمیق  .۲

به مجموعه اي از اطالعات الكترونیكي پیوسته اطالق مي شود كه بسیاري از پایگاه هاي اطالع 

 د. رساني، آن ها را از طریق شبكه جهانگستر وب در دسترس عموم قرار داده ان

برخي این اطالعات را به رایگان، و برخي دیگر را با دریافت هزینه در دسترس عموم قرار 

 مي دهند. 

مندرجات این پایگاه ها معموالً خارج از حوزه جستجوي موتورهاي كاوش قرار دارند هریك از 

ران را این پایگاه ها صفحه جستجوي مبتني بر وب دارند. كه امكان جستجو در آن ها براي كارب

فراهم مي كند، اما خزنده هاي موتورهاي جستجو توان ورود به آن ها را ندارند و در نتیجه 

 حجم انبوهي از اطالعات، نمایه نشده باقي مي ماند. 

 وب عمیق  .۲

مثالً یك دانشجوي رشته پزشكي( بخواهد خود را )به عنوان نمونه اگر یك متخصص موضوعي  

محدود كند و نتواند به پایگاه هاي اطالعاتي تخصصي مراجعه به موتورهاي كاوش معمولي 

 .نماید یا از وجود آن ها آگاه نباشد، از دسترسي به حجم انبوهي از اطالعات محروم خواهد ماند

بنابراین كاربر باید در این موارد از طریق موتورهاي جستجو، پایگاه هاي مرتبط با موضوع 

انه به جستجو در آن ها بپردازد تا از دسترسي به وب عمیق خود را شناسایي كند و سپس، جداگ

  .باز نماند

 

 وب خصوصي و وب ملكي .۳

بخشي دیگر از وب نامرئي وجود دارد كه چون اطالعات موجود در آن جزو دارایي هاي شخصي 

یا خصوصي سازمان ها یا افراد مي باشد، از حوزه دسترسي موتورهاي جستجو پنهان است. مثالً 

برخي از سازمان ها و مؤسسات خصوصي یا دولتي، به دالیل امنیتي از اطالعات مربوط به در 

مسائل كاري و سازماني و پرسنلي خود حفاظت مي كنند اجازه دسترسي به آن ها را به دیگران نمي 

دهند و فقط كساني كه داراي اسم كاربر و گذرواژه هستند مي توانند از آن ها استفاده كنند؛ این 
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بخش دیگر، منابع اطالعاتي از قبیل (.۱۳۳۲خش، وب خصوصي محسوب مي گردد )منصوریان، ب

نشریات الكترونیكي مبتني بر وب مي باشند كه دسترسي به آن ها از طریق پرداخت حق اشتراك و 

  .نامیده مي شود« وب ملكي»خرید محصوالت اطالعاتي شركت هاي مختلف صورت مي گیرد و 

 

 اً پنهاناینترنت واقع .۴

بخش دیگري از وب پنهان وجود دارد كه بنا به مسائل فني و ناكارآمدي ابزارهاي جستجو، از 

دسترسي كاربران دورمانده است. بسیاري از موتورهاي جستجو قادر به بازیابي اطالعات متني اچ 

بود منابع مالي و تي ام ال هستند، ولي توانایي بازیابي فایل هاي پي دي اف را ندارند، یا به دلیل كم

فني از جستجوي فایل هاي غیرمتني صرف نظر كرده اند. بنابراین منابع اطالعاتي متنوعي نیز در 

وب وجود دارند كه تنها به دلیل محدودیت هاي فناوران یا مالي موتورهاي جست وجو، از حوزه 

 كاوش آن ها و در نتیجه از دسترس كاربران دور مانده اند 

 

 منابع موجود در وب نامرئي 

 

بخش بزرگي از وب وجود دارد كه عنكبوت هاي موتورهاي جستجو آن ها را نمایه نمي كنند یا نمي 

توانند نمایه كنند و عبارت اند از سایت هاي داراي رمز عبور، اسناد موجود در پشت سامانه هاي 

تعاملي نظیر ماشین حساب ها و  حفاظتي، فایل هاي پي دي اف از متون آرشیو شده، و ابزارهاي

برخي واژه نامه ها و همچنین محتویات بعضي از پایگاه هاي اطالعاتي، منابع محافظت شده از 

طریق اسم كاربر و گذرواژه، منابع و صفحات وب بدون پیوند، و صفحات افزون بر حداكثر تعداد 

  .صفحات قابل مرور در نتایج بازیابي

 

 اهمیت وب نامرئي 

نخست از نظر كّمي، باید گفت كه حجم  .دلیل مي توان گفت كه وب نامرئي اهمیت دارد به دو

موارد زیر، اهمیت وب [. ۱۱اطالعات موجود در این بخش خیلي بیشتر از سطح آشكار است]

 نامرئي را از نظر كّمي نشان مي دهند 

موجود در وب  درصد از اطالعات ۱۱بهترین موتورهاي كاوش فقط قادر هستند كه حدود  .۱

  .درصد آن ها جزو وب نامرئي به حساب مي آیند ۳۴را بازیابي كنند و بنابراین 



 نمایه سازی
 

   
 

میلیون سند، و وب  ۰۰۵برابر وب مرئي است: وب نامرئي  ۰۵۵اندازه وب نامرئي تقریباً  .۲

  .میلیون سند را دارا مي باشد ۱مرئي تقریباً 

این مجموعه بویژه منابع اطالعاتي موجود در  دوم اینكه از نظر كیفي، اطالعات بخش هاي مختلف

وب عمیق، معموالً منابع ارزشمند و مفید هستند و در بسیاري از موارد پاسخگوي نیاز كاربران مي 

  .باشند. تقریباً بیش از نیمي از وب نامرئي را پایگاه هاي اطالعاتي موضوعي تشكیل مي دهند

 

 ئي توسط موتورهاي كاوش دالئل عدم بازیابي و نمایه سازي وب نامر

دالیل فني: بسیاري از موتورهاي كاوش به دلیل محدودیت هاي نرم افزاري توانایي  .۱

باید یادآور شد كه هنوز هیچ موتور كاوشي ادعا نكرده  .روزآمدسازي اطالعات جدید وب را ندارند

ین موتورها یك گام است كه قادر به گسترش حوزه كاوش خود به تمام محیط وب مي باشد و همیشه ا

  .از سرعت روزافزون اطالعات عقب تر هستند

دالیل بودجه اي: همانطور كه قبالً اشاره شد فرآیند نمایه سازي تمام صفحات وب، هزینه بر  .۲

خواهد بود و موتورهاي كاوش نیز بنا به محدودیت بودجه ناگزیرند فقط بخشي از وب سایت ها را 

  .نمایه سازي كنند

ل اجتماعي و حقوقي: از آنجا كه اطالعات موجود در وب در دسترس عموم قرار مي گیرد، دالی .۳

بسیاري از افراد و سازمان ها به دلیل صرف بودجه هاي كالن در راه اندازي سایت ها و پایگاه 

هاي اطالعاتي خود، حاضر نیستند این اطالعات را به صورت رایگان در اختیار همه بگذارند. البّته 

  .ن از لحاظ اجتماعي و حقوقي حق مسلّم آن ها استای

 

 شیوه هاي اطالع یابي در وب نامرئي 

در حال حاضر ابزارهایي به وجود آمده اند كه منابع وب نامرئي را شناسایي، و كاربران را به 

این رویكرد توسط بزرگراه هاي اطالعاتي و كتابخانه هاي  .سایت هاي مناسب راهنمایي مي كنند

زي پذیرفته شده است؛ بطوري كه فقط توصیفي از پایگاه هاي اطالعاتي و مجالت نامرئي را مجا

كه فهرستي از منابع نامرئي را، و سایت  Invisibleweb ارائه مي كنند؛ مثل سایت

Completeplaset  ًپایگاه اطالعاتي وب نامرئي را ارائه مي دهند.  ۴۵۵۵۵كه فهرستي از تقریبا

برخي دیگر از ابزارهاي اطالع یابي نیز كه تاكنون معرفي شده اند و ما مي توانیم با استفاده از آن 

  :ها به این اطالعات دسترسي پیدا كنیم به شرح زیر است
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 دروازه هاي اطالعاتي

  سایت ها هستند كه به وسیله متخصصان دروازه هاي اطالعاتي مجموعه اي از پایگاه ها و

اطالعاتي و معموالً كتابداران گردآوري، بررسي و براساس موضوع مرتب شده اند و 

  :معموالً به كاربران نیز توصیه مي شوند. نمونه اي از این دروازه ها عبارت اند از

 Academic Information  

 Digital Librarian  

 Gaary price direct search  

 Infomine  

 Internet public Library 

 

 تال ها یا پایگاه هاي اطالعاتي خاص موضوعي پر

مجموعه اي از پایگاه هاي اطالعاتي خاص موضوعي هستند كه به یك موضوع خاص اختصاص 

دارند و به وسیله دانشمندان، محققان، متخصصان، مؤسسات دولتي، شركت هاي بازرگاني و 

بسیار عالقه مند یا داراي دانش حرفه اي و اطالعات وسیع در حوزه  كارشناسان موضوعي، افراد

از ورتال ها در هنگام جستجو براي  .(Oxford uni. Libraries ۲۵۵۵) خاص ایجاد مي شوند

موضوعات خاص مانند پیوندهاي خبري، فایل هاي چندرسانه اي، آرشیوها، فهرست هاي پستي 

طالعاتي كه به موضوعات خاص اختصاص دارند استفاده اشخاص، شغل یاب ها و هزاران پایگاه ا

مي شود. از مزیت هاي عمده استفاده از دروازه هاي اطالعاتي این است كه براي ایجاد آن ها 

افرادي با دانش موضوعي خاص، در اینترنت جستجو كرده اند و به پاالیش اطالعات مفید از 

  .غیرمفید پرداخته اند

 

  :عاتيویژگي پایگاه هاي اطال

 جستجوپذیر و مرورپذیر، حاوي توصیف منابع اینترنتي در یك زمینه موضوعي خاص؛  .۱

مشتمل بر معیارهاي شفاف و تعریف شده براي ارزیابي كیفیت منابع اطالعاتي، به جاي  .۲

 انتخاب بدون ارزیابي؛ 
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 دخالت كتابداران و متخصصان موضوعي در ایجاد آن؛  .۳

 تولید دستي ركوردهاي آن، براي توصیف بامعنا و اطالع بخش از منابع اطالعاتي؛  .۴

فهرستنویسي و رده بندي منابع اطالعاتي با استفاده از شیوه هاي سنتي كتابخانه اي به منظور  .۰

  .بازیابي موثر

 

  :ابرموتورهاي كاوش

وب نامرئي شمرده مي شود گسترش پذیري حوزه هاي جستجو نیز یكي از شیوه هاي دسترسي به 

كه نمونه آن، استفاده از ابرموتورهاي كاوش است. این ابرموتورها خود، موتورهاي جستجوي 

واقعي نیستند. بلكه به كاربران این امكان را مي دهند كه كلیدواژه هاي خود را همزمان توسط چند 

  .ببینندموتور، مورد كاوش قرار دهند و نتایج جستجوي همه آن ها را با هم 

 

  : عوامل هوشمند

این عوامل هوشمند از ابزارهاي بازیابي در اینترنت هستند كه براي اجراي كارهاي بخصوص به 

كارگرفته مي شوند. این عوامل توانایي جستجو و مقایسه و انتخاب منابع اطالعاتي بر اساس نیاز 

  .مطرح شده توسط كاربر را دارند

 

  جستجوي وب نامرئيها و ابزارهایي براي  توصیه

  1متخصصان جستجو ي وب میگویند موتورهاي جستجو مثل گوگل و یاهو فقط 

از اطالعات وب را براي جستجو اطالعات اینترنت را مورد  (surface Web)درصد

،  deep Web  ،Deepnetجستجو قرار میدهند مابقي اطالعات اینترنت را وب نامرئي یا 

invisible Web  ،dark Web  ،hidden Web  مي نامند. خوشبختانه براي جستجو

قسمتهایي از وب پنهان ابزارها و موتور جستجوهاي متعددي ایجاد شده و در یافتن اطالعات 

 این موتور جستجوها از الگوریتم هاي پیشرفته رنكینگ و  دلخواه كمك خوبي هستند.

language-analysis را چكیده مي كنند استفاده مي كنند كه اطالعات مفید و مرتبط. 

  

 :موتور جستجوهاي وب نامرئي

: DeepDyveیكي از جدیدترین موتور جستجوها كه بر وب نامرئي تمركز كرده است 
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: CloserLook Searchجستجوگري براي اطالعات پزشكي ، سالمت ، داروها و… 

: CompletePlanet دسترس بیش از هفت هزار دیتابیس و موتور جستجو در این پایگاه در

 است و یكي از راه هاي عالي براي جستجوي وب نامرئي مي باشد

: Daylifeجستجوي اخبار به همراه تصاویر ، مقاالت و… 

: spockجستجوي افراد در وب ؛ پیدا كردن پروفایلها و تصاویر مخفي دوستانتان 

: The WWW Virtual Libraryت یكي از قدیمي ترین پایگاه اطالعاتي وب كه با كلما

 كلیدي یا دسته بندي ها مي توانید به اطالعاتش دست یابید

 

 :موتور جستجوهاي وب نامرئي

: pipl طراحي شده براي جستجو وب نامرئي ؛ نتایجي كه این وب سایت در دسترس قرار مي

 (دهد از نظر بعضي از كاربرانش خطرناك است )حریم شخصي

: CustomSearchEngine سفارشي سازي شده گوگللیستي از جستجوگرهاي 

: SurfWaxموتور جستجویي ساده و پر محتوا 

: Freebaseمجموعه اي از میلیونها بانك اطالعاتي در موضوعات متنوع 

: RefSeek موتور جستجویي براي دانش جویان و محققان ؛ بیشتر از یك میلیارد سند كه شامل

 عارف را جستجو مي كندمجالت ، روزنامه ها ، كتاب ها و دایره الم ،صفحات وب 

 

 چه کنیم که اطالعاتمان جزء وب نامرئي محسوب نشود؟

 بازیابي صفحات وب عمیق-1

شود اگر بعضي یا تمام محتواي آن در زمان اجرا )زمان بعد از دریافت  پویا گفته مي Pي  یك صفحه

 شود.اي بر روي خدمتگذار یا مشتري تولید  درخواست صفحه در خدمتگذار( توسط برنامه

 ها تشخیص فرم

 ها تشخیص اسكریپت

 هاي فرم تشخیص فیلد-2

 كار بسیار دشواري است!

اي است. هاي مكاشفه ها براساس روش اكثر تكنیك 

 ها از عناصر یكساني استفاده شده است. خوشبختانه، در اكثر فرم
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 تكمیل خودكار فیلدها-3

 پایگاه محتویات داخل دادههاي استخراج شده براي كشف  انتصاب مقدار مناسب به فیلد

 تكنیك اول:

 جوهاي از پیش تعیین شده و استفاده از پرس

 تكنیك دوم:

 استفاده از مقادیر موجود در فیلدها بصورت جایگشتي

 تكنیك سوم:

 ي جستجو آموزش خزشگر با استفاده از پاالیش صفحه

 ادامه -تكمیل خودكار فیلدها -3

 تكنیك چهارم:

 یادگیري ماشینهاي  استفاده از تكنیك

 تكنیك پنجم:

 پوشش مجموعهي  جو براي یك داده پایگاه به مسأله و ي پیدا كردن بهترین پرس تبدیل مسأله

 ها در گراف

 دار كمینهي غالب وزنمجموعهي  تبدیل به مسأله

 تكنیك ششم:

 هاي سمت مشتري كار با اسكریپت

  ها پایگاه آنالیز نتایج دریافتي از داده-4

 دالیل:

 بدست آوردن كلمات كلیدي جدید

  ي خاص پایگاه در یك زمینه تخمین تعداد مستندات داده

  ها پایگاه بندي داده بندي یا خوشه دسته-5

 بندي؟ بندي یا خوشه دسته

 بندي: هاي مختلف دسته روش

  جو و بندي مبتني بر پرس دسته

 بندي مبتني بر خزش دسته

 كالس سرویسبندي با استفاده از توصیفات  دسته
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