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Abstract: Facet analysis approach (FAA) has exhibited a continuous
growth trend since the early 20th century. The present paper is aimed to
systematically review the studies and documents of the faceted organization
plans as well as thematic and temporal classification of these works. This
review led to the identification of the growth and development trends of
applying this approach in the information organization and retrieval tools,
followed by providing some suggestions for researchers in future works.
Accordingly, the steps to be taken in the present work were as follows:
The first step included a comprehensive search in relevant references as
well as a primary review of the documents, followed by classification and
refinement of the documents in the second step. The third step addressed
temporal and thematic classification of the documents, analysis of the
literature, and identification of the existing gaps. In the final step, some
suggestions were provided for covering these gaps. The outcomes of the
previous works included the development of faceted rankings, faceted
glossaries and headings, and faceted information retrieval systems, the
extensive use of which continued until 1990s. Subsequently, with the
development of computer systems and web, the facets took another role
in the retrieval of the data available in the database. During this period,
a set of models, faceted metadata, faceted user interfaces, and faceted
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ontologies was made, which was followed by the development of several software in this
field. The facet analysis approach has been developing since the early 20th century to 1990
based on the logical system (a priori) of science classification. However, since then, due to the
development of the computer capabilities and growth of the users’ needs, the logical perspective
was replaced by the computational and user-oriented (a posteriori) perspective. Creating the
structure of facets in semantic web environments and formulation of new standards, utilizing
more effective methods to perceive user behaviors, and taking historical development and
changes of sciences into account are the gaps that still require further studies. Covering these
gaps promises sustainable effectiveness of the facet analysis process in future.
Keywords: Knowledge Organization, Information Retrieval, Facet, Facet Analysis, Systematic
Review
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چكيــده :رویکــرد تحلیــل چهریــزهای از اوایــل قــرن بیســتم تاکنــون رونــد رشــد
مســتمری داشــته اســت .هــدف ایــن مقالــه مــرور سیســتماتیک پژوهشهــا و
مســتندات طرحهــای ســازماندهی چهریــزهای و نیــز تقســیمبندی موضوعــی
و زمانــی ایــن مطالعــات اســت .بــا مــرور صورتگرفتــه ،رونــد رشــد و توســعة
کاربردهــای ایــن رویکــرد در ابزارهــای ســازماندهی و بازیابــی اطالعات شناســایی
و پیشــنهاداتی بــرای پژوهشــگران آینــده ارائــه گردیــد .بــرای ایــن منظــور در
گام اول ،جســتوجوی جامــع در منابــع و بررســی اولیــة اســناد؛ در گام دوم،
طبقهبنــدی و پاالیــش اســناد؛ و در گام ســوم ،طبقهبنــدی زمانــی و موضوعــی اســناد
ی شــکافهای موجــود و در نهایــت ،پیشــنهاداتی بــرای
و تحلیــل متــون و شناســای 
پوشــش ایــن شــکافها صــورت گرفــت .حاصــل تالشهــای انجامشــدة قبلــی،
توســعة ردهبندیهــای چهریــزهای ،اصطالحنامههــا و ســرعنوانهای چهریــزهای
و نظامهــای بازیابــی اطالعــات چهریــزهای بــود کــه بهطــوری گســترده تــا دهــة
 1990میــادی ادامــه داشــت؛ امــا بعــد از آن بــا توســعة سیســتمهای کامپیوتــری
و وب ،چهریزههــا نقــش دیگــری در بازیابــی اطالعــات در پایــگاه داده بــر
عهــده گرفتنــد .در ایــن دوره مجموعــهای از مدلهــا ،فرادادههــای چهریــزهای،
رابطهــای کاربــری چهریــزهای و آنتولوژیهــای چهریــزهای شــکل گرفــت و
نرمافزارهــای متعــددی در ایــن زمینــه توســعه یافــت .رویکــرد تحلیــل چهریــزهای
از حــدود اوایــل قــرن بیســتم تــا ســال  1990میــادی بــر مبنــای نظــام منطقــی
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(پیشــینی) طبقهبنــدی علــوم پیــش رفتــه اســت .امــا از آن ســال بــه بعــد ،بهدلیــل گســترش تواناییهــای
کامپیوتــری و رشــد نیازهــای کاربــران ،دیــدگاه منطقــی جــای خــود را بــه دیــدگاه محاســباتی و
کاربرمــدار (پســینی) ســپرد .ایجــاد ســاختار چهریزههــا در محیــط وب معنایــی و ایجــاد اســتانداردهای
جدیــد ،بهرهبــرداری از روشهــای مؤثرتــر درک رفتــار کاربــران و توجــه بــه توســعه و تحــول تاریخــی
علــم ،شــکافهایی اســت کــه هنــوز نیــاز بــه مطالعــه و بررســی بیشــتر دارد .پوشــش ایــن شــکافها،
تأثیــر پایــدار فراینــد تحلیــل چهریــزه در آینــده را نویــد میدهــد.
كليدواژهها :سازماندهی دانش ،بازیابی اطالعات ،چهریزه ،تحلیل چهریزهای ،مرور سیستماتیک
 .1مقدمه

ردهبنــدی ،جایگــذاری چیزهــا یــا اشــیا در گروههایــی بــا معنــای عــام و مشــخص اســت.

چیزهــا یــا اشــیا میتواننــد اجســام مــادی ،ایدههــا ،رویدادهــا و یــا هــر چیــزی باشــند کــه توســط

انســان قابــل درک و تصــور اســت .گــروه ،مجموع ـهای از اشــیا بــا خصوصیــات مشــترک اســت.

در حقیقــت ،ردهبنــدی یــک طــرح ســاختاری اســت کــه بهطــور ایــدهآل ،گروههــای ایجادشــده
را مرتــب کــرده و ارتبــاط میــان گروههــا را بــا یکدیگــر آشــکار میکنــد« .بگتــول» اشــاره کــرده

اســت کــه بــرای ردهبنــدی و ســازماندهی دانــش ،عــاوه بــر بنیانهــای نظــری هماننــد پشــتوانه
ِ
دانــش پدیدهمحــور کــه
انتشــاراتی ،نظریــة توافــق علمــی و آموزشــی و نظریــة ســازماندهی

بهشــکلگیری محتــوای ردهبنــدی ســازماندهی دانــش پرداختهانــد ،نیــاز بــه طراحــی ســاختارهایی

اســت کــه بهوســیلة آن محتــوا در یــک قالــب ســازماندهی شــود .او ســاختار سلســلهمراتبی،1
ســاختار چهریــزهای 2و ســاختار ســطوح یکپارچــه 3را بهعنــوان قالبهــای ســازماندهی معرفــی
نمــود (.)Beghtol 2010

ســاختار چهریــزهای از دو مفهــوم چهریــزه و فراینــد تحلیــل چهریــزه تشــکیل شــده اســت.

چهریــزه یــک ویژگــی یــا یــک بُعــد یــا موجودیــت یــا جنب ـهای

از موضــوع اســت (1991 Prieto-

 .)Diaz 1998; Spiteriبهعبــارت دیگــر ،بــر اســاس اصــول تقســیمبندی ،هــر موضــوع یــا کالس

ِ
کالس کشــاورزی
میتوانــد بهوســیلة ویژگیهــای مختلفــی تقســیمبندی شــود .بــرای نمونــه،
میتوانــد بــر اســاس مــکان (ویژگــی یــا چهریــزه) یــا بــر اســاس فعالیــت (ویژگــی یــا چهریــزه)

تقســیمبندی شــود ( .)Broughton 2010اگرچــه بهکارگیــری مفهــوم چهریــزه در ردهبنــدی،

ریشــه در ردهبنــدی دهدهــی جهانــی ( )1899دارد کــه بــر مبنــای ردهبنــدی دهدهــی دیویــی 4بنــا
)4. Dewey decimal classification (DDC
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3. integrative level

2. facet structure

1. hierarchical structure
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شــده اســت ،ولــی اولیــن کســی کــه رویکــرد چهریــزهای را فرمولبنــدی نمــود و در ردهبنــدی

«کولــن» ( )1933بـهکار گرفــت ،ریاضیــدان و کتابــدار هنــدی «رانگاتــان» بــود .او بــرای ردهبنــدی

«کولــن» ،پنــج چهریــزه بــا عناویــن ماهیــت ،مــاده ،انــرژی ،فضــا و زمــان 1پیشــنهاد کــرد کــه در
آن ،ماهیــت (موجودیــت مــورد پرســش) ،مــاده (مــواد ،اجســام ،صفــات و  ،)...انــرژی (عملیــات،

فرایندهــا و فعالیتهــا) ،فضــا (نواحــی جغرافیایــی و ویژگیهــا) و زمــان (دوره ،تاریــخ و فصلهــا)

ش قــرار
را دربرمیگرفــت .از آن زمــان بــه بعــد بــود کــه مفهــوم چهریــزه مــورد بررســی و پژوه ـ 

گرفــت« .رانگاتــان» ،چهریــزه را بــر مبنــای مفهــوم ویژگــی تعریــف نمــود .ویژگیهــا خصوصیاتــی

هســتند کــه مــا میخواهیــم بــه هــر شــیء اطالعاتــی نســبت دهیــم .ایــن ویژگیهــا معــادل
پارامترهــای ریاضــی هســتند کــه ترکیــب آنهــا یــک معادلــه را حاصــل میکنــد .ایــن دیــدگاه

نشــاندهندة وابســتگی تعریــف چهریــزه بــه منطــق ریاضــی اســت .در حقیقــت ترکیــب چهریزههــا
در ردهبنــدی عمومــی ســبب ترکیــب 2چندبعــدی یــا ایجــاد دادههــای چندبعــدی خواهــد گردیــد

( .)Ranganathan 1967فراینــد تحلیــل چهریــزه نیــز مجموعـهای از فعالیتهــای فکــری اســت کــه

بــه شــناخت چهریزههــا ختــم میشــود و میتوانــد ســبب ایجــاد ســاختار چهریــزهایگــردد (La

.)Barre 2010a

از ســوی دیگــر« ،یورلنــد» از شــش رویکــرد ردهبنــدی انســانی در برابــر ردهبنــدی خــودکار

(ماشــینی) ،یعنــی رویکــرد کاربرمــدار و شــناختی ،رویکــرد تحلیــل چهریــزهای ،رویکــرد

کتابســنجی ،رویکــرد تحلیــل حــوزه و رویکــرد طبقهبنــدی شمارشــی بــرای ســازماندهی دانــش
نــام میبــرد ( .)Hjørland 2003از دیــدگاه او رویکــرد تحلیــل چهریــزهای ،3رویکــرد منطقــی و

عقلگرایانــه بــر اســاس دانــش پیشــینی اســت و اصــول منطقــی را بــرای ســاختار چهریــزهای

سیســتمهای ســازماندهی دانــش ارائــه نمــوده اســت .مطالعــات نشــان داده اســت کــه رویکــرد

تحلیــل چهریــزهای در علــوم کتابــداری و اطالعرســانی ویژگیهــای مشــترکی بــا روشهــای

تحلیلــی در چندیــن حــوزة دانشــی دیگــر ماننــد کامپیوتــر ( ،)Priss 2008روانشناســی (& Guttman

 )Greenbaum 1998و زبانشناســی ( )Richmond 1988دارد ( .)Gnoli 2008aایــن امــر نشــاندهندة

وســعت تعاریــف و برداشـتها از رویکــرد تحلیــل چهریــزهای اســت .امــا بهطــور اخــص در حــوزة

کتابــداری و اطالعرســانی ،ردهبندیهــا ،اصطالحنامههــا ،ســرعنوانهای موضوعــی ،سیســتمهای
بازیابــی اطالعــات ،معمــاری صفحــات وب ،آنتولوژیهــا و وب معنایــی تحــت تأثیــر رویکــرد
3. facet analysis

2. synthesis

1. personality, matter, energy, space, time
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تحلیــل چهریــزهای قــرار گرفتهانــد .از ایــن رو ،در ایــن مقالــه بــا مــرور سیســتماتیک ادبیــات
تحقیــق 1در یــک دورة تاریخــی صدســاله و نیــز تقســیمبندیموضوعــی و زمانــی مطالعــات ســعی
شــده اســت پیشــنهاداتی بــرای پژوهشــگران آینــده ارائــه گــردد .تاکنــون یــک مــرور جامــع در
ایــن زمینــه انجــام نشــده اســت .هــدف از مــرور سیســتماتیک صورتگرفتــه ارائــة یــک برنامــة

تحقیقاتــی اســت کــه شــکافهای موجــود را کاهــش داده و بهطــور خــاص در ایــران بــه گســترش
ایــن دیــدگاه بیانجامــد.

 .2روش پژوهش

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،در پژوهــش حاضــر روش مــرور سیســتماتیک مــورد اســتفاده

قــرار گرفتــه اســت .طیــف مطالعــات مــروری میتوانــد از یــک مــرور ســریع تــا یــک مــرور
تحلیلــی (فراتحلیــل) را دربرگیــرد .مــرور سیســتماتیک یــک مــرور نظاممنــد اســت کــه مشــخص

میکنــد کــه در موضــوع مــورد نظــر چــه کردهایــم و چــه کارهایــی را انجــام ندادهایــم .ماحصــل

ایــن بررســی ایجــاد برنامــة تحقیقاتــی اســت کــه بــرای پوشــش کارهــای انجامنشــده پیشــنهاد

میگــردد ( .)Grant and Booth 2009گام اول مــرور سیســتماتیک ،جســتوجوی جامــع در
منابــع و فهرســتنمودن و بررســی اســناد بهدســت آمــده اســت .بهمنظــور دســتیابی بــه ایــن
متــون ،جســتوجوی نظاممنــد در «گــوگل اســکالر»« ،اســکوپوس»« ،وبآوســاینس»« ،ابســکو»،

«پروکوئســت»« ،وایلــی»« ،چکیدهنامــة کتابــداری و اطالعرســانی»« ،مگایــران»« ،نورمگــز» و

«پایــگاه چکیــدة پایاننامههــای ایــران» بــدون محدودیــت زمانــی (یــک دوره صدســاله) انجــام
شــد .بــرای جســتوجو ابتــدا از کلیدواژههــای چهریــزه و تحلیــل چهریــزهای و ردهبنــدی

چهریــزهای 2اســتفاده شــد کــه پــس از مطالعــة منابــع مجموعــة کلیدواژههــای جدیــدی ماننــد
اصطالحنامــه چهریــزهای ،3جســتوجوی چهریــزهای ،4مــرور چهریــزهای ،5ســرعنوانهای
موضوعــی چهریــزهای ،6ردهبنــدی پویــا ،7اســتخراج چهریــزه و ترکیــب مختلــف واژة چهریــزه و

آنتولــوژی و وب معنایــی و کاربرمــداری جســتوجو گردیــد .پــس از مطالعــة نتایــج جدیــد بــا

بررســی ارجاعــات آنهــا مجموعــة دیگــری از اســناد شناســایی گردیــد کــه در نهایــت ،منجــر بــه
فهرســت جامعــی از مطالعــات صورتگرفتــه در حــوزة رویکــرد تحلیــل چهریــزهای گردیــد .در
3. faceted thesaurus

2. faceted classification

1. systematic review

6. faceted subject headings

5. faceted navigation

4. faceted search
7. dynamic taxonomy
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کل 198 ،ســند شــامل مقــاالت ،طرحهــای ردهبنــدی ،اصطالحنامههــا ،ســرعنوانهای موضوعــی

و پایاننامههــا شناســایی گردیــد .گام دوم طبقهبنــدی و پاالیــش اســناد بهدســتآمــده اســت.
برعکــس نمونههــای دیگــر کــه عمدتـاً بــر پایــة مــرور مقــاالت (بهعنــوان گــزارش کار تحقیقاتــی)

بنــا میشــود ،رویکــرد تحلیــل چهریــزهای مجموعــة بســیار زیــادی از اســناد کاربــردی را
دربرمیگیــرد؛ بــرای نمونــه :ردهبندیهــا ،اصطالحنامههــا ،ســرعنوانهای موضوعــی و مــواردی

از ایــن دســت .بنابرایــن ،عــاوه بــر پوشــش مقــاالت و پژوهشهــا ،اســناد کاربــردی نیــز طبقهبنــدی
گردیــد .بــا بررســی اولیــة اســناد ،عناویــن تکــراری یــا نامرتبــط حــذف گردیــد .همچنیــن ،تیــم
پژوهــش پــس از بررســی دامنــة موضوعــی و محتــوای اســناد تعــداد دیگــری از اســناد بازیابیشــده

را حــذف نمــود .معیــار حــذف ،کیفیــت روش کار ،دقــت مطالعــه و اعتبــار نتایــج آن بــوده اســت

کــه توســط دو نفــر از تیــم پژوهــش مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در نهایــت 120 ،ســند بــرای

بررســی انتخــاب گردیــد .در گام ســوم،ایــن اســناد بررســی شــده و بهصــورت زمانــی و موضوعــی
طبقهبنــدی گردیــد و در انتهــا تحلیــل منابــع صــورت گرفــت و شــکافها و ضعفهــای موجــود

شناســایی و پیشــنهاداتی بــرای پوشــاندن ایــن شــکافها ارائــه شــد.
 .3طبقهبندی موضوعی

ریش ـهیابی میــراث فکــری و نظــری رویکــرد تحلیــل چهریــزهای بــه آغــاز پیدایــش نهضــت

مســتندگرایی 1اروپــا و خلــق ردهبنــدی دهدهــی جهانــی میرســد .ســازماندهی دانــش بــر اســاس

اصــول و قواعــد ،بــرای اولینبــار توســط «بلیــس» 2در ســال  1929در کتابــی بــا عنــوان «ســازماندهي
دانــش و نظــام علــوم» 3و پــس از آن در ســال  1935پــس از یــک مطالعــة دهســاله در کتــاب

«نظــام ردهبنــدي كتابشــناختي» 4ارائــه گردیــد« .رانگاناتــان» در ســال  1924بــه مطالعــة نقصهــای

ردهبنديهــا و توســعة آنهــا بــر مبنــای اصــول و قواعــد پرداخــت و مفهــوم چهریــزه را معرفــی
نمــود .نخســتين پيشنويــس فرانماهــاي ردهبنــدي «كولــن» در اواســط ســال  1925تكميــل شــد و

«رانگاناتــان» در هميــن روزهــا فرانماهــاي نمونــه را از جهــات مختلــف مــورد آزمايــش قــرار داد و
ســرانجام ،در ســال  1933ايــن امــكان فراهــم آمــد كــه نخســتين ويرايــش ردهبنــدي در يــك جلــد و

ســه بخــش توســط «انجمــن كتابــداران َمــدرس» 5منتشــر شــود (« .)Satija and Singh 2010بلیــس» و
2. Bliss

		1. documentalism

4. bibliographic classification

3. the organization of knowledge and the system of the sciences
)5. Madras Library Association (MALA
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«رانگاناتــان» ارتبــاط کاری مســتمری بــا یکدیگــر داشــتند .بهدنبــال پرســش «بليــس» از «رانگاناتــان»

دربــارة فراینــد تحلیــل چهریــزهای كــه ردهبنــدي «كولــن» بــر پايــة آن شــكل گرفتــه بــود،
«رانگاناتــان» كار دربــارة نظريــة ردهبنــدي كتابخانــه را بهصــورت جديتــری پیــش گرفــت .در پــي

ايــن مطالعــات« ،رانگاناتــان» نظريــة ردهبنــدي خــود را در كتابــي بــا عنــوان «ديباچـهاي بــر ردهبنــدي
كتابخانــه» در ســال  1937منتشــر كــرد (محس ـنزاده  .)1381ســاختار چهریــزهای پــس از ســالهای
اولیــة شــکلگیری توســط اقدامــات و تالشهــای ســه گــروه شــامل «حلقــة پژوهــش کتابخانـهای»،1

«گــروه پژوهــش ردهبنــدی» 2و «گــروه مطالعاتــی پژوهــش ردهبنــدی» 3شــکل گرفــت .هــر یــک

از ایــن گروههــا نظــرات «رانگاناتــان» را بــه چالــش کشــید ،تقویــت کــرد ،و در نهایــت ،بســط
و توســعه داد .حاصــل کار ایــن ســه حلقــه توســعة ردهبندیهــای چهریــزهای ،اصطالحنامههــای

چهریــزهای و ســرعنوانهای چهریــزهای و نظامهــای بازیابــی اطالعــات چهریــزهای بــود کــه
بهطــوری گســترده تــا دهــة 1990میــادی ادامــه داشــت؛ امــا بــا توســعة سیســتمهای کامپیوتــری

و وب از دهــة 1990میــادی ،چهریزههــا نقــش دیگــری در بازیابــی اطالعــات در پایــگاهداده
بــر عهــده گرفتنــد .جس ـتوجوی چهریــزهای کــه یــک نــوع جس ـتوجوی اکتشــافی و شــناختی

اســت ،بهتدریــج جایــگاه خــود را در پایگاههــای اطالعاتــی کتابشــناختی بهدســت آورد .در

ایــن دوره مجموعــهای از مدلهــا ،فرادادههــای چهریــزهای ،رابطهــای کاربــری چهریــزهای و

آنتولوژیهــای چهریــزهای شــکل گرفــت و نرمافزارهــای متعــددی در ایــن زمینــه ســاخته شــد.

بــر مبنــای اثــرات رویکــرد تحلیــل چهریــزهای در انــواع کاربردهــای ســازماندهی دانــش و

بازیابــی اطالعــات طبقهبنــدی صــورت گرفــت کــه در ادامــه تشــریح شــده اســت.
 .1-3ردهبندی چهریزهای

بنیــاد اغلــب طرحهــای ردهبنــدی کتابخانــهای در اواخــر قــرن نوزدهــم بنــا گذاشــته شــد.

تکامــل تدریجــی طرحهــا از شمارشــی بــه تحلیلی-ترکیبــی از آثــار (ردهبندیهــا و متــون) افــرادی

چــون «بــراون»« ،4ریچاردســون»« ،5هولــم»« ،6ســیرز»« ،7رانگاناتــان» و «بلیــس» سرچشــمه گرفتــه
اســت .از زمــان شــکلگیری ردهبنــدی چهریــزهای «رانگاناتــان» در ســال ُ ،1933شــمار زیــادی
از پژوهشــگران بــه توســعة ردهبنــدی چهریــزهای پرداختهانــد .در زمینــة توســعة ردهبندیهــای
5. Richardsom
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چهریــزهای بهطــور همزمــان در آمریــکا (مطالعــة اســلیب-کرانفیلد )1و در انگلســتان (گــروه )CRG
مطالعاتــی شــکل گرفــت .اعضــای مطالعــة «اســلیب-کرانفیلد» چهــار سیســتم نمایهســازی را مــورد
آزمــون و آزمایــش قــرار دادنــد؛ دو سیســتم موجــود کــه عبــارت بودنــد از ردهبندی دهدهــی جهانی

بهخاطــر کاربــرد گســتردة آن ،و سیســتم تکــواژة «مورتیمــر تــاوب» 2کــه بهخاطــر کاربــردش در
همارایــی انتخــاب گردیــد؛ و دو سیســتم نیــز صرف ـاً بــرای انجــام آزمایــش ســاخته شــدند :یکــی

نمایــة الفبایــی دانــش هوانــوردی 3و دیگــری ردهبنــدی چهریــزهای هوانــوردی .4بررس ـیهای ایــن
گــروه نشــان از امــکان نمایهســازی و بازیابــی دقیقتــر و اکتشــافیتر رویکــرد تحلیــل چهریــزهای

داشــت ( .)La Barre 2007در ادامــة ایــن تحقیقــات« ،کایــل» بــه گســترش یــک ردهبنــدی عمومــی
چهریــزهای برمبنــای مطالعــات «اســلیب-کرانفیلد» پرداخــت ( Kyle 1961نقــل در Grolier 1962,

ی چهریــزهای» ،روش ســاخت
 .)97همزمــان« ،ویکــری» نیــز در کتــاب خــود بــا عنــوان «طبقهبنــد 

ردهبنــدی چهریــزهای را بــرای مــوارد خــاص و عــام ارائــه نمــود .اعضــای «گــروه  »CRGنیــز بــه

سرپرســتی «ویکــری» مجموعــه مطالعاتــی انجــام دادنــد و بــا اســتفاده از فراینــد تحلیــل چهریــزه بــه

مجموعــهای از ســاختارهای چهریــزهای تخصصــی دســت یافتنــد ( .)Vickery 1960, 29بهعنــوان
نمونــهِ « ،شــرا» از اعضــای «گــروه  ،»CRGبهطــور مجــزا تحلیلهایــی را انجــام داد کــه بــه ارائــة

ســاختار چهریــزهای انجامیــد ( Shera 1951نقــل در  .)Vickery 1966, 24در همیــن رونــد «فهرســت

کتابشــناختی موســیقی بریتانیــا» 5توســط «ولــز» تهیــه گردیــد ( )Wells 1960و یــک ردهبنــدی توســط

«النگریــج» 6بــرای فعالیتهــای ســازمانی 7ارائــه شــد ( .)Mills and Broughton 1977مجموعــه

تحقیقــات اعضــای «گــروه  ،»CRGدر نهایــت ،در قالــب «ردهبنــدی بلیــس  »2بــه سرپرســتی «میلــز»

و «براوتــون» یکپارچــه گردیــد .در ویرایــش دوم ردهبنــدی «بلیــس» ،جــداول ویرایــش اول حفــظ
شــده و بــا اســتفاده از تحلیــل چهریــزه و تحقیقــات گــروه ،ردهبنــدی بهصــورت چهریــزهای ارائــه

گردیــد .بــرای نمونــه ،بــرای گســترش ردة موســیقی در «ردهبنــدی بلیــس  »2از فهرســت موســیقی
بریتانیــای «ولــز» و بــرای گســترش ردة اقتصــاد در «ردهبنــدی بلیــس  »2از ردهبنــدی فعالیتهــای

ســازمانی «النگریــج» اســتفاده گردیــد (همــان)« .ردهبنــدی بلیــس  »2تــا اواخــر دهــة  1980میــادی

و حتــی برخــی از ردههــای آن تــا ســال  2000بهطــوری مؤثــر در انگلســتان مــورد اســتفاده قــرار

گرفــت.

2. Mortimer Taube’s Uniterm system

1. Aslib-Cranfield

4. facet for aero’ a FC for aeronautics

3. alphabetical index to aeronautics

6. Langridge

5. British Catalogue of Music
7. Classification of Enterprise Activities
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بــر مبنــای رویکــرد تحلیــل چهریــزهای ،فعالیتهــای دیگــری نیــز صــورت گرفتــه اســت.

«گرولیــر» 1در کتابــی بــا عنــوان «کاربــرد ردهبندیهــای عمومــی» بــه بررســی پژوهشهــای

انجامشــده در حــوزة ردهبندیهــای چهریــزهای پرداخــت و الگویــی پیشــنهادی بــرای

چهریزههــای عمومــی ارائــه نمــود ( .)Grolier 1962ایــن کتــاب و بررســیهای بعــد از آن ســبب

ایجــاد اصطالحنامــة چهریــزهای یونســکو گردیــد« .رایســتیوس و اســتراچان» 2بــر اســاس ویرایــش
دوم «بلیــس» ،ردهبنــدی دهدهــی جهانــی را در قالــب یــک نظــام ردهبنــدی کامـ ً
ا چهریــزهای ارائــه
نمودنــد .پایــگاه اطالعاتــی  CDS/ISISســازمان یونســکو بــرای نگهــداری فایــل مرجــع اصلــی UDC

بنــا نهــاده شــد کــه از  60000ردة  UDCچهریزهایشــده تشــکیل شــده بــود .طــی اســتفاده از تحلیــل

چهریــزه ،نمایهســازی  UDCپرمعناتــر شــد و برخــی ردههــای  UDCبهطــور کامــل بازســازی شــدند
( .)Riesthuis 1997; Mcllwaine 2010همچنیــن« ،براوتــون و اســاویک» 3بــه ارائــة روش ســاخت و

طراحــی ردهبنــدی چهریــزهای در پــروژة  FATKSبــرای جس ـتوجوهای اکتشــافی در محیــط وب

در حــوزة علــوم انســانی پرداختنــد .در ایــن پــروژه چهریزههــا بــر اســاس چهریزههــای «سیســتم

گســترده سفارشــات» 4کــه در ادامــه تشــریح خواهــد شــد ،ردهبنــدی «بلیــس  »2و ردهبنــدی دهدهــی

جهانــی انتخــاب گردیــد .طراحــی ردهبنــدی نیــز در ســه مرحلــه انجــام شــد .1 :طبقهبنــدی محتــوای

مفهومــی ،نحــوة پوشــش ،توســعة ســاختار ،اصــول نحــو در حــوزة علــوم انســانی؛  .2طراحــی مــدل

داده و ابــزار ویراســتاری؛  .3تســهیل دسترســی زبانــی بــه طبقهبنــدی (کلمــات کلیــدی ،نمایــة
زنجیــری ،اصطالحنامــه) و نگاشــت آن .در ایــن پــروژه ،از فرامتــن بــرای مســیریابی سیســتم جامــع و

از قوانیــن تحلیــل چهریــزه بــرای ترتیــب و ترکیــب اقــام اطالعاتــی اســتفاده شــده اســت (Brouthon

.)and Slavic 2007

در ســال  ،1962ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی (ناتــو) پیشــنهادي مبنــی بــر طراحــی یــک

نظــام ردهبنــدي عمومــی بــراي اســناد علمــی بــه «انجمــن کتابــداران انگلیــس» ارائــه نمــود کــه
توســط گــروه پژوهــش در ردهبنــدی هدایــت شــد .در ایــن ردهبنــدی از ســاختار ســطوح یکپارچــه

و تحلیــل چهریــزهای اســتفاده گردیــد.

ســاختار ســطوح یکپارچــه از مجموع ـهای از اصــول تقســیمبندی و قواعــد گســترش مفهــوم

تشــکیل شــده اســت .ســاختار ســطوح یکپارچــه بهگونــهای مرتبــط بــا نــگاه پدیدهمحــور و
3. Broughton and Slavic

2. Riesthuis and strachan

1. Grolier
)4. BSO (Broad System of Ordering
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درجــة اخــصبــودن «بلیــس» اســت .ردهبنــدي ســطوح یکپارچــه یــک نظــام ســازماندهی دانــش بــر

اســاس موجودیتهــا و پدیدههاســت کــه از ردهبنديهــاي کتابخانههــاي ســنتی متفــاوت اســت.
پدیدههــاي جهــان در فرانمــاي ایــن ردهبنــدي بــر اســاس توالــی طبیعــی ســطوح یکپارچــه فهرســت

شــدهاند؛ ولــی از آنجــا کــه ســاختار چهریــزهاي در ایــن ردهبنــدي بـهکار گرفتــه شــده ،هــر مفهومــی
آزادانــه بــا دیگــر مفاهیــم ترکیــب میشــود .ایــن ویژگیهــا ،ردهبنــدي ســطوح یکپارچــه را قــادر
ســاخته اســت کــه بــراي نظــم و ارتبــاط دانــش در رســانههاي مختلــف ،راهنماهــا ،وبســایتها،

دایرهالمعارفهــا ،آرشــیوهاي دیداری-شــنیداري ،مجموعههــاي چاپــی ،بروشــورهای مــوزه و

ســایر مــوارد قابلیــت اســتفاده داشــته باشــد ( .)Gnoli 2008bهرچنــد اقدامــات آنهــا ادامــه نیافــت

ولــی پژوهشهــای گــروه پژوهــش ردهبنــدی ،مبنــای پژوهشهــا و ردهبندیهــای افــراد دیگــر

از جملــه «دالبــرگ» قــرار گرفــت« .دالبــرگ» از ســال  1970میــادی بــا اســتفاده از ایــدة ســطوح

یکپارچـ ه و تحلیــل چهریــزه ،فعالیــت در مــورد ردهبنــدی مقولـهای اطالعــات را آغــار نمــود .ایــن
ردهبنــدی در  9ســطح (ســطح ســاختار و شــکل ،انــرژی و مــاده ،کیهــان و زمیــن ،زیســت کــره،

حیــات انســان ،حیــاط اجتماعــی ،محصــوالت مــادی ،محصــوالت فکــری و محصــوالت معنــوی)
کــه نســبت بــه هــم متکاملتــر هســتند تنظیــم شــده کــه هــر ســطح نیــز دارای  9مقولــه یــا چهریــزة

فرعــی اســت (حــوزة عمومــی :مســئله ،نظریــه و اصــول ،حــوزة اشــیا :اشــیا ،انــواع ،بخشهــا و

ویژگــی اشــیا ،حــوزة فعالیــت :روشهــا ،فعالیتهــا و فرایندهــا ،ویژگیهــا یــا اخــص نمــودن نــوع

اول ،افــراد یــا اخــص نمــودن نــوع دوم ،جامعــه و نهــاد یــا اخــص نمــودن نــوع ســوم ،تکنولــوژی
و محصــول ،کاربردهــا در زمینههــای مختلــف و توزیــع و ســنتز مفاهیــم) و همگــی بهصــورت

ماتریســی از مفاهیــم ارائــه شــد (.)Dalhberg 2008
 .2-3اصطالحنامة چهریزهای

«ایچیســن» در تشــریح چگونگــی طراحــی اصطالحنامههــا ،بــه توانایــی رویکــرد تحلیــل
ُ

چهریــزهای بــرای ایجــاد اصطالحنامههــا توجــه جــدی نمــود و نشــان داد کــه اســتفاده از تحلیــل

چهریــزه ســبب بهبــود اصطالحنامههــا و کاربــرد وســیعتر آنهــا در بازیابــی اطالعــات میگــردد
( .)Aitchison 1970دو ســبک اساســی بــرای طراحــی اصطالحنامــة چهریــزهای پیشــنهاد شــده اســت.

در ســبک اول ،ابتــدا یــک تقســیمبندی بــر اســاس موضــوع انجــام میشــود و ســپس ،بــر اســاس
اصــول تحلیــل چهریــزه ،تقســیمات فرعــی صــورت میگیــرد .ســبک دیگــر ایــن اســت کــه ابتــدا

بــر اســاس طبقههــای بنیادیــن تقســیمبندی صــورت گرفتــه و پــس از آن بــر اســاس موضــوع،
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تقســیمات فرعــی انجــام میشــود و بهدنبــال آن ،بــر اســاس چهریزههــا تقســیمات ترکیبــی شــکل

میگیــرد .اصطالحنامــة هنــر و معمــاری نمون ـهای از ایــن ســبک اســت (ایچیســن ،گیلکریســت ،و

بــادن  .)112-108 ،2001مباحــث اولیــه در زمینــة قابلیــت کاربــرد تحلیــل چهریــزه بــرای ســاخت
اصطالحنامــة چهریــزهای بــا کار تحقیقاتــی «ایچیســن» در مــورد اصطالحنامــة بــرق و الکترونیــک

بــا نــام تجــاری «تزاروفســت» 1آغــاز شــد .ایــن اثــر کــه در واقــع ،یــک ردهبنــدی چهریــزهای و

دایــرة لغــات کنترلشــده بــرای علــوم مهندســی و موضوعــات مرتبــط بــود ،جــزء اولیــن مــواردی
بــود کــه از تحلیــل چهریــزه بهصــورت صریــح و آشــکار اســتفادهنمــود .پــس از آن ،ردهبنــدی

«بلیــس» ویراســت دوم ،بهعنــوان ســاختار پایــه و منبعــی غنــی از واژگان ،دوبــاره توجهــات زیــادی

را بــه ســمت خــود جلــب کــرد و بــرای طرحهــای ردهبنــدی و اصطالحنامههــای چهریــزهای مــورد

اســتفاده قــرار گرفــت ( .)Broughton 2008بــرای نمونــه میتــوان بــه «اصطالحنامــة تعلیــم و تربیــت
لنــدن» 2اشــاره کــرد کــه بــرای ادارة آمــوزش و پــرورش لنــدن تهیــه گردیــد و در کتابخانههــای

دانشــکدههای تعلیــم و تربیــت آن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت (.)Foskett 1974

دیــدگاه «ایچیســن» و «گرولیــر» در تدویــن اصطالحنامــة چهریزهای یونســکو برای نمایهســازی

و بازیابــی اطالعــات مفیــد واقــع شــد« .ایچیســن» نقــاط قــوت تحلیــل چهریــزهای را بــرای پشــتیبانی

از تجزیــه و تحلیــل موضوعــات پیچیــده بــه گروهبندیهــای ســاده بــا قابلیــت ترکیبپذیــری در

یــک اصطالحنامــة چهریــزهای بــرای کاربــرد پسهمارایــی یــا در عالئــم ردهبنــدی بــرای کاربــرد

پیشهمارایــی توصیــف کــرد ( .)Aitchison 1975ایــن اصطالحنامــه تــا حــدودی ســعی کــرده
اســت کــه از اصــول چهریــزهای تبعیــت کنــد ،امــا کامـ ً
ا چهریــزهای نیســت و چهریزههــای بنیادیــن
نــدارد ،ولــی از اصــول چهریــزهای بــرای طبقهبنــدی و ایجــاد گروههــا اســتفاده نمــوده اســت.

از ایــن نمونــه اصطالحنامههــا بــه «اصطالحنامــة یونیســف 3»1998 ،نیــز میتــوان اشــاره کــرد.

نمون ـهای دیگــر از ایــن دســت« ،اصطالحنامــة بینالمللــی واژهشناســی پناهنــدگان 4»1898 ،اســت

کــه بهجــای گــروه ،از ردهبنــدی اســتفاده نمــوده اســت .یکــی از پرکاربردتریــن اصطالحنامههــای

چهریــزهای« ،اصطالحنامــة هنــر و معمــاری 5»1990 ،اســت کــه در اصــل بــرای طبقهبنــدی واژگان
و ارائــة سلســلهمراتبهای چهریــزهای واژگان و اصطالحــات طراحــی شــده بــود ،ولــی در عیــن

حــال ،بهعنــوان یــک سیســتم ردهبنــدی بــرای فهرس ـتکردن موضوعــات نیــز عمــل میکنــد .در
3. Unicef Thesaurus
5. Art and Architecture Thesaurus
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حــال حاضــر ،دومیــن ویرایــش ایــن اصطالحنامــه منتشــر شــده کــه در فضــای وب نیــز موجــود
اســت .ایــن اصطالحنامــه ابتــدا توســط مجموعــهای از چهریزههــای بنیــادی تقســیمبندی شــده و
ســپس ،تقســیمات فرعــی بــر اســاس زیرچهریزههــا صــورت گرفتــه اســت.

 .3-3سیستمهای نمایهسازی و سرعنوانهای موضوعی چهریزهای

بعــد از ارائــة طرحهــای ردهبنــدی چهریــزهای ،اســتفاده از ردهبنــدی چهریــزهای در

سیســتمهای نمایهســازی مطــرح گردیــد و بررســی و ارزیابــی کاربــرد ردهبنــدی چهریــزهای

نســبت بــه ردهبندیهــای دیگــر مــورد بررســی قــرار گرفــت .سیســتم نمایهســازی چهریــزهای
«پرســی» 1توســط «آســتین»

2

بــرای اســتفاده در کتابشناســی ملــی بریتانیــا طراحــی گردیــد (Austin

 .)1974a, 1974bهمچنیــن ،Neelmeghan and Gopinath (1975) ،و در ادامــه،

Bhattacharyya

) (1979طــرح اولیــة سیســتم نمایهســازی چهریــزهای «پاپســی» 3را پیشــنهاد نمودنــد .نمونــة دیگــر،

تدویــن سیســتم نمایهســازی «انجمــن زبــان مــدرن» توســط «آندرســون» اســت کــه امــکان دسترســی
بــه پایــگاه دادة کتابشــناختی «انجمــن زبــان مــدرن» را فراهــمســاخت ( .)Anderson 1979یکــی
از نمونههــای موفــق سیســتمهای نمایهســازی« ،سیســتم گســتردة سفارشــات» اســت کــه بــا هــدف

ســرویسدهی بهعنــوان یــک ردهبنــدی چهریــزهای عمومــی ،مکانیســم جســتوجو و بازیابــی،

تبــادل اطالعــات ،و زبــان تغییــر (ســوئیچینگ) بــرای فراهــم کــردن امــکان جســتوجو ســاخته

ـتم گســتردة ســفارش ،یــک طــرح کدگــذاری و ســفارش اســت کــه بــرای تطابــق
شــد .ایــن سیسـ ِ
بــا الزامــات (نیازهــای) برنامــة «یونیسیســت» 4بهمنظــور ارتبــاط بیــن سیســتمهای اطالعاتــی بــا

اســتفاده از زبانهــای مختلــف نمایهســازی و بازیابــی طراحــی شــده اســت .ویژگیهــای اصلــی آن
عبارتانــد از :طراحــی چهریــزه ،موضوعــات ترکیبــی ،عالمتگــذاری و نمایــه الفبایــی (Coates,

 .)Lloyd and Simand 1979ســرعنوانهای موضوعــی «کتابخانــة کنگــره» از جنبــة تقســیمات

فرعــی آن تــا انــدازهای رویکــرد چهریــزهای را بـهکار بــرده و وجــوه گوناگــون یــک موضــوع را بــا
تقســیمات فرعــی (موضوعــی ،مکانــی ،زمانــی ،و شــکلی) نشــان میدهــد .البتــه ،کاربــرد چهریــزهای

واژگان موضوعــی 5نمونـهای دیگــر از ســرعنوان چهریــزهای اســت کــه بهصــورت یــک ردهبنــدی
2. Austin

)1. PRECIS (PREserved Content Indexing System
)3. POPSI (Postulate based Permuted Subject Index
)4. United Nations International Scientific Information System (UNISIST
)5. faceted Application of Subject Terminology (FAST
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مجــزا از ســرعنوان موضوعــی «کتابخانــة کنگــره» نگهــداری کــرده و مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
(.)2006 Hofmann & Anderson

 .4-3جستوجوی چهریزهای

در جس ـتوجوی چهریــزهای ،بــر اســاس چهریزههــای تعریفشــده ایــن امــکان بــه کاربــر

داده میشــود کــه بهصــورت مرحلــهای چهریزههــای مختلــف را در فراینــد جســتوجو وارد
نمــوده و نتایــج را پاالیــش نمایــد .در ایــن روش ،چهریــزه ،راهــی بــرای طبقهبنــدی اطالعــات

اســت کــه جســتوجوگران را بــرای پاالیــش جســتوجو ،از طریــق گروهبنــدی اســناد یــاری
مینمایــد .همچنیــن ،نکتــة مهــم ایــن اســت کــه در جســتوجوی کلیــدواژهای نتیجــة صفــر

وجــود دارد ،امــا در جس ـتوجوی چهریــزهای ،جس ـتوجو در بافــت 1انجــام میشــود و بنابرایــن،

نتیجــة صفــر نخواهــد داشــت ( .)Zheng, Zhang and Feng 2013ایــن بــدانمعناســت کــه اگــر

واژة جســتوجو در منابــع وجــود نداشــت ،بــا اســتفاده از چهریزههــای مرتبــط بــا واژه یــک

مجموعــه از اســناد پیشــنهاد میکردنــد .بــرای نمونــه ،اگــر بیمــاری ایــدز جس ـتوجو گــردد و در
منابــع نباشــد ،تمامــی اســناد مربــوط بــه بیماریهــای ویروســی کبــد (چهریــزة بیمــاری ،ارگانیســم
و ارگان مرتبــط بــا واژة جس ـتوجو) معرفــی میگردنــد .مباحــث رویکــرد چهریــزهای و ارتبــاط

آن بــا هایپرتکســت (فرامتــن) از دهــة  1980آغــاز شــد .در حــوزة مهندســی نرمافــزار« ،پریتودیــاز
و فریمــن» از تحلیــل چهریــزه بــرای ســاخت پایگاههــای اطالعاتــی بــرای اســتفادة مجــدد از

مؤلفههــای نرمافــزاری اســتفاده نمودنــد .در ایــن دیــدگاه نظریــة چهریــزه در حــوزة مهندســی

نرمافــزار بــرای ایجــاد یــک تجریــد ســطح بــاال اســتفاده شــده اســت (Prieto-Díaz and Freeman

 .)1987پژوهشهــا در ایــن حــوزه در طــول دهــة  1990در زمینــة عملکــرد بازیابــی در محیطهــا

و پایگاههــای اطالعاتــی ادامــه یافــت و پتانســیل چهریزههــا در ایجــاد نقــاط دسترســی متعــدد و
نیــز در روندهــای جســتوجوی دینامیــک مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج ایــن بررســیها

نشــان مــیداد کــه چهریزههــا میتواننــد بــا فراهــم ســاختن امــکان دسترســی فیزیکــی از طریــق
ابــزار نشــانگذاری (نشــانهای) و همچنیــن ،فراهمکــردن امــکان دسترســی فکــری بــه یــک ســطح

مفهومــی عمیــق ،دسترســی را ارتقــا داده و بازیابــی اطالعــات را تســهیل کننــد« .اینگورســون و
ورمــل» تأثیــر ســاختارهای چهریــزهای را در پایگاههــای اطالعاتــی آزمودنــد و بــه ایــن نتیجــه

رســیدند کــه در بازیابــی اطالعــات نقــش بســیار مؤثــری دارد (.)Ingwersen and wormell 1992
1. context
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عــاوه بــر ایــن ،تحلیــل چهریــزه توســط بســیاری از محققــان بــرای افزایــش ســهولت کاربــری

در محیطهــای کامپیوتــری (بــرای نمونــه ظهــور واســطهای پنجــرهای توســط مایکروســافت)
از طریــق بهبــود و ارتقــای رابطهــای جســتوجو مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .قابلیــت کاربــرد

چهریزههــا بــرای طراحــی پایگاههــای اطالعاتــی و توســعة وب در دورة زمانــی ســال  2000بــه بعــد
تأثیــر شــگرفی گذاشــت .از ســال  2000بــه بعــد بــا رشــد فزاینــدة سیســتمهای کامپیوتــری ،مباحــث
جدیــدی بــه دامنــة تحلیــل چهریــزهاضافــه گردیــد؛ بدیــنمعنــا کــه چهریزههــای منطقــی جــای

خــود را بــه چهریزههــای محاســباتی و اتوماتیــک دادنــد ( .)Priss 2008در ایــن دوره بــا اســتفاده
از فناوریهــای نوظهــور در کامپیوتــر و خصوصــاً وب ،سیســتمهای جســتوجوی چهریــزهای

شــکل گرفتنــد .طــی ســالها نکتــة مهمــی کــه وجــود داشــته ،ایــن بــوده کــه محققــان همــواره بــه
تأثیــر تاریخــی تحلیــل چهریــزه و نیــز پتانســیل آن در محیطهــای دیجیتــال ،بهخصــوص فضــای

اینترنــت ،اشــاره کردهانــد« .الیــس و واسکنســلوس» بیــان کردنــد کــه «ایدههــای رانگاناتــان قابــل
انتقــال در طــول زمــان و تکنولــوژی و فرهنگهــا هســتند ،زیــرا ایــن ایدههــا بــه مبانــی و بنیانهــای

اصلــی کس ـبوکار ذخیرهســازی و بازیابــی اطالعــات میپردازنــد» .آنهــا پیشبینــی کردنــد کــه
توســعهدهندگان معاصــر وب بهخوبــی نظریــة چهریــزة «رانگاناتــان» را کــه در تحقیقــات معاصــر

در زمینــة بازیابــی اطالعــات بهخاطــر توجــه بیــش از حــد بــه رویکردهــای الگوریتمیــک مغفــول
مانــده بــود ،مــورد توجــه قــرار خواهنــد داد (.)Eliss and Vasconcelos 1999

در ایــن دوره بــا اســتفاده از توســعة فناوریهــا در حــوزة کامپیوتــر و خصوصـاً وب ،سیســتمهای

جسـتوجوی چهریــزهای شــکل گرفتنــد .جسـتوجوی چهریــزهای از ســه بخــش اصلــی تشــکیل
شــده اســت :مدلهــای جســتوجوی چهریــزهای کــه در برگیرنــدة چگونگــی ایجــاد ســاختار

چهریــزهای بهصــورت کامپیوتــری اســت ،اســتانداردها و نرمافزارهــا کــه ابــزار توســعه اســت و
رابطهــای کاربــری کــه نمــای اصلــی ایــن سیستمهاســت.
 .1-4-3مدلهای چهریزهای

مدلهــای چهریــزهای دربرگیرنــدة الگوریتمهایــی هســتندکه امــکان ایجــاد ســاختار

چهریــزهای بــرای جســتوجو را فراهــم میکننــد .در جــدول شــماره  ،1مقایســة چندیــن مــدل
جســتوجوی چهریــزهای ارائــه شــده اســت.

مبنــای توســعة عمــدة مدلهــا نظریــة مجموعههاســت کــه در آن ورودی مــدل بهصــورت

یــک گــراف ترســیم شــده اســت .گــراف ،مجموعــة مرتبطــی از واژگان اســت کــه واژه ،رأس
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آن و ارتبــاط واژگان یالهــای آن را تشــکیل میدهنــد .بــر اســاس الگوریتمــی پیشــنهادی ایــن

گــراف بهصــورت ســاختار چهریــزهای (اســتخراج چهریزههــا و ایجــاد سلس ـهمراتب چهریــزهای)

درمیآیــد .البتــه ،برخــی از مدلهــا ماننــد «اچافســی» 1یــا «داکا» 2تنهــا بــه اســتخراج چهریزههــا
توجــه نمودهانــد و قســمت توســعة ســاختار بهصــورت دســتی اســت .نمونههایــی ماننــد مــدل

هستیشناســی مبتنــی بــر چهریزههــای وزنــی نیــز از آنتولــوژی و قواعــد آن اســتفاده نمــوده و

ســاختار چهریــزهای را شــکل دادهانــد .البتــه ،بهعلــت نزدیکــی آنتولوژیهــا و ســاختار چهریــزهای
اتوماتیــک ایــن امــر دور از انتظــار نبــوده اســت.

جدول  .1مقایسة مدلهای جستوجوی چهریزهای

HFC

)Hearst (2006

ندارد

هموار/
سلسلهمراتبی

ایجاد فراداده

مدل ساکو

)Sacco (2000

درختی

ایجاد ساختار
چهریزهای

Bonino, Corno and Farinetti

درختی

ایجاد ساختار
چهریزهای

گراف

ایجاد ساختار
چهریزهای

گراف

استخراج چهریزهها
(ساختیافته و
غیرساختیافته)

HFC

درختی

ایجاد ساختار
چهریزهای

نمایش چهریزهای اطالعات

)Priss (2000

-

ماتریسی

تفسیر روابط

مدل داکا

Dakka, Ipeirotis and sacco

نزدیکی
معنایی

هموار

استخراج چهریزهها
(ساختیافته و
غیرساختیافته)

Giunchiglia, Dutta and

آنتولوژی

درخت

ساختار چهریزهای
مبتنی بر آنتولوژی

مدل

FaSet

Facetedpedia:

تولید پویای رابطهای چهریزهای برای

نظریه مجموعهها

عنوان مدل

ارائهدهنده

مبنای
نظری

ساختار
مدل

)(2009
)Li and et. al (2010

wikipedia

الگوهای تکراری

castanet

& Komamizu, Amagasa
)Kitagawa (2014a, 2014b

Stoica, Hearst and
)Richardson (2007

مدل هستیشناسی مبتنی بر چهریزههای
وزنی

)(2009

)Maltese (2009

2. Dakka
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 .2-4-3استاندارد و نرمافزارها

بخــش دوم سیســتمهای جســتوجوی چهریــزهای اســتانداردها و نرمافزارهــای تولیــد

آن هســتند .پــروژة «فالمنکــو»( 1دسترســی انعطافپذیــر بــه اطالعــات بــا اســتفاده از فــراداده در

ترکیبــات نویــن) 2بهعنــوان اولیــن نمونــه از متادیتــای چهریــزهای سلســلهمراتبی بــرای پشــتیبانی

بســط جســتوجو در مجموعههــای دیجیتــال تصاویــر معمــاری و هنــری توســط «هرســت»
اســتفاده شــد« .فالمنکــو» یــک نرمافــزار منبــعبــاز بــوده و کــد آن از ســال  2006بهصــورت آزاد

در دســترس محققــان اســت .صــرفنظــر از اینکــه نــوع دادههــای بهکاررفتــه در آزمایشهــا،

دســتورالعمل یــا طرحهــای معمــاری باشــند یــا تصاویــر هنــری ظریــف ،تحقیقــات «هرســت» نشــان

میدهــد کــه کاربــران رابــط چهریــزهای را بــه رابطهایــی کــه از جســتوجوی کلیــدواژه یــا

خوشــهبندی گروهــی اســتفاده میکننــد ،ترجیــح میدهنــد .همچنیــن ،تحقیــق وی حاکــی از
آن اســت کــه پذیــرش سیســتم جســتوجوی تلفیقشــده یعنــی مرورگــر بــا امــکان جســتوجو

و مــرور همزمــان در وبســایتها افزایــش یافتــه اســت ( .)Hearst 2006همچنیــن ،بســیاری از

شــرکتهای نرمافــزاری بــه تولیــد نرمافزارهایــی بــرای انجــام جســتوجوی چهریــزهای

پرداختنــد .فهرســتی از ایــن نرمافزارهــا در مقالــة ) Zheng, Zhang, and Feng (2013ذکــر شــده

اســت .در ادامــة فعالیتهــای پژوهشــی و اجرایــی ســعی شــد کــه اســتاندارد جدیــدی بــرای

فرادادههــای چهریــزهای بــا بهرهگیــری از اســتاندارد  XMLشــکل گیــرد .از ایــن رو ،فرادادههــای

چهریــزهای یــا  XFMLتوســط «ون دیــک» 3ارائــه شــد .در واقــع ،بــا ایــن کار یــک فرمــت XML

بــاز بــرای انتشــار و اشــتراکگذاری فرادادههــای چهریــزهای سلســلهمراتبی و نمایهســازی

وبســایتها فراهــم گردیــد .ایــدة اصلــی کــه در  XFMLنهفتــه اســت ،فراهمکــردن پشــتیبانی

بــرای لینکهــای اتوماتیــک بیــن وبســایتهای دارای محتــوای مرتبــط اســت .نمونــة سیســتمی
کــه از ایــن اســتاندارد اســتفاده کــرده« ،فا ِســت َمپ» 4اســت کــه توســط «ویلســون» ســاخته شــده
اســت و بــه کاربــر ایــن امــکان را میدهــد کــه فرادادههــای پیچیــده را ایجــاد کننــد« .فا ِســت َمپ»

عــاوه بــر مدلســازی داده از نرمافــزاری بــرای مــرور چهریــزهای پشــتیبانی میکنــد .برخــاف

اپلیکیشـنهای چهریــزهای ســنتی« ،فاســتمپ» اجــازه تخصیــص چندیــن ســرعنوان 5از یــک چهریــزة

واحــد را بــه یــک منبــع مشــخص نمیدهــد (.)Wilson 2017

1. bailando.sims.berkeley.edu/flamenco.html
2. FLexible information Access using MEtadata in Novel COmbinations
5. heading

4. Facetmap

3. Van Dijck
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 .3-4-3رابطهای کاربر چهریزهای و ارزیابی آنها

بهمنظــور بهبــود قابلیــت مــرور و جســتوجوی چهریــزهای ،توجــه زیــادی بــه طراحــی

رابــط چهریــزهای ،هــم از نظــر تعامــل بــا کاربــر و هــم از نظــر تعامــل بــا پشــت صحنــه یعنــی مــدل

داده انجــام شــده اســت« .انــدکا» 1و «فســت» 2دو نمونــة اولیــه از ایــن تالشهــا بودنــد .نرمافــزار
«فســت» در طراحــی پایــگاه «الزویــر» 3مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و نرمافــزار «انــدکا» در فهرســت

پیوســتة 4دانشــگاه ایالتــی کارولینــای شــمالی .ایــن در واقــع ،اولیــن مــورد پیادهســازی فهرسـتهای

پیوســتة چهریــزهای بــود کــه از مــرور چهریــزهای اســتفاده میکــرد ( .)La Barre 2007از جملــه

رابطهــای چهریــزهای در حــوزة کتابخانههــای دیجیتــال پایــگاه «تامســون رویتــرز» 5اســت .پــس

از نمونههــای اولیــه ،شــرکتهای بــزرگ نیــز بــه اجــرای رابطهــای چهریــزهای پرداختنــد کــه
مشــهورترین آنهــا شــرکتهای «آمــازون» 6و «نتفلیکــس» 7اســت .در پژوهشهــا ،رابطهــای

چهریــزهای بــا رابطهــای کالســیک مقایســه شــدهاند .بــرای نمونــه «تانــگ» ضمــن طراحــی رابــط
چهریــزهای جهــت تســهیل ســاخت پرسوجوهــا در پایــگاه «پابمــد» ،8بــه بررســی چگونگــی تعامــل

کاربــران بــا ایــن رابــط کاربــر پرداخــت .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در واقــع ،میــان
پرسوجوهــا و شــیوههای طــرح پرســش توســط کاربــران (بیــان نیــاز اطالعاتــی) در رابــط کاربــر
جدیــد و موقعیتهــای پیچیــده ســازگاری وجــود دارد .زمانــی کــه نیازهــای اطالعاتــی کاربــران
مبهــم بودنــد و موضوعــات مــورد جس ـتوجو ناآشــنا بودنــد ،شــیوة ارائــه پرسوجوهــا از طریــق

رابــط کاربــر چهریــزهای ترجیــح داده شــد ( .)Tang 2005همانطــور کــه اشــاره شــد ،از تابســتان

ســال  2008کلیــة کتابخانههــای «دانشــگاه کارولینــای شــمالی» بــرای بهبــود تعامــل جس ـتوجوی
کاربــران از یــک رابــط فهرســت کتابخانــة ســنتی بــا جسـتوجوی متنــی بــه یــک رابــط چهریــزهای

تغییــر یافتنــد .از ایــن رو« ،رامدیــن» 9در پژوهــش خــود بــه درک تفــاوت بیــن ایــن دو رابــط و

نحــوة تأثیــر آنهــا بــر تجربــة جســتوجوی کاربــران پرداختــه اســت .بــا اســتفاده از ســه متغیــر

وابســته یعنــی زمــان ،دقــت و رتبهبنــدی ،دو رابــط بــا یکدیگــر مقایســه و تعامــات بــا ســه نــوع

وظیفــه مــورد آزمایــش قــرار گرفــت کــه عبارتانــد از :شناختهشــده /آشــکار ،یعنــی وظایفــی
کــه از پیچیدگــی اطالعاتــی کمــی برخــودار هســتند یــا جســتوجوی ســاده؛ نیمهشناختهشــده،

یعنــی وظایفــی کــه پیچیدگــی اطالعاتــی دارنــد یــا جســتوجوی پیشــرفته /نیمــه؛ و آشــکار و
4. OPAC

3. Elsevier

2. FAST

 .1از اواسط سال  2017پایگاه کتابخانة دیجیتال  Thomson Rutersبه شرکت  Clarivateواگذار شده است.
9. Ramdeen
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اکتشــافی ،یعنــی وظایفــی کــه عــاوه بــر جس ـتوجوی پیشــرفته نیــاز بــه شــناخت بافــت موضــوع
نیــز دارنــد .زمــان جســتوجو بــرای رابــط چهریــزهای کوتاهتــر و عملکــرد در ســه نــوع وظیفــه

از نظــر زمــان جســتوجو متفــاوت بــود .وظایــف نیمهشناختهشــده و اکتشــافی ،در رابــط

چهریــزهای بــا دقــت باالتــری قابــل حصــول بــود (« .)Ramdeen 2012نیــو و همینجــر» 1بــه ایــن
مســئله پرداختهانــد کــه آیــا جس ـتوجوی چهریــزهای تعامــات بیــن جس ـتوجوگران و فهرســت
کتابخانــه را بهبــود بخشــیده اســت یــا خیــر .بهعــاوه ،درک روشهایــی کــه ایــن چهریزههــا در

محیطهــای کتابخانـهای متفــاوت مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،مــورد توجــه ایــن پژوهــش قــرار
گرفتــه اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه اکثــر جسـتوجوگران بهآســانی قــادر بــه درک

مفهــوم چهریزههــا بودنــد .بــا ایــن حــال ،جس ـتوجوی چهریــزهای در مقایســه بــا جس ـتوجوی

متنــی مکمــل و تکمیلکننــده بــود و تنهــا توســط یــک گــروه کوچــک از جســتوجوگران
اســتفاده شــد .همچنیــن،چهریزههــا بــرای وظایــف کاری پایــان بــاز 2کــه نیــاز بــه تــاش بیشــتری

دارنــد ،بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ( .)Niu and Hemminger 2012همچنیــن« ،البــار» بــه

چگونگــی اســتفاده از اصــول تحلیلی-ترکیبــی چهریــزه بــرای معمــاری اطالعــات وبســایتها

پرداختــه اســت .وی معتقــد اســت کــه معمــاران اطالعــات یــک نــوع از ســازماندهی و دسترســی

بــه اطالعــات را بازکشــف 3نمودهانــد و آن همــان اصــول چهریــزهاســت کــه میــان بنیادهــای

فکــری ســازماندهی اطالعــات و شــیوههای فعلــی طراحــی وبســایتها اتصــال ایجــاد میکنــد.
از ایــن رو ،وی بــا انتخــاب  200وبســایت ،بــه بررســی ویژگیهــای مــرور و جســتوجو در

ایــن ســایتها پرداخــت و مشــخص شــد کــه در یــک ســوم ایــن ســایتها ویژگیهــای مــرور و

جس ـتوجو در هــم ادغــام شــده اســت .بهعــاوه ،مصاحبــه بــا هجــده معمــار اطالعاتــی نشــان داد
کــه افزایــش عالقــه بــه نظریــة چهریــزه ،یــک راه حــل مناســب بــرای ادغــام ویژگیهــای مــرور و
جســتوجو در وبسایتهاســت (.)La Barre 2006

 .5-3آنتولوژی و ساختار چهریزهای

آنتولــوژی تــا حــدود بســیار زیــادی شــبیه بــه آن چیــزی اســت کــه ســاختارهای چهریــزهای مد

نظــر دارنــد« .پریتودیــاز» ســه گام را بــرای ســاخت آنتولوژیهــا ارائــه نمــوده اســت )1 :مدلســازی

آنتولــوژی )2 ،کدینــگ (کدنویســی) آنتولــوژی ،و  )3یکپارچهســازی آنتولــوژی .تحلیــل چهریــزه
هــر ســه گام ســاخت آنتولــوژی را دربرمیگیــرد؛ چــرا کــه مجموعــة مفاهیــم ،مشــخص کــردن
3. rediscover

2. open-ended tasks

1. Niu & Hemminger
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ارتباطــات ،الحــاق واژهشناســی از منابــع بیرونــی و تناظــر میــان ایــن منابــع را پوشــش میدهــد .تنهــا

تفــاوت در نحــوة نمایهســازی اســت کــه در تحلیــل چهریــزه رســمی و ثابــت ،ولــی در آنتولــوژی

بهگونــهای دیگــر اســت« .پرویتودیــاز» آنتولــوژی را بــه ایــنصــورت تعریــف میکنــد :یــک

تاکســونومی اســت کــه در آن معنــای هــر مفهــوم بــا مشــخصکردن ویژگیهــا ،ارتبــاط بــا دیگــر

مفاهیــم و اصــل «محدودســازی تفســیر» شــکل میگیــرد .در ســاختار چهریــزهای اصــل محــدود

کــردن تفســیر بســیار اســتاتیک (ایســتا) اســت و تنهــا بــه حــاالت مختلــف مرتبکــردن چهریزههــا

بــاز میگــردد .ایــن در حالــی اســت کــه در آنتولــوژی قواعــد تفســیر بســیار متنــوع بــوده و در
برخــی مواقــع قابــل ســاختن اســت (« .)Prieto-Díaz 2003براوفتــون» نقــش تکمیلــی و مشــترکی

بــرای چهریزههــا در ســاخت آنتولــوژی اعــام نمــوده اســت؛ بدیــن معنــا کــه تحلیــل چهریــزه

عــاوه بــر پشــتیبانی ســاختارهای واژگان کنترلشــده میتوانــد بــرای ســاخت چارچوبهــای

ناوبــری ســایتها نیــز اســتفاده شــود .ایــن ســاختارهای چهریــزهای بهطــور بالقــوه توانایــی ادغــام
در یــک آنتولــوژی توســعهیافتة کامــل را دارا هســتند (« .)Broughton 2006تادهــوپ و بایندینــگ»

1

نیــز ویژگیهــای برجســتة اصطالحنامــة چهریــزهای را توصیــف کردهانــد و نقــش اصطالحنامــة
چهریزهایشــده را در طراحــی و ســاخت آنتولــوژی مــورد بحــث و بررســی قــرار دادهانــد .ایــن

پروژههــای تحقیقاتــی ایــن امیــد را بهوجــود آوردهانــد کــه شــاید بتــوان روابــط معنایــی مشــهود در
اصطالحنامــة چهریــزهای را همچــون اهــرم در کاربردهــای وب معنایــی ،کــه بــه بســط جسـتوجو

و اکتشــافی دانــش کمــک میکننــد ،بـهکار بــرد ( .)Tudhope and Binding 2008بهمنظــور تقویــت
و بهبــود کاربــرد سیســتمهای چهریــزهای موجــود« ،اســاویک» مدافــع ایــن اســت کــه تمامــی

ردهبندیهــای چهریــزهای موجــود بایســتی بــا فرمــت قابــل خوانــدن بــرای ماشــین بازتدویــن و
منتشــر شــوند تــا در راســتای اهــداف «تادهــوپ و بایندینــگ» توســط سیســتمهای اتوماتیــک

موجــود در فضــای وب بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد (« .)Slavic 2008البــار» نیــز بــه کاربــرد
ســاختار چهریــزهای بــرای وب معنایــی و طراحی آنتولوژی اشــاره نمــوده اســت (.)La Barre 2010b

پــس از توســعة مباحــث نظــری ،پژوهشهایــی بهصــورت عملــی بــه اســتفاده از چهریزههــا

بــرای ســاخت و ادغــام (یکپارچهســازی) آنتولوژیهــا پرداختنــد .بــرای نمونــه« ،پاتوئلــی» بــا
بررســی نیازهــای اطالعاتــی و بــا اســتفاده از آن بــرای ســاخت آنتولــوژی در دامنــة خــاص ســبب
تســهیل دسترســی و اســتفاده از مجموعــه منابــع دیجیتالــی کتابخانــة دانشــگاهی «چپــل هیــل» 2در
2. Chapel Hill
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1. Tudhope & Binding
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کارولینــای شــمالی گردیــد .وی در مرحلــة اول ایــن مطالعــه ،بــا مصاحبههــای فــردی عمیــق بــا

معلمــان حــوزة مطالعــات علــوم اجتماعــی بهعنــوان کاربــران نهایــی ،و بررســی رفتــار اطالعیابــی

و نیازهــای اطالعاتــی ایــن افــراد بــرای تدریــس و پژوهــش ،چهریزههــا یــا طبقــات اصلــی را
تشــخیص داد و در مرحلــة دوم ،طــی ســه گام بــه ســاخت آنتولــوژی پرداخــت کــه عبارتانــد از:

 )1تعییــن و تشــخیص )2 ،کســب دانــش و مفهومســازی ،و  )3ارائــة راهنمــای مستندســازی .وی
در مرحلــة ســوم ،بــه ارزیابــی ایــن آنتولــوژی طراحیشــده پرداختــه اســت .او بــرای ارزیابــی نشــان

داد کــه طراحــی آنتولــوژی بــا اســتفاده از تحلیــل نیازهــای اطالعاتــی کاربــران و توســعة ســاختار

چهریــزهای ،روشــی مناســب بــرای دســتیابی بــه آنتولوژیهــای تخصصــی اســت (.)Pattuelli 2007

همچنیــن« ،گیونچیلیــا» و همــکاران ،روشــی ویــژه بــرای ســاخت آنتولــوژی در مقیــاس

بــزرگ بــر پایــة تحلیــل چهریــزه ارائــه نمودهانــد .گام اول ایــن روش مشــخص نمــودن اصطالحــات
و واژگان اســت کــه از طریــق مصاحبــه ،مطالعــة ادبیــات در دامنــة خــاص ،دایرهالمعارفهــا و

واژهنامههــا و تحلیــل تراکنشهــا 1انجــام میشــود .گام دوم ،فراینــد تحلیــل پیشــینه اســت و هــدف
اصلــی آن تعییــن ویژگیهــای موجودیتهــای جهــان واقعــی اســت کــه در هــر واژه نمایانــده

میشــوند .در گام ســوم ،ترکیــب صــورت میگیــرد؛ یعنــی مجموعــه ویژگیهــای استخراجشــده

بــر اســاس مفاهیــم معنایــی در یــک مجموعــه جــای میگیرنــد یــا یــک آرایــه تشــکیل میدهنــد.
در حقیقــت ،چهریزههــا و ســاختار درونــی آنهــا شــکل میگیــرد .در گام چهــارم ،هــر واژة

رســمی در چهریزههــا و حتــی خــود چهریزههــا بــر اســاس یــک روش پایــدار نامگــذاری مجــدد
میشــوند و بــه انتخــاب واژههــای ارجــح مبــادرت میشــود .درگام پنجــم ،هــر واژة موجــود در

آرایــه بــر اســاس مالکهایــی ماننــد زمــان ،موقعیــت مکانــی ،کمیــت افزایشــی یــا کاهشــی ،میــزان
پیچیدگــی و غیــره مرتــب میشــود (« .)Giunchiglia et al. 2012شــارپ» کــه بــا هــدف ادغــام منابــع

اطالعــات دارویــی در قالــب یــک آنتولــوژی تدویــن شــده اســت ،به ســه پرســش پاســخ داده اســت:

ابعــاد اطالعــات (چهریزههــا) دارویــی چیســتند؟ آیــا ابعــاد استخراجشــده معتبــر هســتند؟ و چگونــه

از ایــن ابعــاد میتــوان بــرای یکپارچگــی آنتولوژیهــا اســتفاده کــرد؟ در ایــن پژوهــش چهریزههــا

و ابعــاد بــه یــک معنــا در نظــر گرفتــه شــدهاند .بــرای پاســخ بــه پرســش اول از ســه روش اســتفاده
شــده اســت .روش اول بررســی پشــتوانة انتشــاراتی ،روش دوم بررســی نیازهــای اطالعاتــی کاربــر

و روش ســوم بررســی اصطالحنامههــا ،آنتولوژیهــا و ردهبندیهــا در حــوزة تخصصــی دارو
1. log analysis
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اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﮔﺎم دوم ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اﺳﺖ و ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎن واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ واژه ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪه
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺎم ﺳﻮم ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎي ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ
ﻳﻚ آراﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﭼﻬﺮﻳﺰهﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﻲ آنﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ،ﻫﺮ واژة رﺳﻤﻲ در ﭼﻬﺮﻳﺰهﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺧﻮد
ﭼﻬﺮﻳﺰهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ روش ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﺠﺪد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واژهﻫﺎي ارﺟﺢ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲﺷﻮد .درﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ،ﻫﺮ واژة ﻣﻮﺟﻮد در آراﻳﻪ
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼكﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ ،ﻣﻴﺰان ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲﺷﻮد

)et al. 2012

.(Giunchiglia

»ﺷﺎرپ« ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ادﻏﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت داروﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ آﻧﺘﻮﻟﻮژي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ :اﺑﻌﺎد اﻃﻼﻋﺎت
ـهيﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؟ در اﻳﻦ
آﻧﺘﻮﻟﻮژ
ﺑﺮاي
ـوزةﺗﻮان
اﺑﻌﺎدـ ﻣﻲ
در از ا
ﭼﮕﻮﻧﻪ
ـد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه
ـن آﻳﺎ
ﺴﺘﻨﺪ؟
نتایـﭼﻴ
داروﻳﻲ
ﻜﭙﺎرﭼﮕاسـﻲـت کـ
ـی ﻳبــوده
فرعـ
چهﻳـﻦـار ح
(چهریـوـزه)
 39بعـ
اﺑﻌﺎدـی ارائــة
بررسـ
ـج ایـ
ﻫﺎ(ـت.
)ﭼﻬﺮﻳﺰهاسـ
بــوده

ُ

ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻬﺮﻳﺰهﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول از ﺳﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .روش اول ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ
عبارتانــد از :داروســازی ،مــواد دارویــی ،زیستشناســی و پزشــکی (.)Sharp 2011
اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ ،روش دوم ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮ و روش ﺳﻮم ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻄﻼﺣﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ،آﻧﺘﻮﻟﻮژيﻫﺎ و ردهﺑﻨﺪيﻫﺎ در ﺣﻮزة ﺗﺨﺼﺼﻲ دارو ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اراﺋﺔ  39ﺑﻌﺪ )ﭼﻬﺮﻳﺰه( در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزة ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :داروﺳﺎزي ،ﻣﻮاد داروﻳﻲ ،زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ

بندی :ارائة یک برنامة تحقیقاتی
جمع
).4
.(Sharp
2011
.4

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣ
ـةﻳﻚ
اراﺋـﺔ
پژوهشهــا و فعالیتهــای صورتگرفتــه توجــه شــود ،رشــد مســتمر
ـیﺔبــه
زمانـ
ﺑﻨﺪي:جنب
ﺟﻤﻊـر از
 .4اگـ

اﮔﺮ از ﺟﻨﺒﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار  ،1اﻳﻦ روﻧﺪ

و تاریخــی صدســاله قابــل شناســایی اســت .نمــودار  ،1ایــن رونــد تاریخــی را نشــان میدهــد.

ﺗﺎرﻳﺨﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﻧﻤﻮدار  .1روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در روﻳﻜﺮد ﭼﻬﺮﻳﺰهاي

نمودار  .1روند تاریخی مطالعات در رویکرد چهریزهای

نمــودار  ،1نشــاندهندة یــک تغییــر رونــد از حــدود ســال  2000میــادی اســت .مطالــب

ارائهشــده در ایــن بخــش نشــاندهندة قدمــت و حجــم وســیعی از پژوهشهــا و فعالیتهــای

کاربــردی در طــول یــک دوران صدســاله اســت .طبیعــی اســت کــه در طــول زمــان خصوصــاً

در قــرن بیســتم کــه شــاهد تغییــرات گســتردهای در تکنولــوژی بودهایــم ،بخشــی از اســناد و
پژوهشهــای صورتگرفتــه کاربــرد خــود را از دســت دادهانــد .برخــی از ردهبندیهــای ابتدایــی
و اصصالحنامههــای چهریــزهای دیگــر کاربــرد مشــخصی ندارنــد و بهویــژه از ســال  2000بــه

بعــد کــه رویکــرد چهریــزهای در تهیــة واســطهای کاربــری و جســتوجوی کامپیوتــری نقــش

مهمــی یافتنــد ،چهریزههــای عــام ماننــد چهریزههــای بینادیــن «رانگاناتــان» نقــش خــود را از دســت
دادنــد .در ایــن فصــل مطالعــات نشــان داده اســت کــه یــک تغییــر رونــد از حــدود ســال 2000

میــادی بهوجــود آمــده اســت .بهطــور کلــی ،رویکــرد تحلیــل چهریــزهاز حــدود اوائــل قــرن

بیســتم تــا ســال  1990بــر مبنــای نظــام منطقــی طبقهبنــدی علــوم پیــش رفتــه اســت؛ بدینمعنــا

کــه در ایــن فراینــد ابتــدا یــک طــرح فلســفی پیشــینی (بــرای نمونــه طــرح «ارســطو» در ردهبنــدی
«رانگاناتــان» یــا ســطوح یکپارچــه) در نظــر گرفتــه شــده و ســپس بــر اســاس ایــن طــرح ،چهریزههــا

شناســایی شــده و تقســیمبندی صــورت میگرفــت .در اصطالحنامههــا و ســرعنوانهای موضوعــی
1254
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نیــز رونــد بــه همیــن ترتیــب بــود .ایــن رویکــرد منطقــی اگرچــه پایههــای فلســفی محکمــی دارد،
ولــی کاربــرد آن حتــی در زمــان پیدایــش آن بــا مشــکل روبـهرو بــود .میــزان اســتفادة وســیع از دیگر

ردهبندیهــا ماننــد دیویــی و کنگــره کــه از ســاختار ســادهتری تشــکیل میشــدند ،نشــان از یــک
ضعــف در ایــن زمینــه داشــت .ضعــف پیچیدگــی ردهبنــدی بــرای کتابــداران خصوص ـاً در زمــان

نمایهســازی توســط آنــان کام ـ ً
ا مشــهود بــود .تشــخیص اینکــه یــک عبــارت بــه چــه چهریــزهای

نســبت داده میشــود ،بســیار نســبی بــود .همچنیــن ،مشــکل ســاختار تکسلســلهمراتبی 1ســبب

میشــد کــه بهدلیــل تعــدد مســیرها از بســیاری از ارتباطهــای حیاتــی میــان واژگان چشمپوشــی

شــود .اگرچــه امــکان بازیابــی روابــط وجــود دارد ،ولــی بــا صــرف زمــان بســیار زیــاد و بررســی

مســیرهای متعــدد .از ســوی دیگــر ،در ســاختار چهریــزهای افزونگــی حاصــل میشــود کــه در

پایگاههــای اطالعاتــی جدیــد بهعنــوان یــک ضعــف شــناخته میشــود .بــرای نمونــه بیماریهــا
یــک بــار بهصــورت مجــزا فهرســت میشــوند و بــار دیگــر نیــز بــر اســاس انــدام تقســیمبندی

میشــوند و تکــرار خواهنــد شــد؛ اگرچــه حکــم تفکیکــی آنهــا متفــاوت اســت ،ولــی فهرســت
ایجادشــده یکســان اســت .یکــی دیگــر از مشــکالت بهترتیــب چهریزههــا 2بــر اســاس یــک الگــوی

از پیــش تعریفشــده بازمیگــردد .ایــن امــر در زمــان نمایهســازی ســبب ایجــاد نمایهســازی
پیشهمــارا میگــردد کــه امــروزه بازیابــی را بــا مشــکالتی روبــهرو میکنــد.

اگرچــه بنیانگــذاران ایــن رویکــرد بــر کاربرمــداری توجــه نمودهانــد ،ولــی چهریزههــای

پیشــنهادی آنهــا بــرای متخصصــان کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات ارائــه شــده بــود .ایــن مســئله

کــه کاربــران بــرای بازیابــی اطالعــات چگونــه میتواننــد از چهریزههــای بنیادیــن اســتفاده کننــد،
پاســخ داده نشــده بــود و در صورتــی کــه نیازهــای اطالعاتــی کاربــران عمومــی باشــد و نــه تخصصی

ماننــد آنچــه در محیــط وب دیــده میشــود چــه بایــد کــرد؟ بههمیــن دالیــل ایــن رویکــرد کمــی

بــا بنبســت روب ـهرو شــد؛ امــا از ســال 1990بــه بعــد ،بهدلیــل گســترش تواناییهــای کامپیوتــری،
دیــدگاه منطقــی و غیرکاربرمــدار جــای خــود را بــه دیــدگاه محاســباتی و کاربرمــدار ســپرد کــه
صرف ـاً پیشــینی نبــود و بــر مبنایــی تجربــی بــه توســعة ســاختار چهریــزهای میپرداخــت .شناســایی

چهریزههــا و شــکلگیری سلســلهمراتب بــر اســاس متــن حاصــل میشــد کــه نــگاه پاییــن بــه
باالســت .همچنیــن ،در ایــن دوره بــرای ســاخت رابــط کاربــری ،کاربــران نقــش بســیار فعالتــری

را بــر عهــده گرفتنــد .ظهــور ایــن نــگاه در ســال  1990بــه بعــد ســبب ایجــاد رابــط کاربــر چهریــزهای
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گردیــد .امــا از ســال  2005بــه بعــد ،بهدلیــل نزدیکــی برخــی مفاهیــم در آنتولوژیهــا بــا رویکــرد
تحلیــل چهریــزه ،تحقیقاتــی آغــاز گردیــد کــه هنــوز ادامــه دارد .ایــن امــر بدانمعناســت کــه توســعة

پیادهســازی آنتولوژیهــا در محیطهــای دیجیتــال موجــب توســعة بیشــتر در رویکــرد چهریــزهای
خواهــد شــد و پیشبینــی میشــود کــه ایــن امــر منجــر بــه کاربردهــای بزرگتــر و وســیعتر

ســاختار چهریــزهای خواهــد گردیــد .آزمایــش تجربــی در آینــده امــری ضــروری اســت ،همچنــان
کــه بازبینــی ،ارزشــیابی و ســنجش مفاهیــم ایــن حــوزه نیــز امــری ضــروری و حیاتــی اســت.

بــا توجــه بــه بررس ـیهای انجامشــده ،انتقــاد اصلــی در رویکــرد تحلیــل چهریــزهای بهشــرح

زیــر اســت کــه توســط محققــان دیگــر نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

فقــدان منابــع تجربــی :از دیــدگاه «یورلنــد» رویکــرد تحلیــل چهریــزه یــک نــوع معرفتشناســی
عقلگراســت .ایــن نــوع معرفتشناســی بــر اســاس طبقهبنــدی عمومــی و منطقــی شــکل

میگیــرد .در حقیقــت رویکــرد تحلیــل چهریــزهای یــک طبقهبنــدی غیرقابــل تغییــر و درونــی
را شــکل میدهــد کــه مفاهیــم و ارتبــاط آنهــا پیشــینی اســت ( .)Hjorland 2013امــا در محیــط

واقعــی مفاهیــم و ارتبــاط آنهــا از بــاال و بــا رویکــرد پیشــینی شــکل نمیگیــرد ،بلکــه بــر اســاس

مشــاهدات تجربــی از پاییــن بــه بــاال و بــا رویکــرد اســتقرایی و پســینی شــکل میگیــرد .بــرای
نمونــه ،چهریزههــا از ســال  1930تاکنــون تغییــر چندانــی نکردهانــد و پژوهشهــای بعــدی نیــز

چهریزههــای عمومــی را بهطــور بســیار کلــی اســتخراج کردهانــد کــه در بخــش مــرور مطالعــات

بــه آنهــا اشــاره شــد .همیــن امــر ســبب شــد کــه از ســال  2000بــه بعــد ،دیگــر پژوهشــی بــرای
شناســایی چهریــزه بهصــورت ســنتی آن انجــام نشــود و تمایــل بــه ســمت شناســایی چهریزههــا
بهصــورت اتوماتیــک و بــا اســتفاده از الگوریتمهــای بازیابــی اطالعــات باشــد .از نــگاه «یورلنــد»

گرایــش بــه ســمت الگوریتمهــای بازیابــی اطالعــات ،حرکــت بهســوی تجربهگرایــی اســت .امــا
پژوهشهــای ســالهای اخیــر در حــوزة اســتخراج خــودکار چهریزههــا و سلســهمراتب همچنــان

از کاربردهــای عملــی فاصلــه دارنــد (.)Zheng, Zhang and Feng 2013

فقــدان مبانــی تاریخــی اجتماعــی :همانطــور کــه اشــاره شــد ،رویکــرد تحلیــل چهریــزهای،
رویکــردی شــناختی و عقلگراســت کــه بــه طبقهبنــدی مفاهیــم بــر اســاس بافــت آنهــا ،توســعه و
تطــور تاریخــی آنهــا و همچنیــن ،اجتماعاتــی کــه ســازندة مفاهیــم و ارتبــاط آنهــا هســتند ،توجــه

جــدی نــدارد.

ثابتبــودن و عامبــودن چهریزههــا :بهدلیــل نــگاه عقلگرایانــة رویکــرد چهریــزهای ،عمدتــاً
1256

روند رشد رویکرد تحلیل چهریزهای در سازماندهی دانش :مروری صدساله | فرجپهلو و دیگران

چهریزههــای شناختهشــده ،ثابــت و عــام بــوده و مســتقل از دامنــة تخصصــی تعریــف میشــوند .از
ســوی دیگــر« ،یورلنــد» بــا توجــه بــه اینکــه چهریزههــا در یــک دامنــة خــاص تعریــف نشــدهاند،

پیشــنهاد داده اســت کــه شناســایی چهریزههــا در دامنــة تخصصــی نیــز آزمــون گــردد (Hjorland

)2013؛ اگرچــه برخــی دیگــر اعتقــاد دارنــد کــه چهریزههــا مســتقل از دامنــة تخصصــی هســتند

(.)Zheng, Zhang, and Feng 2013

عــدم کاربرمــداری در رویکــرد چهریــزهای« :ویکــری» معتقــد اســت کــه بــا شناســایی

موجودیتهــا و جنبههایــی از ایــن موجودیتهــا کــه بــرای کاربــران مهــم اســت ،میتــوان بــه

شناســایی چهریزههــا دســت یافــت ( .)Vickery 1959ایــن در حالــی اســت کــه رویکــرد تحلیــل
چهریــزهای چنیــن امکانــی را بــرای کاربــران فراهــم نمیکنــد.

البتــه ایراداتــی کــه «یورلنــد» در ارتبــاط بــا رویکــرد تحلیــل چهریــزهای گرفتــه ،بــا

پژوهشهــای اخیــر تــا حــدودی پاســخ داده شــده اســت .ولــی بایســتی توجــه نمــود کــه برخــی از
ایــرادات اساس ـاً در دیگــر رویکردهــا نیــز مطــرح اســت .بــا ایــن تفاصیــل ،میتــوان پیشــنهاداتی را
بــرای برنامــة تحقیقاتــی ارائــه نمــود:

آنتولــوژی بخشــی از وب معنایــی اســت کــه بــا ســاختار چهریــزهای مرتبــط شــده اســت ،ولــی

هنــوز بخشهــای دیگــر وب معنایــی ماننــد مــدل  ،1RDFفرمتهــای مختلــف متــون ســاختیافته
و غیرســاختیافته ،روشهــای نمایهســازی چهریــزهای اتوماتیــک و وب معنایــی هنــوز بــا ســاختار
چهریــزهای بررســی نشــدهاند .بنابرایــن ،بخــش مهمــی از تحقیقــات آینــده میبایســت بــر اســاس
ارتبــاط ســاختار چهریــزهای و وب معنایــی بنــا شــود.

همانطــور کــه اشــاره شــده ،در ارتبــاط بــا توجــه بــه موضوعــات رفتــار اطالعیابــی کاربــران

و شــکلدهی جسـتوجوی اطالعاتــی بــر اســاس ســاختار چهریــزهای کار اندکــی بــه عمــل آمــده

و مدلهــای اندکــی در ایــن زمینــه قابــل دســتیابی اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در مــورد
ســاخت رابــط کاربــری بررسـیهای فراوانــی صــورت گرفتــه ،ولــی بــه جزئیــات رفتــار اطالعیابــی

توجــه نشــده اســت .بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه رفتارهــای اطالعیابــی حرفـهای تــا حــدود زیــادی

میتواننــد چهریزههــای مــورد نظــر کاربــر را از حالــت عمومــی بــه تخصصــی تبدیــل کننــد .در
ایــن صــورت ،چهریزههــا بــرای کاربــران هــر حــوزة تخصصــی در رابــط کاربــری متفــاوت خواهــد

 .1چارچــوب توصیــف منابــع( )Resource Description Framework - RDFنوعــی مــدل دادهای اســت کــه بــرای ذخیــره
و بازیابــی معنــای قابــل پــردازش توســط ماشــین بـهکار مـیرود .معنــا نســبت بــه اطالعــات در ســطح انتزاعــی باالتری
قــرار میگیــرد و هــدف از  RDFامکانپذیــر کــردن تفکــر ماشــینی اســت.
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بــود و بدینترتیــب اســت کــه رابطهــای کاربــری متناســب شــکل میگیرنــد.

پرس ـشهایی کــه هنــوز پاســخ داده نشــده ایــن اســت کــه آیــا ســاختار چهریــزهای میتوانــد

رونــد تاریخــی یــک علــم یــا علــوم را بــه مــا نشــان دهــد؟ آیــا ســاختار چهریــزهای و چهریزههــا

بــا تکامــل علــوم تغییــر میکنــد؟ اجتماعــات کاربــری چــه نقشــی در توســعة ســاختار چهریــزهای

دارنــد؟ شــاید پاســخ بــه ایــن پرس ـشها بتوانــد برخــی از مشــکالت ســاختار چهریــزهای را حــل

نمایــد.

بــرای تخصصیشــدن چهریزههــا الزم اســت اســتخراج چهریزههــا بــا روشهــای ترکیبــی

صــورت گیــرد .نیــاز اســت کــه چهریزههــا نهتنهــا بهصــورت ســنتی ،بلکــه بــر اســاس یــک

مکانیــزم ترکیبــی از درون متــن (پشــتوانة وســیع انتشــاراتی) ،نیــاز کاربــر (پشــتوانه کاربــری) و

طبقهبنــدی علــوم (پشــتوانه ســنتی ردهبنــدی) اســتخراج گردنــد .ارائــة روشهــای نویــن اســتخراج
چهریزههــا کــه ترکیبــی از روش خــودکار و روش ســنتی و بــا توجــه بــه نیــاز کاربــر و بیــان آن نیــاز
باشــد ،یکــی از مباحــث تحقیقاتــی پیشــنهادی اســت.

در هــر حــال ،توســعة نویــن ســاختار چهریزههــا در محیــط وب معنایی و توســعة اســتانداردهای

جدیــد ،ایجــاد روشهــای مؤثرتــر درک رفتــار کاربــری و توجــه بــه تطــور تاریخــی علــم ،نویــد

تأثیــر پایــدار فراینــد تحلیــل چهریــزه در آینــده را میدهــد .همانطــور کــه «ویکــری» در آخریــن

روزهــای عمــر خــود اشــاره کــرد:

«حـدود  50سـال پیـش بههمـراه اعضـای گـروه پژوهـش ردهبنـدی ،مقالـهای بـا

عنـوان نیـاز بـه ردهبنـدی چهریـزهای بهعنـوان مبنایی برای همـة روشهـای بازیابی

اطالعـات ارائـه نمـودم (گـروه پژوهـش ردهبنـدی  .)1955یـک ادعای گسـتاخانه

ایـن اسـت که پس از گذشـت چندین سـال از توسـعة ردهبندیهـا ،اصطالحنامهها،
پایگاههـای داده رابطـهای ،تاکسـونومیها ،آنتولوژیهـا ،پایگاههـای دانـش،

نقشـههای موضوعـی ،معمـاری اطالعـات هنـوز رگههایـی مهـم از چهریزههـای

قدیمـی در آنهـا قابـل رؤیـت اسـت و مبنـای توسـعة آنهـا  ...از همیـن رو ،بـدون
گزافهگویـی و غلـو میتوانـم ادعـا کنـم کـه چهریزهها مبنایـی برای تمامـی فصول

هسـتند.)Vickery 2008( ».
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ـات و دان ﺷﻨﺎﺳﻰ از داﻧﺸﮕ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺪرك
داراى
،1330،1330
ـال ﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻋﻠﻢ اطالعـ
رﺷﺘﺔعلــم
دﻛﺘﺮىدردررشــتۀ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻰدکتــرى
تحصیلــى
ـدرك
داراى مـ
متولــد سـ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﭘﻬﻠﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮج
ﺷﻨﺎﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫ
اﻃﻼﻋﺎت و
استرالیاســت.ﻋﻠﻢ
اﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه
ن ﻧﻴﻮﺳﺎت
داﻧﺶاســتاد
اکنــون
ﻫﻢولز
شناســىوﻟﺰاز
ایشــان هم
اﻳﺸﺎنت
ﺳﺖ.نیوســا
دانشــگاه
و دا 
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1330داراى ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دﻛﺘﺮى در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و دان ﺷﻨﺎﺳﻰ از داﻧﺸﮕﺎه

ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري اﺳ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
ﮔﺴﺘﺮش
رﻳﺰي و
ﮔﺮوه
رﺋﻴﺲ
وزارتــس
ـواز و رئی
ـران اهـ
ـهید وچمـ
ـگاه شـ
دانشـ
شناســى
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدانش
ـات و
اطالعـ
گــروه وعلــم
ﻧﻴﻮﺳﺎتوﻟﺰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳ

ﻋﻠﻮمعلــوم
وزارت
داﻧﺶشناسـ
اﻃﻼﻋﺎتو ودانش
اطالعــات
ـترش علــم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪگسـ
ـزی و
رﺋﻴﺲهریـ
گــروهو برنام
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻲـیوزارت
ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ
رﻳﺰي و
ﮔﺮوه
ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ فنـﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ـاوریﻫﺎاسىــت.
تحقیقــات و

اﻳﺸﺎنهاﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻰ
هــاى دانشــگاهى ،مدیریــت کیفیــت ،مدیریــت دانــش ،و
کتابخان
مدیریــت

ﻓﺮﻳﺪه
ﻋﺼﺎرهاز جملــه عالیــق پژوهشــى ایشــان اســت.
اطالعــات
فنــاورى

ﻋﺼﺎره ،1328داراى ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دﻛﺘﺮى ﻛﺘﺎﺑﺪارى و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻞ ﺳﻨﺤﻰ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﻓﺮﻳﺪه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
اﺳﺘﺎد و
اﻛﻨﻮن
دﻛﺘﺮى اﻳﺸﺎن
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺳﺖ.
ﻧﻴﻮﺳﺎتوﻟﺰ
ﺳﻨﺠﻰ از
اﻃﻼع
ﻋﻠﻤﻰﺳﻨﺤﻰ و
ﻗﻄﺐ ﻋﻞ
ﻣﺪﻳﺮﮔﺮاﻳﺶ
رﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎ
اﻃﻼع
ﻫﻢ و
ﻛﺘﺎﺑﺪارى
ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرك
 ،1328داراى
ﺳﺎل
فریدهﻣﺘﻮﻟﺪ
عصاره

ـانىﻋﻠﻤﻰ
ﻗﻄﺐ
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن
داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﺮوهاز
ﺳﻨﺠﻰ
اﻃﻼع
داﻧﺶاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎى
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ
اﺳﺖ.
اﻫﻮاز
داﻧﺸﮕﺎهﻫﻢﺷﻬﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻰ
وﻟﺰداﻧﺶ
ﻧﻴﻮﺳﺎتو
اﻃﻼﻋﺎت
،1328ﻋﻠﻢ
ﻋﻀﻮ
ﻣﺪﻳﺮرسـ
ﭼﻤﺮانواطالع
اﺳﺘﺎدو
کتابدارى
ـرى
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺳﺖ.دکتـ
تحصیلــى
ـدرك
داراى مـ
ـال
متولــد سـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻫﻮاز اﺳﺖ.
ﺳﺎزىﭼﻤﺮان
دﻳﺪارىﺷﻬﻴﺪ
اﺳﺘﻨﺎدى،داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻰ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﺎىﻛﺎوى،
ﺷﺒﻜﻪداده
اﻃﻼﻋﺎت،
اﻃﻼﻋﺎت،
واژﮔﺎﻧﻰ و ﻫﻢ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻰ ،ﻫﻢ
ﻫﻢ

بــا گرایــش عـل ســنحى و اطالعســنجى از دانشــگاه نیوســاتولز استرالیاســت.

اﺳﺖ .ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ اﻃﻼﻋﺎت ،دادهﻛﺎوى ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ
اﻃﻼﻋﺎت،
ﻋﻼﻳﻖدﻳﺪارى
اﺳﺘﻨﺎدى،
واژﮔﺎﻧﻰ واز ﻫﻢ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻰ ،ﻫﻢ
ﺳﺎزىاﻳﺸﺎن
ﭘﮋوﻫﺸﻰ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺴﺘﻰﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻫﻢرﺷﺘﻪاى و

ـت دانــش عضــو گــروه
ایشــان هماکنــون اســتاد و مدیــر قطــب علمــى مدیریـ
رﺷﺘﻪاى و ﻫﺴﺘﻰﺷﻨﺎﺳﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
علــم اطالعــات و دانششناســى دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت.
ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻓﺨﺮاﺣﻤﺪ

اجتماعــى همنویســندگى ،همواژگانــى و هماســتنادى،
هاى
ﺳﻴﺪشــبکه
تحلیــل
ﻓﺨﺮاﺣﻤﺪ
ﻣﺼﻄﻔﻲ

بیــن
مطالعــات
اطالعــات،
اطالعــات،
ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰار
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
کاوى،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
دﻛﺘﺮىداددره رﺷﺘﺔ
بازیابــىﺗﺤﺼﻴﻠﻰ
داراى ﻣﺪرك
دیدارىســازى ،1359
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1359داراى ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دﻛﺘﺮى در رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛ
عالیــقﮔﺮوه
جملــهاﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﻫﻢاﻛﻨﻮن
ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
رشــتهاز
ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮاســت.
ایشــان
پژوهشــى
هستىشناســى از
اى و
از ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ،

ﻣﺘﻦﻛﺎوي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺶ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢﻳﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺘﻦﻛﺎوي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺶ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢﻳﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
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دﻫﻘﺎﻧﻲ
ﻟﻴﻼدﻫﻘﺎﻧﻲ
ﻟﻴﻼ

اﻛﻨﻮنﻫﻢاﻛﻨ
اﺳﺖ.ﻫﻢاﻳﺸﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻢﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮي
داﻧﺸﺠﻮي
،1357
اﻫﻮازاﻳﺸﺎن
ﭼﻤﺮاناﺳﺖ.
ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
اﻃﻼﻋﺎت و
دﻛﺘﺮي
داﻧﺸﺠﻮي
ﻣﺘﻮﻟﺪ،1357
ﻣﺘﻮﻟﺪ

اﻃﻼعﺳﻨﺠﻰ از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﻮﺳﺎتوﻟﺰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد و ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺪﻳﺮ

رﺷﺘﻪاى و ﻫﺴﺘﻰﺷﻨﺎﺳﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى

ﻫﻢﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻰ ،ﻫﻢواژﮔﺎﻧﻰ و ﻫﻢاﺳﺘﻨﺎدى ،دﻳﺪارىﺳﺎزى اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ اﻃﻼﻋﺎت ،دادهﻛﺎوى ،ﻣﻄ
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ﻓﺨﺮاﺣﻤﺪﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻰ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻴﺪاى و ﻫﺴﺘﻰ
رﺷﺘﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻲ

داراى ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دﻛﺘﺮى در رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔ
،1359
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
فخراحمد
مصطفی
ﻓﺨﺮاﺣﻤﺪ
ﻣﺼﻄﻔﻲ
سید ﺳﻴﺪ

مهندســی
در رشــتۀ
تحصیلــى
،1359
ســال
ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛ
دکتــرىﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔ
مــدركاﻛﻨﻮن
داراىاﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ.
ﺷﻴﺮاز
متولــد از
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1359داراى ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دﻛﺘﺮى در رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲماکنــون
ـت .ایشــان ه
ﻃﺮاﺣﻲشــیراز
افـوـزاری از
های نرم
ﻛﺎوي ،سیســتم
ﻣﺘﻦگرایــش
کامپیوتــر
ﺗﺼﻤﻴﻢﻳﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼ
ﺳﻴﺴﺘﻢاسـﻫﺎي
داﻧﺶ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

از ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﭘﺮدازش ز

اســتادیار گــروه مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه شــیراز اســت.

ﻣﺘﻦﻛﺎوي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺶ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢﻳﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن

پــردازش زبــان طبیعــی ،متــنکاوی ،مهندســی دانــش و طراحــی سیســتمهای

ﻟﻴﻼتصمیمیــار
اطالعاتــی
دﻫﻘﺎﻧﻲاز جملــه عالیــق پژوهشــى ایشــان اســت.
ﻟﻴﻼ دﻫﻘﺎﻧﻲ

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1357داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮ
لیال دهقانی

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1357داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن

اطالعــات و دانش
در علــم
دکتــری
دانشــجوی
دانشــگاهﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ذﺧﻴ
شناســیﭘﺰﺷﻜﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﺷﺎﺧﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري
 ،1357ﮔﺮوه
متولــد ﻣﺮﺑﻲ

ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاري در ﺷﺎﺧﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋ

شــهید چمــران اهــواز اســت .ایشــان هماکنــون مربــی گــروه کتابــداری در شــاخة
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،دادهﻛﺎوي و ﻣﺘﻦﻛﺎوي ،و رﻓﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،دادهﻛﺎوي و ﻣﺘﻦﻛﺎوي ،و رﻓﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر اســت.

ذخیــره و بازیابــی اطالعــات ،پایــگاه اطالعاتــی ،دادهکاوی و متــنکاوی ،و

رفتــار اطالعاتــی از جملــه عالیــق پژوهشــى ایشــان اســت.
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