
نمايه  سازیو روش های اصول 
(اصطالحنامه)کنترل واژگانی ابزارهای : سومجلسه 

(دانش شناسیعلم اطالعات و دکتری )هادی هراتی 

(دانش شناسیدکتری علم اطالعات و دانشجوی )فاطمه ذاکری فرد 

مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
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:جلسه سومسرفصل 

نمایهسازیزبانهای•

ابزارهایسازماندهیدانش•

واژگانیابزارهایکنترل•

(اصطالحنامهها)

2



:زبانهاينمايهسازي

بارایووصا مموتاوایمادار نمایهساازیبكاررفتهدراصطالحهایکاملمجموعه•

(.1379لنكستر،)

ایاناهباهموتواییاقالماطالعاویکهبهوس لهنمایهسازیارایازووص فگرهایمجموعه•

ونادمدر وخص صدادهمیشوندوبرایووص مموتواوموضوعمدار بهکارمیر

(.1389نوروزیووالیتی،)
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:تعريفزباننمايهسازي

. ستاختصاص دادن توصيفگر به يک سند يا مدرک اروش ها و قواعدمي توان گفت زبان نمايه سازي، •

.، نوع زبان نمايه سازي را مشخص مي کندچگونگي اختصاص دادن توصيفگرها به مدارکدر واقع •

hadiharati77@gmail.com
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!!!طبیعی آری یا خیرنمایه سازی به زبان 

ن يا انتخاب اصطالح هاي نمايه اي بدون هيچ ارجاعي به يک فهرست استاندارد از اصطالح ها که از عنوا•

.مي شودخود متن استخراج 

.  را مناسب يک منبع مي داند، انتخاب مي کند( کليدواژه اي)نمايه ساز هر آنچه •

اصطالح هاي مهم براساس فراواني و ، نظام هاي نمايه سازي مکانيزه، نرم افزارهاي تحليل متندر •

اصطالح هاي موجود در عنوان يا نزديک به ابتداي مدارک، مي شوند، شناسايي (Position)موقعيت 

دارندامتياز باالتري 



مزایای زبان طبیعی

ساده است•

هيچکس براي استفاده از آن آموزش نمي بيند•

هيچکس مجبور نيست براي گردآوري و يا نگهداري يک واژگان نمايه سازي زمان صرف کند•

اصطالح هاي جديد با توجه به اينکه در متون وجود دارند، به طور طبيعي اتخاذ مي شوند•

نيز از عرصه خارج مي شوندOut-datedاصطالح هاي منسوخ •



اما

کل ها جستجو تنها اصطالح هاي جستجو را با مندرجات متن مطابقت دهند بنابراين تمام شموتورهاي •

جو بايستي جداگانه جستتنوع و گونه هاي احتمالي يک اصطالح جستجو، شامل امالها، مترادف هاي 

شوند

باشديک جستجوي موثر مي تواند براي يک کاربر خسته کننده بنابراين 



فاده استنمايه سازان جهت تعيين موضوع يک منبع ممکن است از اصطالح هاي متفاوتعالوه بر اين •

مي کنند 

باشداصطالح نمايه اي انتخاب شده براي يک مدرک در دو زمان متفاوت، مي تواند متفاوت حتي •



:بنابراین

استفاده از يک واژگان استاندارددر سطح کلي، •

مشخص کردن خويشاوندي ميان اصطالح ها و ارجاع هاي متقابل•



Types Of Knowledge Organization Systems

• Term Lists

• Classifications and Categories

• Relationship Lists



Term Lists

• Authority Files

• Glossaries

• Dictionaries

• Gazetteers



Classifications And Categories

• Subject Headings

• Classification and Categorization Schemes

• Taxonomies



Relationship Lists

• Thesauri

• Semantic Networks

• Concept Maps

• Ontologies



تاکسونومیها

.تاکسونومي به عنوان علم رده بندي موجودات زيستي است•

بنابراين . اين روش براي سازماندهي موجوديت ها بر مبناي صفات مشترک به کار مي روداز •

.خويشاوندي هاي سلسله مراتبي در تاکسونومي ميان موجوديت روشن خواهد بود

.وجود دارد"برادر-خواهر"و "فرزند-والد"ساختار درختي در تاکسونومي وجود دارد و روابط •

•



جاري رايج تاکسونومي به عنوان يک ابزار سازماندهي عام، براي منابع الکترونيک به خصوص در بخش ت•

يز نابزار جستجو جهت مرور يک مجموعه سازمان يافته از مدارک يا پيوندها همچنين به عنوان . است

.به کار مي رود

دايرکتوري هاي موتورهاي جستجو: مثل•



Thesaurusاصطالحنامه

انتشار اصطالحنامه روژه -----------1852در سال ........... طراحي اصطالحنامه به عنوان ابزار مرجع•

Roget’s thesaurus

مي فهرستي از مفاهيم يا ايده ها را به گونه اي تنظيم مي کند که مفاهيم مشابه، کنار هم قراراصطالحنامه •

(اطالع رساني اصطالحنامه روژه را به عنوان نوعي طرح رده بندي در نظر مي گيرندمتخصصان )گيرند 

محسوب مي شودعنوان ابزاري جهت نقشه دانش به اصطالحنامه •



تعریف اصطالحنامه

دب نکهروابطسلسلهمراوبی،مترادفها،وابستگیهاودیگرروابطموجوعبارتهاومجموعهایازواژهها»

.«استهدفچن نمجموعهایایجادواژگانیاستانداردبرایذخ رهوبازیابیاطالعات.مفاه مراارائهمیکند



کردن اصطالح نامه ها باعث نزديک. استمنابع اطالعاتي و رابط بين جستجوگران اصطالح نامه، در واقع •

مي شوندو درنتيجه بازيابي مرتبط منابع زبان کاربر به يکديگر شده و زبان نويسنده 



اهدافاصطالحنامه

،اگرچاهعملكردهاایبسا اردیگاریماننادکنترلمترادفهاساتهدفاول هاصطالحنامه•

.واژههایمروبط،واژههایاخصوواژههایاعمران زدارد

درنمایهسازیوجستجواستثباتویكدستیهدفدیگر•

hadiharati77@gmail.com
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اصطالح نامهساختار 

فاده در اصطالحاتي است که برراي اسرت: ، پذيرفته شده يا مجاز ناميده مي شودمرجحاصطالحکه توصيفگر. 1

.نمايه و براي توصيف مفهوم خاصي برگزيده شده است

ه در اصرطالحي اسرت کر: ، پذيرفته نشده يا غيرمجاز ناميده مي شودغيرمرجحاصطالحکه غير توصيفگر. 2

غيرر توصريفگرها صررفاص اصرطالحات راهنمراي . نمايه به عنوان مدخل اصلي مورداستفاده قررار نمي گيررد

.مي سازنداصطالح نامه هستند که تبديل زبان طبيعي به زبان نظام و انتخاب توصيفگرهاي مناسب را آسان

hadiharati77@gmail.com
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اصطالح نامهساختار 

. يادداشت دامنه کاربرد خاص واژه موضروعي را تعريرف مي کنرد: يادداشت دامنهتوضيح گر . 3

وجود يادداشت دامنه، کار تصميم گيري نمايه سراز و جسرتجوگر را در گرزينش واژه صرحيح و

.  مناسب آسان مي کند

احزاب

فقط احزاب سياسي. د.ي

بازيابي اطالعات

.روش هاي دستي را شامل نمي شود. د.ي

hadiharati77@gmail.com
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نوزادان

.هفته۴کودکان تا سن . د.ي

نراي رفع ابهام از واژه هاي شبيه به هم يا هم نويسه مي باشد کره داراي معاز ديگر کاربردهاي توضيحگرها 

(.حيوان وحشي)و شير ( لبنيات)شير : مثل. متفاوتي مي باشند



انواعروابطدراصطالحنامهها



(Synonymous)مترادف، معادل يا هم ارز    رابطه •

(Hierarchical)رابطه سلسله مراتبي •

(Related)رابطه همبسته  يا مرتبط •



(Synonymous)رابطه مترادف، معادل يا هم ارز    

احساسات

هيجانب ک     

هيجان

ج    احساساتب 

هم ارز روابطي دوسويه استروابط 



(Hierarchical)رابطه سلسله مراتبي             

«  خ.ا»و « اصطالح عام تر»به معناي « ع.ا»براي نشان دادن رابطه اعم و اخص بين اصطالحات از اختصارات 

مي کنيماستفاده « اصطالح اخص تر»به معناي 

پرندگان

عقاب ها .  خ.ا

عقاب ها

پرندگان.  ع.ا



(Related)رابطههمبستهيامرتبط

نيست که رابطه همبستگي ميان اصطالحاتي است که ارتباط معنايي و ذهني دارند اما اين ارتباط به نحوي•

.و يا رابطه سلسله مراتبي شود( مترادف)موجب برقراري رابطه معادل 

نيز « ب»باشد، « ب»اصطالح وابسته « الف»يعني اگر . رابطه اي است دوجانبهرابطه دو اصطالح وابسته•

. است« الف»اصطالح وابسته 



خوشنويسي

مدادها.  و.ا

مدادها

خوشنويسي.  و.ا



:مثال

مشاورهاعت اد
مشاورهع.ا
مشاورهالكلخ.ا
اعت اد.و.ا

درماناعت اد

hadiharati77@gmail.com
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کاربردارجاعهايمتقابل

هدايت نمايه سازان به اصطالح هاي عام تر•

هدايت نمايه سازان به اصطالح هاي خاص تر•

هدايت نمايه سازان به اصطالح هاي مرتبط•

.ندعالوه بر اين اصطالحنامه، نمايه سازان را در گزينش بين مترادف ها و شبه مترادف ها ياري مي ک•



کاربرد ارجاع های متقابل برای کاربران؟؟؟؟



انواع اصطالح نامه ها

انواع  اصطالح نامه  

از نظر هدف

اصطالح نامه نمايه سازي

اصطالح نامه جستجو

تجوجساصطالح نامه نمايه سازي و 

(کالسیک)

از نظر شکل ارائه

اصطالح نامه چاپي

اصطالح نامه الکترونیکي

اصطالح نامه وبي



اصطالحنامه نمایه سازی

اندمدارکاصطالح نامه  نمايه سازي ابزار نمايه ساز براي نمايه سازي اسناد و •

ترکي از امکان يکدستي در نام گذاري را به هنگام افزودن منابع امکان پذير نمايد که افزايش درک مش•

.اصطالحات مهم را فراهم ميکند

کنندکاربران مي توانند با استفاده از اين اصطالحنامه، کليدواژه هايي براي جستجو انتخاب •



اصطالحنامه جستجو یا اصطالحنامه کاربر

؛ کننداصطالح نامه جستجو نيز روابط معمول شامل روابط هم ارزي، سلسله مراتبي و هم بسته را ارائه مي•

اصطالح نامه جستجو، واژه خاصي را به عنوان واژه هاي مرجح تعيين نمي کنند، •

کندرا آن گونه که در يک حوزه موضوعي وجود دارند، سازمان دهي و ارائه واژگان •

.  نمايي از واژگان يک حوزه موضوعي ترسيم نمايد•

از واژه هاي اصطالح نامه جستجو بيشتر از اصطالح نامه نمايه سازي است و تنوع گسترده تريتعداد •

. شکل هاي مختلف واژه و حتي غلط هاي اماليي را نيز شامل مي شود



است، زيرا همه واژه ها ايجاد نشده نامرجح ميان واژه هاي مرجح و در اين اصطالح نامه ها هيچ تفاوتي •

.ممکن است به عنوان واژه هاي جستجو استفاده شوند

نام گذاري گردآوري واژه هاي مترادف و واژه هاي خاص تر و عام تر يک مفهوم، واژه اي به منظور براي •

و عام ترهمه واژه هاي مرتبط شامل واژه هاي هم بسته، مترادف، خاص تر انتخاب مي شود و سپس مفهوم 

ناميده مي شود، ارائه مي گردند تحت اين مفهوم که مفهوم گردآورنده





نه نمايه سازاناين نوع اصطالح نامه براي راهنمايي و کمک به جستجوگران •

متن آزاد با کمک به جستجوي پايگاه اطالعاتي: نهايينقش اصطالح نامه جستجو يا اصطالح نامه کاربر •

پيشنهاد کلمات جستجوي پيشنهادي اضافي، خصوصاص مترادفات و اصطالحات خاص تر است 



اصطالحنامه کالسیک

برد کارهم براي نمايه سازان و هم براي کاربران اين اصطالحنامه مشترکات زيادي با هستي شناسي دارد •

.دارد

دادهانتخاب اصطالح نمايه، به صورت خودکار تمام اصطالحات مرتبط، به مدرک اختصاصنمايه سازان با •

. مي شود



:هنگاميکه•

م کاربر کليدواژه اي را جستجو مي کند به صورت خودکار عبارت يا عبارت هاي جستجو با تمام مفاهي

له مرتبط مطابقت داده مي شود، مترادف ها حذف و مفاهيمي بازيابي مي شود که روابط همبسته و سلس

.مراتبي با هم دارند



کاربرد اصطالحنامه ها

ابزار نمايه سازي•

به عنوان ماخذ فراداده•

به عنوان ابزار جستجو•

 Queryبه عنوان يک ابزار براي ترکيب بندي پرسش . يا واژگان مهار شده براي کاربر نهايي. الف

formulation  مثل ليزا. رويت باشدقابل



 Queryقرار داده مي شود و جهت پشتيباني از آنچه که با عنوان بسط پرسش در نرم افزار جستجو. ب

expansionبه کار مي رود.

 (AAT)اصطالحنامه هنر و معماري . ، سلسله مراتب چهريزه اي داردبه عنوان ابزار مرور و رديابي. ج



:واژهنامهواصطالحنامه

 ترتيب گفته مي شود که معموالص( شناسه)به نوعي کتاب مرجع متشکل از تعداد زيادي مدخل واژه نامه •

عادل، الفبايي دارد و به صورت يک زبانه يا چند زبانه منتشر مي شود و در آن، به ازاي هر مدخل، واژگان م

. تعريف يا شرح مختصر و اطالعات متناسب با آن داده مي شود

ي به باشد مانند فرهنگ فارسي معين، لغت نامه دهخدا، و فرهنگ انگليسعموميواژه نامه ممکن است •

. باشند مانند واژه نامه شيمي و فرهنگ واژگان کشاورزيتخصصيو موضوعيفارسي حييم و يا 

hadiharati77@gmail.com
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:تفاوتواژهنامهواصطالحنامه

رده–اییانتخابشدهباسایراصطالحاتسنج دهمیشودومعموالًنظمالفبارابطهاصطالحاتدراصطالحنامه.1

یدارند؛ولیواژهنامههاشاملاصطالحاتعماومییاارشاتههاکلماتباهممروبطبودهوروابطمعناییایداردو

خاصیهستندکهبدونرعایتاولویتوارجو تبانظمالفباییمروبمیشوند؛

بهدقتکاربردهرووص فگردیگر،دراصطالحنامهبهدل لوجودیادداشتدامنه،روابطاعمواخصوارجاعات.2

وع  نمیشود؛درحالیکهدرواژهنامهنمیووانراهنمایکاربردواژههارایافت؛

hadiharati77@gmail.com
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:تفاوت واژه نامه و اصطالح نامه

و از در اصطالح نامه از بين متشابهات و مترادفات ، رايج ترين و صرحيح ترين اصرطالح انتخراب مي شرود. 3

ه ها اصطالحات متشابه و مترادف به اصطالحات برگزيده شده ارجاع صورت مي گيرد؛ درحالي کره در واژه نامر

چنين کاري صورت نمي گيرد؛

.در اصطالح نامه معني لغوي اصطالحات نمي آيد درحالي که واژه نامه بر معني کلمات تأکيد دارد. ۴

hadiharati77@gmail.com
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:معرفي دو نمونه اصطالحنامه
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:اصطالحنامه الکترونیکي

افزايش حجم منابع ديجيتال        تغيير فرايند نمايه سازي دستي به نمايه سازي ماشيني•

ترونيکياصطالحنامه الکاستفاده از -(نمايه سازي ماشيني به زبان کنترل شده)خودکار تخصيصي نمايه سازي •

hadiharati77@gmail.com
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: الکترونیکيمزاياي اصطالحنامه 

نمايه سازي ماشينياستفاده در . 1

پيوندهاي بين اصطالحات راحتي در استفاده به دليل وجود . 2

تعامل کاربر با نظام و ارائه پيشنهاداتامکان . 3

hadiharati77@gmail.com
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برروي يک اصطالح مشاهده تغييرات انجام شده امکان . ۴

توسط کاربرانذخيره کليدواژه هاي جستجو شده امکان . 5

کاهش هزينه هادر روزآمدي سازي و تسريع. 6

hadiharati77@gmail.com
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نمونه اصطالحنامه الکترونیکی
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زیفرایند نمایه سازی پایان نامه ها در کتابخانه مرک

خش استخراج کليدواژه ها از عنوان، چکيده، کليدواژه هاي نويسنده، فهرست مطالب، گاهي مطالعه ب-1

هايي از متن

مستند کردن کليدواژه ها با استفاده از اصطالحنامه هاي الکترونيکي و چاپي و سرعنوان هاي -2

موضوعي کتابخانه ملي و کنگره

وارد کردن توصيفگرها در پايگاه توصيفگرهاي سيماد-3

























تعداد توصیفگرها

گزيدهنمايه سازي و يا نمايه سازي جامع :رسانيبراساس سياست گذاري مديران مراکز اطالع •

کمدراستفاده از اصطالحات کافي جهت پوشش نسبتا کامل محتواي موضوعي يک :جامعنمايه سازي •

يک "محتواي اصلي"اصطالحات براي پوشش صرف زااستفاده از تعداد کمتري :گزيدهنمايه سازي •

مدرک 



15تا 8بيشتر مدارک بايد بين : به طور کلي الزم است محدوده اي از اصطالحات به مدرک داده شود•

. نمايه مي شوداصطالح 

اصطالح25–15-----------------------------گزارشات فني مربوط به خود سازمان •

اصطالح15–10--------------------------------------ساير گزارش هاي فني •

اصطالح20–15-----------------------------------پروانه هاي ثبت اختراعات •

اصطالح10–5-------------------------------------------مقاالت مجالت •
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تمرین

نمايه سازي يک متن، مدرک، مقاله

کنترل شدهو آزاد، طبيعيبه سه روش 

hadiharati77@gmail.com
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پايان جلسه سوم


