
 اغطالحٌاهِ



همذهِ

  پیطرفت فلن اعالؿ رساًی در سغح دًیا ٍ رخیرُ ٍ تازیاتی اعالفات فلوی ٍ فٌی
جْت تثادل سریـ ٍغحیح هیاى داًطوٌذاى رضتِ ّای گًَاگَى، ایجاد رٍاتظ ًؾام  

.هٌذ هیاى هفاّین در رضتِ ّای گًَاگَى را هی علثذ
   پیطرفت در زهیٌِ عثمِ تٌذی اغغالحات ٍ ًؾام هٌذ ًوَدى آًْا هَجة ضذُ است

.  وِ اتساری چَى اغغالحٌاهِ جْت اضافِ اعالفات فلوی ٍ فٌی تذٍیي  گردد

ِهتخػػیي وارضٌاساى هیاى ـ فٌی فلوی اعالفات ٍ هثادلِ هٌؾَر ایجاد ارتثاط ت ٍ 
  ٍ تازیاتی رخیرُ استاًذارد جْت اغغالحٌاهِ چَى اتساری تایستیگًَاگَى ّایرضتِ

.ایجادگردد فلوی ّایرضتِ تواهی اعالفات



اًَاؿ ًؾام ّای سازهاًذّی داًص

ِّّای لغاتسیا(Term Lists)

فایل ّای هستٌذ، ٍاشُ ًاهِ ّا، جایٌاهِ ّا، فرٌّگ ّا 
Authority Files,Dictionaries,Gazetteers,Glossaries

  ردُ تٌذی ّا ٍ عثمِ تٌذی ّا

Classification and Categorization

                                              Subject Headingsسرفٌَاى ّای هَضَفی              

         Classification schemes and Taxonomiesعرح ّای ردُ تٌذی ٍ عثمِ تٌذی    

.egًؾیر دیَیی ٍ عثمِ تٌذی فلوی  DDC .scientific Taxonomies                          

 عرح ّای راتغِ ایRelationship Schemes                                             

 اغغالحٌاهِ ّاThesauri                                      

 ضثىِ ّای فػثیSemantic Networks                 

 ّستی ضٌاسی ّاOntologies                               



اًَاؿ زتاى ّای ًوایِ سازی 
ًُوایِ سازی ولیذٍاشُ وٌترل ضذUncontrolled Keyword Indexing    

 زتاى ّای ًوایِ سازیIndexing Language                                  

 ِوٌترل ضذُ اها ساختار ًیافتbut not                   ,Controlled

 اغغالحٌاهِ ّاThesauri                                                         

ِوٌترل ضذُ ٍ ساختار یافت Controlled and structured

ًؾام ّای ردُ تٌذیClassification Systems                                 

ُوٌترل ضذُ ٍ ساختاریافتِ ٍ رهسی ضذ
Controlled and structured and coded

 ًؾام ّای ردُ تٌذی چْریسُ ایFaceted Classification Systems     



تقریف اغغالحٌاهِ

اغغالحٌاهِ تِ چِ هقٌاست؟ 
 THESAURUSاغغالحٌاهِ ٍاشُ ای است وِ در فارسی هقادل اًگلیسی  

گرفتِ در اغل از یًَاًی ٍ التیي  THESAURUSٍاشُ . تِ وار رفتِ است
ضذُ وِ تِ هقٌای گٌجیٌِ یا خساًِ است ٍ سالْاست وِ تِ هقٌای گٌجیٌِ 

.لغات استفادُ هی گردد

 



ِدیگز تؼاریف اغطالحٌاه

 ِاغغالح ّای هرتثظ در زهیٌِ خاغی از  درترگیرًذُ اغغالحٌاه
.داًص

ِترجواى  ای ترای هْار اغغالح ضٌاختی ٍسیلِ :  اغغالحٌاه ٍ
.  در هتَى تِ زتاًی فلوی ٍ دلیك استزتاى عثیقی تِ وار رفتِ 



: اداهِ

اغغالحٌاهِ را هی تَاى یا از ًؾر  (یًَیسیست)تراساس رٌّوَد ًؾام جْاًی اعالفات فلوی 
.فولىردش تقریف ورد ٍ یا از لحاػ ساختارش

از ًؾر فولىرد اغغالحٌاهِ ٍسیلِ ای ترای هْار وردى ٍاشُ ّاست ٍ در ترگرداًذى زتاى  
ازًؾر .ًوایِ سازاى یا استفادُ وٌٌذگاى تِ زتاى همیذ ًؾام استفادُ هی ضَد.عثیقی هذارن

ساختار،اغغالحٌاهِ هجوَفِ لغات هْارضذُ ٍ پَیای یه زهیٌِ خاظ از داًص تطری است  
(.1361حریری،)وِ از لحاػ هقٌا ٍ ًَؿ هرتثغٌذ

اغغالح ًاهِ در تقثیر فام آى تِ هجوَفِ ای اعالق هی ضَد وِ در آى هترادف ّای ّر  
در حَزُ رخیرُ ٍتازیاتی اعالفات، اغغالحٌاهِ  .ٍاشُ تِ ّوراُ ّرٍاشُ رورضذُ است 

هجوَفِ ای ساخت یافتِ از ولوات ٍ ٍاشُ ّای ترگسیذُ تِ ضوار هی آیذ وِ رٍاتظ تقریف  
(.1380تْوي آتادی،)ضذُ ای حاون است

در ایي تقریف اغغالحٌاهِ  . تا دیذ هتفاٍت تِ اغغالحٌاهِ هی پردازد« ANSI»راٌّوای 
تِ فٌَاى یىی از اجسای اغلی پس ّوارایی درًؾام ّای رخیرُ ٍتازیاتی اعالفات تقریف  

ایي راٌّوا اغغالحٌاهِ را ٍاشگاى وٌترل ضذُ ای از اغغالحات زتاى عثیقی هی  .ضذُ است
داًذوِ ترای ًوایِ سازی پس ّوارا تِ هطاتِ یا ّن ًَیسِ ّا ٍجَد اغغالح ًاهِ را ضرٍری 

(.1386هحوذی،)هی سازد

http://www.ansi.org/


:جوغ بٌذی تؼاریف
اٍلیي تقاریف ٍ وارتردّای اغغالحٌاهِ تِ جایگاُ آى در رخیرُ اعالفات 

اها تا پیطرفت ّای حاغل درزهیٌِ رخیرُ ٍ تازیاتی اعالفات  .هرتَط است
ٍ ؽَْر ضثىِ جْاًی ٍب تِ جایگاُ ٍ تقریف اغغالحٌاهِ در رخیرُ ٍ 

.تازیاتی اعالفات یا تٌْا در تازیاتی اعالفات اضارُ ضذُ است

: تا ایي تَضیح هی تَاى اغغالحٌاهِ

را ًؾام ساختاریافتِ ای از اغغالحات، هفاّین ٍ اتردادُ ّایی فوذتاً هرتَط تِ یه زهیٌِ  
.تخػػی تِ ّوراُ رٍاتظ سلسلِ هراتثی ّن ارزی ٍ ٍاتستگی تیي آًْا تقریف ورد



:تفاٍت اغطالحٌاهِ ّا با سزػٌَاى ّای هَضَػی

 سزػٌَاى ّای هَضَػی هؼوَالً فاقذ
.چٌیي ساختاری ّستٌذ

 در سزػٌَاى ّای هَضَػی هؼوَالًارجاع
حالتی دٍگاًِ  « ًیش ًگاُ کٌیذبِ»

.  داردیؼٌی ّن هزتبط ٍ ّن اخع است 
  در سزػٌَاى ّای هَضَػی بِ ًذرت

ارجاع هستقین خاظ بِ ػام هی تَاى 
.یافت

 در سزػٌَاى ّای هَضَػی اغطالحات
. اخع کوتز بِ کاررفتِ است 

 با ایي کِ در سال ّای اخیز سزػٌَاى
ّای هَضَػی اس ایي ًظزبیطتز بِ سباى 
طبیؼی هتوایل ضذُ اًذ اها درهقایسِ با 

اغطالحٌاهِ ّا گزایص آًْا بِ سباى 
طبیؼی کوتز ٍ تؼذاد اغطالح ّای جابِ 

.جا ضذُ آًْا بیطتز است
  در سزػٌَاى ّای هَضَػی اس اًَاع

تقسین ّای فزػی بزای اخع کزدى  
.اغطالح ّا استفادُ هی ضَد

ِهزاتبی سلسلِ ساختار ّا اغطالحٌاه 
.دارًذ

اخع ٍ اػن ّای ارجاع ّا اغطالحٌاهِ در 
 در هگز ضذُ تفکیک کاهالَ هزتبط ٍ

Mesh. هثل هَارداستثٌایی

ػام بِ خاظ ارجاع ّا اغطالحٌاهِ در 
  در بؼذ بِ 1992 سال اس ّزچٌذ دارین

Mesh ضذُ حذف ػام بِ خاظ ارجاع ٍ 
  اسریطِ ّذایت بزای ارجاػی آى جای بِ

  هتذٍال ّای اغطالح بِ التیي ّای
.است ضذُ تْیِ اًگلیسی

اخع اغطالحات ّا اغطالحٌاهِ در  
  . است کاررفتِ بِ بیطتزی

ِسباى بِ گزایص بیطتز ّا اغطالحٌاه 
 اس الوقذٍر حتی آًْا در ٍ دارًذ طبیؼی
 پزّیش ضذُ جا جابِ ّای اغطالح آٍردى

 . ضَد هی
چَى ّایی تقسین ّا اغطالحٌاهِ در  

.ًذارد هزاتبی سلسلِ



تفاٍت بٌیاًی اغطالحٌاهِ با سز ػٌَاى هَضَػی

:تفاٍت بٌیاًی سز ػٌَاى هَضَػی ٍ اغطالحٌاهِ در ایي است کِ
اغطالحٌاهِ بزای تواهی داًص بطزی تْیِ ًوی ضَد، بلکِ سهیٌِ  -1

.تؼزیف ضذُ ای اس داًص را در بز هی گیزد
بایذ رٍابط سلسلِ هزاتبی ٍ هزتبط هیاى اغطالح ّا را بِ ًوایص  -2

بگذارد ٍ تؼزیف ّایی در باب داهٌِ آًْا بِ دست دّذ



اّذاف اغطالحٌاهِ

:ّذف ّای اغلی اغغالحٌاهِ

ًوایاًذى ساختار زهیٌِ هقیٌی از داًص1)
ارائِ اغغالحات استاًذارد2)
ترلراری ًؾام ارجافات تیي اغغالحات3)
تاویذ تر تَجِ تِ ًیازّای اعالفاتی استفادُ وٌٌذگاى  4)

تقییي اغغالحات هجاز ٍ ّواٌّگی در ًوایِ سازی5)



تاریخچِ در خارج

  وارترد لفؼ تسارٍس                       16ٍ  13لرى
1852                                تَسظ      اغغالحٌاهِ لغات ٍ فثارات اًگلیسیتذٍیي

رٍشُ                                                              
1951                         ّاًس پیترلَى  دستِ تٌذی ولوات هرتثظ از ًؾر هفَْهی
1960         تِ تقذ                 تذٍیي اغغالحٌاهِ در حَزُ ّای هختلف ٍ لاًًَوٌذ

وردى تذٍیي اغغالحٌاهِ                                                     
1974                              ِاًتطار ًخستیي استاًذارد تیي الوللی تْیِ اغغالحٌاه

تَسظ سازهاى استاًذارد تیي الوللی                                                        



تاریخچِ در ایزاى
آغاز  ( 1977)تالیف ٍ ترجوِ اغغالحٌاهِ تقذ از ًطر ًخٌستیي ٍیرایص اغغالحٌاهِ یًَسىَ 

ضذ
1374       (اغفا)اغغالحٌاهِ فرٌّگی فارسی
1357       ِاغغالحٌاهِ تَسقِ فرٌّگی آسیاترجو
1375       ًِوااغغالحٌاه
1376       ِفلسفِ اسالهیاغغالحٌاه
1376       ِفلَم لرآًیاغغالحٌاه
1377       ِتیي الوللی تَسقِ فرٌّگیاغغالحٌاه  

1377       ِپسضىی فارسیاغغالحٌاه



:اًَاؿ اغغالحٌاهِ

اًَاؿ اغغالحٌاهِ تراساس زتاى ّای هَجَد در اغغالحٌاهِ ٍ وارترد آى فثارتٌذ از:

اًَاع
اغطالحٌاهِ  

از لحااػ 
وارترد

اس لحاظ 
ضوَل سباًی

اغغالحٌاهِ
چٌذزتاًِ 

اغغالحٌاهِ 
یه زتاًِ 

دیگر اًَاؿ 
اغغالحٌاهِ 

اغغالحٌاهِ
ًوایِ سازی

اغغالحٌاهِ
والسیه

اغغالحٌاهِ
جستجَ



ٍیژگی ّای اغطالحٌاهِ

تِ فثارت دیگر  . هتىی تر ًَضتِ ّا ٍ ًیازّای اعالفاتی استفادُ وٌٌذگاى تالفقل ٍ تالمَُ ًؾام تاضذ
.هثتٌی تر دٍ اغل ضواًت ادتی ٍ ضواًت استفادُ تاضذ

اغغالحات اخع در ٍاشگاى  . سغح ضىستگی ٍ خاظ ضذى اغغالحات در حذ وافی ٍ هَردًیاز تاضذ
.فاهل هْن ٍ هؤثری در دلت تازیاتی ّستٌذ

پیص ّوارایی غلظ ٍ ارتثاط ًادرست اغغالحات در ٌّگام تازیاتی جلَگیری ضَد.

تقییي اغغالحات  . تا افوال وٌترل ٍاشگاًی یقٌی هْاروردى هترادف ّا ، ضثِ هترادفْا ، ٍ ًؾایر آى
هجاز ٍ ًیس هطخع وردى حذٍد ثغَر اغغالحاتی وِ هقٌا ٍ هحذٍد ضذى رٍضي ًیست هَجة دلت ٍ  

یىذستی در ًوایِ سازی ٍ جستجَ ورد



ساختار اغغالحٌاهِ 
اغغالحات تا آضٌایی 
هفاّین دٌّذُ ارائِ اغغالح : تَغیفگر
هَضَؿ تیاى ترای ضذُ اًتخاب اغغالح : ترگسیذُ اغغالح  
ًطذُ اًتخاب اغغالح : ًاترگسیذُ اغغالح  
اغغالح تَغیف یا ٍ تَضیح تقریف، : داهٌِ یادداضت  
تر فام اغغالح :افن اغغالح  
تر خاظ اغغالح :اخع اغغالح  
دارد ارتثاط ًَفی تِ ترگسیذُ اغغالح تِ وِ اغغالحی :ٍاتستِ اغغالح.
ترگسیذُ تِ ًاترگسیذُ اغغالح از ارجاؿ :وارتثریذ تِ اغغالح  
اغغالح تِ وِ ًاترگسیذُ اغغالح تِ ارجاؿ :جای تِ وارتثریذ تِ اغغالح 

.(ًاترگسیذُ اغغالح از اعالؿ ترای)است هترادف ترگسیذُ
دارًذ ٍجَد اغغالحٌاهِ در وِ ّستٌذ اغغالحاتی تَغیفگرّا :تَغیفگرّا 

 ًاترگسیذُ چِ ٍ تاضٌذ ترگسیذُ چِ تَغیفگرّا .دٌّذ هی ارائِ را هفاّین ٍ
.گیرًذ هی لرار خَد الفثایی ردیف در



:رٍاتظ در اغغالحٌاهِ
  ّا هطخع بَدى رٍابط دقیق ٍ تؼزیف ضذُ بیي اغطالحات ِ در ٍاقغ هْوتزیي هبحث در اغطالحٌاه

است
:براي هثال. اصطالح هوكي است فقط داراي يك ارجاع باشد

تعلين و تربيت

بك آهوزش و پرورش

:براي هثال. و يا هوكي است بيشتر از يك ارجاع داشتَ باشد

پسشكي

بج طب

علوم عولي. ع.ا

پسشكي كودكاى. خ.ا

رواًشٌاسي. و.ا

رٍاتظ اساسی در  
اغغالحٌاهِ

سلسلِ  ّن ارزی
هراتثی

ٍاتستگی

اختصارشاخص رابطَرابطَ

«.بج»/ « .بک»به کار رفته به جای/ به کار بریدترادفی/ هم ارزی

«.خ.ا»، «.ع.ا»اصطالح اعم، اصطالح اخصسلسله مراتبی

«.ه.ا»یا « .و.ا»اصطالح وابستهوابستگی

اًواع رابطَ  

ُا در 

اصطالحٌاهَ 

بَ ُوراٍ  

 اختصارات



تقضی از اغَل اًتخاب اغغالح ترگسیذُ از هیاى چٌذ 
هترادف

بٌذی کزدىبٌذی بجای ردُردُ: هثال. کاربزد

اتیليّا بجای پَلیپالستیک: هثال. ٍسؼت

(ّوا هوکي است بزای هفاّین دیگزی بِ کار رٍد)َّاپیوای هلی ایزاى بجای ّوا : هثال. ػذم ابْام

آّي بجای ایستگاُ قطارایستگاُ راُ: هثال. ًشدیکی

 فزٌّگی   -ساسهاى ػلوی»یًَسکَ بجای : هثال(. بِ کاربزدى یک کلوِ بجای دٍ یا چٌذ کلوِ)اجوال
«هلل هتحذ

کتابْا بجای کتاب: هثال. جوغ اغطالحات قابل ضوارش

بزای هثال در جوغ  . یکذستی ٍ پیَستگی در اًتخاب ٍ کاربزد قَاػذ در اغطالحٌاهِ. ٍحذ داخلی
کلوات

 ّاّواٌّگی با سایز اغطالحٌاهِ. ٍحذت خارجی



:ضیَُ ّای ًوایص
اًَاؿ ًوایص اغغالحٌاهِ

ًوایص الفثایی
ًوایص ًؾام هٌذ

ًوایص گرافیىی یا  
ترسیوی

ًوَدار  
هستغیلی

ساختار  
پیىاًی ساختار درختی



:گیریًتیجِ
  اغغالحٌاهِ ٍسیلِ ای ترای سازهاًذّی اعالفات است وِ تِ سِ گرٍُ از هتخػػاى

.ووه هی وٌذ
 ِسازی هذارن ٍ اًتخاب سازاى ترای سرفت ٍ دلت در ًوایِاٍل تِ ًوای

.ّای هَضَفی هٌاسة ٍ غحیحسرفٌَاى
  دٍم تِ واٍضگراى تِ هٌؾَر تذارن راّثرد غحیح ٍ دلیك واٍش ٍ دسترسی جاهـ

. ٍ خاظ تِ هَضَؿ هَردًؾر
تر پیاهْای خَدسَم تِ ًَیسٌذگاى تِ هٌؾَر تیاى دلیك.

ارز، سلسلِ هراتثی ٍ ٍاتستِ اغغالحٌاهِ ٍؽایف خَد را تا ایجاد رٍاتظ هقٌایی ّن
.دّذهیاى تَغیفگرّا، اًجام هی

 رفایت لَافذ دستَری ٍ اهالیی ًِ تٌْا در ضىیل تَدى ٍ یىذستی اغغالحٌاهِ هَثر
.وٌذاست، تلىِ دسترسی هَضَفی را ًیس تسْیل هی

ترای رسیذى تِ اّذاف اغغالحٌاهِ دٍ اغل تایذ تر آى حاون تاضذ:
ٍیرایص اغغالحٌاهِ در عَل زهاى
 هذیریت تخػػی


