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1

 پيشگفتار

و دانـش را بـه اينجانـبةسبحان را شاكرم كه توفيـق حضـور در جبهـ خداوند علـم

و ياريگر شد تا بتوانم ايـن اثـر را بـه جامعـ  و حرفـهةارزاني داشت تقـديماي علمـي

و بازيابي اطالعات به عنوان موضوعنمايم.  و يكي از درسيذخيره اساسي هاي مهم

و دانـش از جملـه علـوم رايانـه، علـم گوناگونهاي در رشته شناسـي بسـتر اطالعـات

و ارائهاي مناسبي براي ايجاد نظام و دسـتيابي بـه خدمات اطـالعةكاربرپسند رسـاني

كسـاني كـه در ايـن حـوزه بـه كـارةآورد. همـمي اطالعات براي عموم مردم فراهم

و آموزش مشغول هستند با ماهيت دوگانه از يـك سـو،.سـروكار دارنـداي پژوهش

و بازيابي و عموم مردم از رشتهياطالعات فعاليت ذخيره و قشـرهاي هـا همگاني است

و فني با پيچيدگياي با آن سروكار دارند. از سوي ديگر، حوزه گوناگون تخصصي

 باالست. حل اين معما نيازمند ظرافت خاصي است.

و بازيابي گوناگونهاي اين كتاب براي متخصصان رشته كه به نوعي با ذخيره

و دانشاطالعات سر آموختگان مهندسي كامپيوتر بـه وكار دارند از جمله دانشجويان

و نظاير آن مفيد خواهدها افزار، فناوري اطالعات، مهندسي سيستم نرمويژه مهندسي 

و؛بود اما مخاطب اصـلي ايـن كتـاب دانشـجويان كارشناسـي ارشـد علـم اطالعـات

در»و بازيـابي اطالعـات ذخيـره«درس. انـد گونـاگون هـاي شناسي در گرايش دانش

ــرايش ــد در گ ــب دو واح ــاي قال ــات ه ــديريت اطالع ــهو م ــديريت كتابخان ــاي م ه

هـاي شـود. عـالوه بـر آن، درس مـي دانشگاهي، در مقطع كارشناسي ارشد تـدريس 

و بازيابي اطالعـات در مقطـع دكتـري بـه ويـژه در گـرايش بازيـابي  مرتبط با ذخيره

و دانش نيز به صورت گسترد ه با اين مفهوم مرتبط هستند.اطالعات
بـه شامل شش فصـل، . بخش اول، استفصل15ودو بخش شاملاين كتاب
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و بخـش دومةذخيـرةمباحث حوز و،ه فصـل بعـدي نـ حـاوي اطالعـات بـه مفـاهيم
كليات مرتبطبههاي بازيابي اطالعات اختصاص داده شده است. در فصل اول فرايند
ا هاي با نظام و بازيـابي مبـاحثي ماننـد چيسـتيو شـده اسـت طالعـات توجـه ذخيـره

آنةبوم اطالعات، نظري اطالعات، زيست و كاركرد سيستمي، عدم قطعيت، آنتروپي
و همچنين نقش اطالعات در سازمان  فراينـد بـر هـاآن تـأثيروها در جريان اطالعات

وده سعي بر آن بـ . در تدوين اين فصل شودميبه صورت اجمالي تبيين گيري تصميم
 با متني روان، نگاه تحليلي به مباحث معطوف گردد. است كه
ده است. در ايـنبوبازيابي اطالعات مورد توجه فصل دوم، مفاهيم بنيادين در

وةراستا، تاريخچ و كاربردهـا و بازيـابي اطالعـات ارائـه شـده مختصـري از ذخيـره
و  درةب نقطـ كاركردهاي بازيابي اطالعات تبيين شده است. از آنجـايي كـه عطـف

و بازيابي اطالعات به حسابهايو تكامل نظام گيري شكلروند  هممي ذخيره آيد،
و هم در فصل به صورت جدي بـه ايـن بودهديگر، هر جا كه الزم هاي در اين فصل

پايـاني فصـل دوم بـه نكـات ضـروري بـراي هـاي مفهوم پرداخته شده اسـت. بحـث 
و دانشانمتخصص و شناسي علم اطالعات و بازيـابي اطالعـات درخصـوص ذخيـره
 آفريني از طريق بازيابي اطالعات اختصاص يافته است. ارزش

پرداختـه شـده به مباحث فني در آن فصل سوم اولين فصل از كتاب است كه
و اجزااست و عناصر يك پايگـاهء. در اين فصل، ابتدا پايگاه اطالعاتي تعريف شده

و انـواعو سـپس انواع آن به تصوير كشيده شـده اسـت اطالعاتي از جمله مدل داده
و معرفي برخـي زبـان هاي معماري درنويسـي برنامـه هـاي مربوط به پايگاه اطالعاتي

 اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.ةادام

و اســتانداردهاي حــوز فصــل چهــارم كتــاب بــه قالــب و بازيــابيةهــا ذخيــره

ابمي اطالعات مربوط و شود. در اين فصـل تـدا جايگـاه اسـتاندارد در دنيـاي ذخيـره

آنةبازيابي اطالعات به ويژه نقط مورد بحث قرار،شناختي كتابةيعني حوز،شروع

هـاي هـا، قالـب دوبلين، انواع مـاركةگرفته است. در ادامه استانداردهايي مانند هست

م  ي شـدهو نظـاير آن معرفـ Z39.50، تكسـت ام دي، اسـتاندارد تـز نوين مانند مـودز،

و بازيـابيةنوين در حوزهاي است. خوانندگاني كه به پيشرفت استانداردهاي ذخيره



3 پيشگفتار

منـد هسـتند، ايـن فصـل را بسـيار مفيـد عالقـه شـناختي كتابةاطالعات به ويژه حوز

 خواهند يافت. 

بازنمــايي اطالعــات اســت. در ايــن فصــل انــواع دربــارةفصــل پــنجم كتــاب،

و چيستي و منـابع هـاي به همراه چـالشهاآن بازنمايي اطالعات بازنمـايي اطالعـات

آن گوناگون و انواع اطالعاتي توضيح داده شده است. مباحث قديمي مانند همارايي

اين فصل آورده شده اسـت.ةدر ادامسازي نمايهةدر حوزاي به همراه بحث گسترده

بامي كساني كه وةو نحوسازي نمايه فرايندخواهند قواعـد مربوطـه تعيـين عمـق آن

 دست خواهند يافت.هاآن آشنا شوند، در اين فصل به

آخرين فصل از بخش اول، كنترل واژگاني مورد توجـه قـرار،فصل ششمدر

ةاست. واقعيت اين است كه كنترل واژگاني يكي از مشكالت جاري در حوز گرفته

و بازيابي اطالعات تلقي بامي ذخيره جو بـا ريـزش در موتورهاي جسـت جستجوشود.

و عدم بازيابي پيشينه هستيم. شايد بخشـي از ايـنورهمرتبط روبهاي كاذب بسيار باال

و عامل انساني  ، امـا باشـد مناسـب محتـوايي مربـوط سـازي نمايهبهعملكرد موتورها

و نبـود بـرآورد شـفاف از روابـط بخش مهمـي از چـالش بـه نبـود كنتـرل واژگـاني

. در اين فصل عالوه بـر مباحـث ارتباط دارداطالعاتي واژگاني حاكم بر جهان منابع

چ نامه اصطالحساخت فرايندنظري،  و نـوين توضـيح هـاي ارچوبهبه همراه ابزارها

 داده شده است. 

و هــا شــود. ايــن فصــل بــه مــدل مــي بخــش دوم بــا فصــل هفــتم كتــاب آغــاز

ت بازيابي اطالعات اختصاص يافته است. هاي الگوريتم وضـيحات به صورت مفصـل،

و مروري در اين فصل ارائه شده است. هاي مربوط به مدل بولي، برداري، احتماالتي

بازيـابي اطالعـات هـاي اطالعات مربوط بـه مـدل ترين اين فصل با جامع خوانندگان

 بخـش ايـن فصـل پايـان،در قالب يك جدولها مدلبندي خواهند شد. جمعرو روبه

. است

و رفتار اطالعـاتي مـورد بحـث در فصل هشتم، به صورت ويژه نياز اطالعاتي

و مراحـل آن بـوده  قرار گرفته است. اولين بحث در اين رابطه تعريف نياز اطالعـاتي
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است. مراحل بيان نياز اطالعاتي مخصوص اين كتاب از خوداحساسي تا بيان رسـمي

و مـدل بـه شـرح سـپسوتوضيح داده شـده  رفتـارةكننـد تبيـين هـاي انـواع رفتارهـا

است. تا حد امكان تالش شده است كه از طوالني شـدن پرداخته شدهاطالعاتي 

مفهـوم بـا مطالعـة جلـوگيري شـود. در پايـان ايـن فصـل،ها بحث مربوط به مدل

رويكرد شناختي در بازيابي اطالعات افق جديـدي پـيش روي خواننـدگان قـرار 

 خواهد گرفت. 

بـر مـؤثر يف ربط، عواملفصل نهم به قضاوت ربط اختصاص يافته است. تعر

و نحو آن در اين فصل توضـيح داده شـده اسـت. مبـاحثي ماننـد ربـطةمحاسبةربط

و درك شهودي ربط در ادام  اين فصل آورده شده است.ةشناختي

در اهميت رابـط فصل دهم كتاب به رابط كاربر اختصاص يافته است. كـاربر

و بازيابي اطالعات به بازگوييهاي نظام ، طراحي رابط با وجود اينندارد. نياز ذخيره

و ارزيــابي آن بــه صــورت شــگفت و بازيــابي هــايي در كتــابزانگيــ كــاربر ذخيــره

در فراينداطالعات ناديده گرفته شده است.  قالب كاربردپذيري، ارزيابي رابط كاربر

و دسترس  توضيح داده شده است.پذيري كاربرپژوهي

اي كساني طراحـي شـده اسـت كـه بـه فصل يازدهم كتاب به صورت ويژه بر

و مسائل آن عالقه و بازيـابي را بـهازاي مند هستند. اينترنت نوع ويژه اينترنت ذخيـره

و حرفهةجامع تحميل كرده است. بر همين اساس، در اين فصل به صـورتاي علمي

وةجداگانه اين موضوع مورد بحث قرار گرفته اسـت. ابتـدا تاريخچـ  بسـيار مختصـر

و عملكرد آن در حوز مفيدي و بازيابي اطالعات ارائه شـدهةاز اينترنت دروذخيره

و ابرموتورهـاي جسـتجو توضـيح داده و موتورهـا و راهنماهـا ادامه، ساختار اينترنت

رايـج در موتورهـاي جسـتجو بـراي مواجهـه بـا هـاي الگوريتمطور همينشده است. 

اسازي مسائل بهينه  رائه شده است. موتور جستجو در اين قسمت

و سـنجش نظـام فصل دوازدهم و بازيـابي اطالعـات هـاي بـه ارزيـابي ذخيـره

و راهكارهـاي مناسـبي بـراي ارزيـابي مربوط است . در اين فصـل توضـيحات جـامع

بازيابي اطالعات ارائه شده است. مفهـوم ارزيـابي از منظـر آمـادگي فنـي، آمـادگي 
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و نظـاير آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه وري يي، عملكرد، بهرهاسازماني، سنجش كار

هاي مربوطـه توضـيحف نيز به همراه فرمولاو مانند بازيافت، دقتهايي است. سنجه

 داده شده است. 

است. مفهـوم بازيـابي شده فصل سيزدهم كتاب مفهوم نويني پيش كشيده در

درةمدار هنوز هم در مراحل اولي اطالعات دانش و كساني كه ةحـوز خود قرار دارد

و بازيابي اطالعات فعاليت مـدار راه دانـش هاي كنند، براي دستيابي به نظاممي ذخيره

و  درازي در پيش دارند. در اين فصل تالش شده است ضـمن تبيـين عناصـر، اركـان

مــداري، ديــدگاهي مناســب در قالــب مفــاهيم مربــوط بــه بازيــابي اطالعــات دانــش 

شهچ  ود.ارچوب مفهومي براي خوانندگان ارائه

. اختصـاص دارد فصل چهاردهم به صورت عملياتي به فنون بازيابي اطالعات

مناسـب نيـاز اطالعـاتي در قالـب عبـارت جسـتجو بنـدي عبارتةدر اين فصل، نحو

و ارائـه بنـدي آموزش داده شده است. عملگرهاي مورد استفاده براي جسـتجو جمـع 

تجوي اطالعات به خواننـدهجسةده است. در ادامه برخي اشتباهات معمول در زمينش

و مثال پركاربرد جستجو در موتورهاي جستجو ارائه هاي هايي از قابليت گوشزد شده

 شده است. 

مـورد توجـه قـرار هـااي فصل پانزدهم كتاب بازيابي اطالعـات چندرسـانه در

و برنامـه گرفته اي رايانـه هـاي است. در اين زمينه مواردي مانند بازيابي تصاوير، فيلم

توضيح داده شده است. تنظيمات مربوط به تصاوير الكترونيكي قسمتي از ايـن فصـل

 را به خود اختصاص داده است. 

و كوتــاه پايــاني ســخن پــيش روي هــاي افــقبــه كتــاب بــه صــورت مجمــل

و بازيابي اطالعاتةحوزهاي پژوهش . در اين راستا ابتدا روند اختصاص داردذخيره

و در ادامه برخي مفاهيمي كـهبةكنوني انتشارات در حوز ازيابي اطالعات تبيين شده

و بازيابي اطالعاتةحوز در آينده در آنذخيره ت شـد توجه خواهـد به كيـدأ، مـورد

 قرار گرفته است. 

كه تا حد امكان به منابع مورد استفاده، اسـتناد سعي نويسنده بر اين بوده است
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و متني روان پيش روي خوانندگان قر ار گيرد. چنانچه خواننـدگان محتـرم داده شود

و آن را به اطالع نگارنده برسـانند،  مواردي از نقص در هر مورد مشاهده كرده باشند

كتاب حاضـر بـه پيشـنهاد دكتـر عبدالرضـا نـوروزي با گوش جان پذيرا خواهم بود. 

و به قصد رفع خأل كتابي درسي در مقاطع تحصيالت تكميلي تـدوين شـده،  چاكلي

م و همكارانشان در مديريت تدوين سازمان سمت براي انتشار آن، لذا از ساعي ايشان

و قدرداني مي  نمايم. تشكر
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