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چڪیده
هدف :بررسی کاربرد مصوسازی اطالعات ،بهویژه فن اینفوکریستال در
فرآیند بازیابی اطالعات ،مصورسازی پرسوجوهای وزنی و فضاهای برداری
است .مصورسازی اطالعات بهصورت عام و اینفوکریستال بهصورت خاص و
کاربردهایآنهادربازیابیاطالعات،اینفوکریستالومصوسازیپرسوجوهای
وزنی ،مصورسازی فضاهای برداری و تاثیر این روش در فهم راحت روابط
موجودبینمفاهیمبسیارزیادبازیابیشده،موردبررسیقرارمیگیرد.
روش/رویكرد پژوهش :این مطالعه با بررسـی و تحلیل متون بازیابـی
اطالعاتومصورسازیاطالعات،تاثیرمصورسازیبهویژهفناینفوکریستال
درتحلیلنتایججستوجوصورتگرفتهاست.
یافتهها :مصوسازی اطالعات از توانایی دیداری انسان در تشخیص الگوها
و روابط ساختاری اشیاء در بهبود نظامهای بازیابی استفاده میکند و در
علوممختلفیازجملهزمینشناسی،جغرافیاواخیراًکتابداریواطالعرسانی
و...کاربرددارد.یکیازفنونمصوسازیاطالعات،اینفوکریستالمیباشدکه
میتواندفضایانتزاعیاطالعاترابهتصویربکشدومتامیروابطممکنبین
بینهایتمفهومرامجسمسازد.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت روزافزون نظامهای بازیابی اطالعات و
کمبود منابع منترش شده در حوزه مصورسازی ،آشنایی با اینفوکریستال و
کاربردهای آن در طراحی نظامهای بازیابی اطالعات ،میتواند برای جامعه
کتابداریواطالعرسانیایرانبسیارمفیدباشد.
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دریافت 1388/9/1 :پذیرش1390/2/4 :

مقدمه

بازيابی اطالعات يکی از بديهیترين فرآیندها در چرخه زيستی اطالعات است .ازاينرو،
بازيابی کارآمد اطالعات،حتی فرآیندهای پيش از خود ،نظير سازماندهیو ذخيرهسازی
اطالعات را تحت تأثیر قرار ميدهد .بهعبارت سادهتر ،اطالعات ،هرچند دارای بار ارزشی
بااليی است،در صورت عدم بازيابی،چيزی جز کاالی منسوخ شده نخواهد بود .رشد
فزاينده اطالعات از يکطرف و ارزش تصميمگيری مبتني بر اطالعات  -جهت استفاده
مناسب از فرصتها در محيط رقابتی پيچيده -از طرف ديگر،بازيابی اطالعات را به يکی
از مهمترين دغدغههای امروز حوزه اطالعرسانی تبديل كرده است .اگرچه توسعه ابزارهای
ارتباطی از دغدغه انسان به لحاظ نبود يا فقدان اطالعات تا حدودی کاسته است؛ مشکالت
مربوط به بازيابي اطالعات مرتبط،دسترسی به آن،ارزيابي ربط آن و مسائلی از اين دست
بيانگر وجود شکافی بين کارآیی نظامهای بازيابی و انتظارات کاربران است .امروزه ،پيچيدگی
محيط اطالعاتی افراد و سازمانها،نياز به داشتن اطالعات درست برای تصميمگيری مناسب
را اجتنابناپذير کرده است .بررسی مطالعات مرتبط با حوزه گردآوری و استفاده از اطالعات
و يا تحليل و پويش محيطی،نشاندهنده چالشهای فراروی اين حوزه است .از جمله
اين چالشها توجه غالب مديران به دسترسپذيری منابع اطالعاتی و کمتوجهي به کيفيت
آنهاست .یکی از سؤالهایی که با مشاهده يافتههای مطالعاتی مرتبط به ذهن ميرسد،اين
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است که ناکارآمدی نظامهای بازيابی يا نارضايتی از نتايج بازيابي چقدر مهم است؟
مطالعات مانينگ و همکارانش نشان داد که مردم ترجيح میدهند اطالعات را ،بهجای
نظامهای بازيابی اطالعات ،از افراد ديگر دريافت کنند .اگر اين مسئله را با چشمپوشی از تأکيد
مردم بر استفاده از عامل انسانی در فعاليتهايشان طی سالهای اواخر دهه 90مرور کنيم،
ضرورت توجه به مسئله بازيابي روشنتر میشود (مانينگ،راگاوانو شوتز،3،2008ص .)12
رشد اطالعات و همراهی فناوريهای اطالعاتی نوين،توانايی ذخيره و انتشار حجم
عظيمی از مدارک اطالعاتي را برای بشر فراهم کرد و بهدنبال آن ،امکان دسترسی بشر به
اطالعات نيز بيشتر شد؛ تا جايی که پديده موسوم به انفجار اطالعات از سالها پيش به
دغدغه فکری متخصصان حوزههای اطالعات و ارتباطات تبديل شد .همانگونه که رشد
انفجارگونه اطالعات،دسترسی گسترده بشر به اطالعات را فراهم ساخت؛بازيابی اطالعات
مرتبط به دغدغهای مهم تبديل شد و ناتوانی بشر در بازيابی،تفسير ،و تحليل بهينه اطالعات
– بهنحوی که کاربر بتواند بهسرعت اطالعات مرتبط و مشتمل بر نيازش را بيابد -به کانون
پرچالشی بدل شد .رشد غيرقابل كنترل اطالعات ،وقتی که با فناوری وب پيوند خورد ،گستره
دسترسی بشر را وسعت بخشید و با دسترسی الکترونيکی به جحم عظيمي از اطالعات بر
اهميت تمرکز بر حوزه بازيابي اطالعات افزود .تحولي که فناوری وب درزمینه رشد ك ّمي
اطالعات و دسترسی به آن ايجاد كرد ،اين شبهه را بهوجود آورد که بازيابی اطالعات آغاز
شده است .درحالی که ،بازيابی اطالعات در پاسخ به چالشهای روزافزون دسترسی به
اطالعات در محيطهاي غيرالكترونيكي آغاز شد و همگام با رشد محتوا ،به اشكال مختلف،
بهمنظور ارائه ديدگاه اصولی براي جستوجوی محتوای آنها ،رشد کرد .اين حوزه ،در ابتدا،
براي انتشارات علمی و پيشينههای کتابخانهای مطرح بود؛ ولی خیلی زود در ساير حوزههاي
موضوعي نظير روزنامهنگاري،حقوق ،و پزشكي نيز گسترش يافت؛ بهطوریکه بسياری از
پژوهشهای بازيابی اطالعات در اين حوزهها انجام گرفت و بسياری از فعاليتهای مستمر
بازيابی اطالعات به ايجاد دسترسی به اطالعات فاقد ساختار 4در شرکتهای مختلف و
حوزههای دولتی منتهي شد.
هدف اصلي تبديل بازيابی اطالعات به يکی از نقاط کانونی پژوهشهای اطالعرسانی را
بايد در تالش برای مطالعه و درک فرآیندهای بازيابی اطالعات با هدف طراحی،ساخت ،و
سنجش سيستمهای بازيابی دانست تا بتواند بين اطالعات توليد شده از سوی عوامل انسانی
و نياز کاربران ارتباط برقرار کند (اينگورسن،،2002ص .)49
مفهوم اصلی نظامهاي بازيابی اطالعات در ارائه مدارک مرتبط با نيازهاي کاربران نهفته
است (بورالند، )2003و اين نقطه را میتوان چالش پژوهشهاي حوزه بازيابی اطالعات
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دانست ،چرا که با گذشت زمان،پژوهشها از تمرکز صرف بر ساختار نظامهای بازيابی
اطالعات فراتر رفته و به گسترهاي وسيعتر ،از قبيل طراحی رابط کاربر،رفتار ،و معيارهای
داوری رابط کاربر و نظاير آن راه يافته است .درونمايه همه اين تحقيقات حول محور کاربر
پسندی بيشتر نظامهاي بازيابي اطالعات و رفع مشکالت ِ
پيش رو و کنترل هرچه بهتر
اطالعات توليد شده است.
درحالیكه،توانايی بشر ،براي خواندن نتايج جستوجو در وب يا پايگاههای اطالعاتی
کتابشناختی همچنان سير آرامی را سپري میکند؛نظامهای بازيابی اطالعات قادر به بازيابی
صدها هزار مدرک با سرعت و دقت بااليي هستند .مسئله نگرانکننده اينجاست که ما تنها
ميتوانيم تعداد محدودی از نتايج را مطالعه كنيم .در کنار پژوهشهای مرتبط با بازيابی
اطالعات،ظهور فنون جديد مصورسازی و نظامهای مبتنی بر آن ،از قبيل ترسيم مقياس
جزء،5کوگار،6گوئيدو،7وب واي 
ب،8اينفوکريستال ،و نظیر آن نويدبخش چيرگی بر برخی
مشکالت حوزه بازيابی اطالعات است .در اين شيوهها،با هدايت محتوا و ربط آن به سوی
فضاهای چندبُعدی،کاربر قادر به مرور مجموعهای از مدارک و بازيابی منابع مورد نياز خود
میشود (مورس 9و همکاران،،2002ص، .)2اينفوكريستال يكي از روشهايي است كه
كمك ميكند روابط بين عنصرهاي مختلف مورد جستوجو ،در نظامهاي بازيابي اطالعات،
به راحتترين شكل ممكن بهتصوير كشيده شود .در اين مقاله تالش ميشود ابعاد مختلف
اين روش مورد بررسي قرار گيرد .در ابتداي بحث براي آشنايي بيشتر،بازيابي اطالعات و
انواع آن را مورد بررسي قرار ميدهيم.

بازیابیاطالعات

برای بازيابی اطالعات تعاريف مختلفی ارائه شده است .واالگ (،2004ص  ،)11بازيابی
اطالعات را فرآیند جايابی مدارک مرتبط با برخی معيارهای خاص کاربر،از مجموعه مدارک
میداند .مانينگ و همکارانش بازيابی اطالعات را يافتن مواد (معموالً مدارک) از يك ماهيت
فاقد ساختار (معموالً متن) براساس نياز اطالعاتی و از درون يک مجموعه بزرگ (معموالً
ذخيره شده در رايانه) عنوان كردند (مانينگ،راگاوان و شوتز،،2008ص  .)1با فراهمشدن
امکان دسترسی به اينترنت و جستوجو در وب جهانگستر و رشد سريع پايگاههای
اطالعاتی،روزانه ميليونها نفر با مسئله بازيابی اطالعات و مسائل مرتبط با آن سرو كار دارند.
در نتيجه ،محيط متغير وب تعريف بازيابی و مسائل مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار میدهد.
درونمايه اکثر تعاريف مرتبط با بازيابی اطالعات،بازيابي مدارك مرتبط براساس نيازهای
کاربر و از درون يک ماهيت نظير کتابخانه ديجيتال،اينترنت ،و یاپايگاههای اطالعاتی است.
10
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بنابراين ،بازيابی اطالعات فرآیندی است که در جهت دسترسی به اطالعات و بهمنظور رفع
نيازهاي اطالعاتی شكل ميگيرد .از ديدگاه مارتی هرست ،11فردي كه در فرآیند اطالعجويی
قرار ميگيرد،چند هدف را در ذهن خود دنبال میکند و از يک نظام جستوجو بهعنوان
ابزاری برای رسيدن به اهدافش استفاده میکند و مأموريتهای دسترسی به اطالعات برای
رسيدن به اين اهداف صورت میپذيرد .اودای ،12بازنگری يک موضوع مشخص در طول زمان
(مانند بازنگری فصلی فعاليتهای پژوهشی رقبا)،پيگيری يک برنامه يا عادت جستوجو
برای رسيدن به اهدافی خاص (روزآمد نگهداشتن خود درباره کسب و کار خوب)،و تشريح
يک موضوع به سبکی نامشخص (تالش برای شناخت يک حرفه ناآشنا) را سه نوع عمده
مأموريت دسترسی به اطالعات میداند (بايزا -يتس و ريبيرو -نيتو،13.)1999
فرآیندهاي فراهمآوري،سازماندهي ،و اشاعه اطالعات براي پاسخگويي به نيازهاي
اطالعات مردم و متخصصان شكل ميگيرد و هر مراجعهاي ماحصل نياز اطالعاتي است
كه شخص را به طرح سؤال و استفاده از يك نظام اطالعاتي ترغيب ميكند .دسترسي به
اطالعات فرآیندي است كه به شكلهاي مختلف مطرح شده است .مارتی هرست ،فرآیند
دسترسی به اطالعات را در قالب شكل 1به شرح زير ارائه میکند.

نیازاطالعاتی
سؤال
ارسال به سیستم
فرمول بندی مجدد
دریافتنتایج
ارزیابینتایج

شکل 1

نمودار ساده از مدل استاندارد
فرآیندهای دسترسی به اطالعات

11. Marti Hearst
12. Oday
13. Baeza-Yates & Ribeiro-Neto
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شكل 1نشان ميدهد که فرآیند جستوجو،از سوي کاربر،يک محدوه يادگيری تعاملی
را براي او فراهم میکند .بهعبارتی ،کاربر اطالعات را بررسی میکند،عناوين را در مجموعه
نتايج میخواند،مدارک بازيابی شده را شخص ًا فراخوانی میکند،فهرست موضوعات مرتبط
با اصطالحات پرسوجو را مرور میکند و فراپيوندها (در محيط وب) را دنبال میکند.
اين کارها در امتداد کارکرد يک نظام بازيابی صورت میگيرد؛ بهطوريکه ،کاربر با ايجاد
تعامل نزديک با نظام،از بازخودهاي دريافتي،برای آرايش مجدد جستوجو استفاده میکند.
درنتيجه ،نظام بازيابی اطالعات بهمنظور پردازش درخواستهای اطالعاتی کاربران بهکارگرفته
میشود و انتظار میرود به درخواستهای کاربران در قالب مجموعهای از مدارک بازيابی
شده پاسخ دهد.
بنابراين ،در هر نظامی مجموعهای از عوامل همچون درخواستهای اطالعاتی،
پرسوجوها،و مدارک و فرآیندهايی نظير تحليل مفهومی،انتقال و تطبيق دخيل هستند
که شامل روشهايی برای هدايت درخواستها به مدارک میباشند .تعامل اين مؤلفهها را
ميتوان در الگوی اصالح شده لنکستر و وارنر ( )1993در شکل 2مشاهده كرد که در آن
نيازهای اطالعاتی و مجموعه مدارک بايد به شکل جايگزينهايی برگردانده شوند تا فرآیند
تطبيق شکل گيرد.
مجموعهمدارک
تحلیلمحتوایی
انتقال
جایگزینهای مدرک
جایگزینهای متنی بازیابی شده

فرآیندتعلیق
جایگزینهای پرسوجو

واژگان منایه
اصطالحنامه منت آزاد

انتقال
بازخورد ربط

تحلیلمفهومی
نیازاطالعاتی/مسأله

اسرتاتژی جستوجو

پرسوجوی مفهومی

شکل 2

مدل اصالح شده فرآیند بازیابی
اطالعات لنکستر و وارنر ()1993
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14. Spoerri
15. Exact matching
16. Partial matching
17. Tunnel vision
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برای بازيابی اطالعات نيز مدلهای متفاوتی ارائه شدهاند که با توجه به شباهتها و
راهبردهای بهکار گرفتهشده،دانشمندان آنها را در قالب چند دسته مطرح كردهاند .از جمله
بايزا -يتس و ريبرو -نيتو مدلهای بازيابی اطالعات را در سه دسته زير خالصه میکند
(واالگ،،2004ص،.)11
الف) مدلهای بولی :اين مدل مدارک و پرسوجوها را در قالب مجموعهای از اصطالحات
نمايهایطرحريزیمیکند.
ب) مدلهای برداری :اين مدل،از بردارها و فضاهای دوبُعدی برای طرحريزی مدارک
و پرسوجوها استفاده میکند.
ج) مدلهای احتاملی :از چارچوبی مبتنی بر نظريه احتمال استفاده میکنند.
اسپوئری ،)1995(14دستهبندی ديگری بهشرح زير ارائه میکند:
الف) مدل بولی که اغلب از آن بهعنوان مدل تطبيق عينی نام برده میشود،
ب) مدل آماری که مدل فضای برداری و بازيابی احتمالی را دربرمیگيرد ،و
ج) مدلهای زبانی و مبتنی بر دانش.
ارائه مدلهای متفاوت ،وجود نوعی احساس کمبود و نارضايتی از مدلهای قبلی را
مشهود میسازد و بازنمونی از توجه بيشتر به تکامل و کاربرپسندی است .اسپوئری (،)1995
قلمرو بازيابی اطالعات را درگير سه چالش عمده میداند .نخست اينکه،امروز ديدگاه غالب
درباره مدل بولی يا تطبيق عينی 15اين است که اين مدل بيش از پيش نيازمند کاربرپسندي
است؛ زيرا کاربران عادی استفاده از عملگرهای بولی و بهکارگيری پرانتزها را در فرمولچينی
پرسوجوهای بولی مؤثر،دشوار میدانند .همچنين،تعداد اندکی از نحوه استفاده کامل از
16
قابليت واقعی زبان پرسوجوی بولی،كافي دارند .دوم اينکه،ديدگاههای تطبيق جزئی
که بدوا ً برای استفاده آسانتر هستند،فهرست پيدرپي از بهترين مدارک را به کاربر ارائه
میکنند .اين مسئله میتواند يک تأثیر بينايی کانونی 17ايجاد کند،به اين خاطر که فهرست
رتبهبندیشده،نقش اصطالح پرسوجو در رتبهبندی مدارک بازيابیشده را پنهان میکند و
کاربران میتوانند از اين نوع بازخورد در چگونگی پيشبرد جستوجوهايشان استفاده کنند.
سوم اينکه،آزمونهای اخير بازيابی نشان دادهاند که مسئله ديدگاههای تطبيق عينی و جزيی
بهخاطر كمي همپوشاني مجموعه مدارک بازيابیشده مرتبط،مكمل يكديگر،از اينرو،يک
اجماع کلی وجود دارد که ترکيب اين دو ديدگاه برای افزايش اثربخشی بازيابی،الزم است.
مسائل مذكور از يکطرف و فقدان بازخورد بصری سبب احساس سردرگمی کاربر
در هنگام جستوجو میشود،و در آغاز اعتماد و اثربخشی آنها را تحليل میبرد .برای رفع
مشکالت فوق شيوههای مصورسازی اطالعات با ارائه ديدگاه جامع از فضای اطالعات
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براي کاربران از فرآیند جستوجو پشتيبانی میکند .در ادامه ،بهتفصيل درباره مصورسازي
اطالعات صحبت خواهد شد.

مصورسازیاطالعات

استفاده انسان از نمادهای تصويری براي انتقال مفاهيم و انديشهها،تاريخی بس طوالنی دارد
که عالوهبر تسهيل ارتباط،به ماندگاری و ثبت انديشه بشری در قالب خطوط تصويرنگاري
و انديشهنگار کمک شايانی كرده است .بهرهگيری از رويکرد ديداری براي تبيين انديشهها
و احساسات انسان تحول قابل تأملي است .توانايی بشر در دريافت اطالعات از ديدههای
پيرامونی با استفاده از حس بصری،منحصر به نمونههای ابتدايی خطوط تصويری نيست،بلکه
تأكيد انسان عصر حاضر در فراهمآوری اطالعات نيز برمبنای اين حس است و زمينههای
پژوهشی از قبيل زبان تصوير،18سواد ديداری،19نمادشناسی و نظاير آن هريک از زاويه ديد
خاصی درصدد مطالعه و شناخت بيشتر اين توانايی هستند.
درودی به نقل از مقاله «سواد ديداری در آموزش علم و فناوری» از خبرنامه بينالمللی
آموزش محيطی،فناوری،و علمی يونسکو زبان تصوير را شيوههايی برای درک تصاوير در
زندگی روزانه میداند که معموالً فهم آسانتری داشته و نسبت به زبان شفاهی يا رياضی
21
فراگيرتر است .يناوين ،20سواد ديداری را توانايی درک معنا در تصاوير میداند،و جيورجيس
و همکارانش سواد ديداری را توانايی برداشت ساختاريافته از تصاوير ديداری تعريف میکند
(درودی،1388 ،ص  .)279 -275از اينرو ،زبان تصوير و سواد ديداری را میتوان از بنيانهای
پيشرو در حوزه مصورسازی اطالعات برشمرد.
با گسترش شيوههای نوين بازيابی اطالعات،دستيابی به حجم وسيعي از اطالعات
امکانپذير شده است،ولی ريزش کاذب همچنان بهعنوان يکی از دغدغههای اين حوزه باقی
است .ريزش کاذب به بازيابی نامربوط مدرك اشاره دارد وهرچه ريزش کاذب بيشتر شود
نظام اطالعرسانی ناکارآمدتر خواهد بود (پائو،،1379ص  .)108از اين رو ،نياز به روشهايی
که توانايی جلوگيری از ريزش كاذب اطالعات را داشته باشند،بيش از پيش احساس میشود.
فنون مصورسازی اطالعات میتواند روشهای بهتری را برای دسترسی و درک فضاهای
اطالعاتی گسترده ارائه کند .به اعتقاد درودی ( ،1388ص ،)274معنا و مفهوم بااليی که در
بطن تصاوير نهفته است میتواند بهعنوان راهبردی مؤثر در درک بهينه اطالعات،مورد استفاده
قرار گيرد .بهطوریکه محققان زيراکس بر اين عقيدهاند که رابطهای بصری که اطالعات را
بهطور فزايندهای در بازنمونهای خالصه و سادهتر کدگذاری میکنند، نقش محوری در
مديريت مؤثر فضاهای اطالعاتی گسترده ايفا خواهند کرد (کارد و ديگران،.)1991

18. Language of vision
19. Visual literacy
20. Yenawine
21. Giorgis
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22. Computational vision
23. Rosenblum
24. Chen
25. Zhang &Deng
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مصورسازی اطالعات ،شيوه نمايش و ارائه ديداری اطالعات بهمنظور درک بهتر و
بهرهگيری مناسب از اطالعات است (درودی،،1388ص)276؛ و يا ابزاری است برای
هدايت دادههای پيچيده،بهنحوی که کاربران به تفسير بيشتر آن قادر باشند تا بارشناختی خود
را با معنا بخشيدن به نمادها،اشکال،آرايش ،و تشابهات بصری اعمال کنند (کوشمن،،2005
ص.)824
با توجهبه توانايی باالي انسان در اقتباس اطالعات از محرکهای بصری،و به روشهای
خاصی به الگوها و روابط بين آنها پی میبرد،رؤيت رايانهاي 22در تالش است چگونگی
پردازش اطالعات از سوي سيستم بصری انسان را تشخيص دهد و الزاماتی فراهم میكند تا
درک س هبُعدی از ماهيت دوبُعدی را امكانپذير سازد .اينفوکريستال نيز -با چنين رويکردی-
بهدنبال تجسم مجموعه دادهها بهمنظور درک بهينه ساختار زيرين دادههاست؛ بهعبارت ديگر،
در مصورسازی اطالعات نمايش روابط ساختاری بين مدارک و محتوای آنها دنبال میشود،
روابطی که درک آنها با استفاده از درخواستهای بازيابی انفرادی بسيار مشکل میباشند.
توانمندسازی کاربران برای دسترسی به اطالعات با ارائه روشهايی برای مصورسازی
اطالعاتانتزاعیوفرمولبندیگرافيکیپرسوجوها،همواره ازجملهدغدغههایمتخصصان
حوزه بازيابی اطالعات بوده است .با توجه به نرخ تصاعدی رشد اطالعات،لزوم بهکارگيری
روشهای بازيابی بصری بيشتر در کانون توجه قرار میگيرد؛ روشی که استفاده از کاربران را
به کاوش،دستکاری و ارتباط تعاملی با فضاهای بزرگ اطالعاتی قادر ميسازد و برای آنها
چارچوبی فراهم ميکند که اطالعات بازيابی شده به روشهای گوناگون و يا از منابع گوناگون
را تجميع و دستکاری کنند .روزنبلوم ،)1994( 23براساس يافتههای اخير در حوزه مصورسازی،
نشان ميدهد که چگونه مجموعههای بزرگ دادهها میتوانند همانند روش کاربردی انسان
در تشخيص الگوهای زيرين ساختارها،مصورسازی شوند؛ روشی که در مقايسه با تحليل
مستقيم اعداد سريعتر است (اسپوئری،،1995ص .)6چن ،)2006( 24اضافه بار اطالعات را
يکی از معضالت رايج در رشد ظاهری اطالعات قابل دسترس،در جوامع مدرن میداند که
امکانات فيلترينگ و اشتراک اطالعات برای حل آنها ضروری است و مصورسازی اطالعات
از توانايی بالقوه برای کمک به مردم در يافتن مؤثر و آگاهانه اطالعات مورد نيازشان برخوردار
است .زانگ و دنگ ،)2008( 25براين باورند که برای کاهش هزينه فراهمآوری اطالعات
و ارتقای كيفيت بازيابی اطالعات بهتر است که فناوری مصورسازی اطالعات در بازيابی
اطالعات ادغام گردد تا کمک کند فضای پيچيده اطالعاترا بهتر درک کنند .مصورسازی
اطالعات ،با کاربرد بازيابی اطالعات،بهدنبال مشخص كردن روابط ساختاری بين اسناد و
بافت آنهاست،فرآیندی که تشخيص آن با استفاده از درخواستهای بازيابی انفرادی بهسختی
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امکانپذير است .چالشهای بازيابی منابع اطالعات موجود در شبکه جهانی وب به قوت
خود باقی است و شيوههای جستوجو و بازيابی پيچيده اطالعات سنتي،با مهارت همه
کاربران سازگار نيست .شرمان ،)2001( 26بر اين باور است که موتورهای کاوش سنتی -که
پرسوجوی واژه را میپذيرد،تحليل میکند،رابطه منطقی اعمال میکند،مدارک را میپويد
تا واقعيتها را يافته و هزاران ميليون نتيجه را بدون تحليل و يا انتقال معنايی خاص نمايش
میدهد  -اغلب «ابزارهای تحليلگران» هستند .اين موتورها برای افرادی که از بخش چپ
مغز (منطقی،تحليلی،واقعيمحور ،و ک ّمی) خود بهره میگيرند،طراحی شدهاند؛ در حالی
که موتورهای كاوش بصری برای افرادی که از طرف راست مغر (بصری،ادراکی،رهيافتی،
ي ابزارهای
و يکپارچه) خود بهره میگيرند،طراحی شدهاند .در واقع ،استفاده از توانمند 
مصورسازی اطالعات،از راهکارهای مناسب برای مديريت حجم وسيعی از اطالعات تحت
وب هستندکه مشغله فکری بسياری از محققان و آزمايشگاههای تحقيقاتی است.
نمونههايی از اين پژوهشها را میتوان در الگوی نيننگ )2008( 27با عنوان «اينفوويزمدل»
يافت که نتيجه يک طرح تحقيقاتی انجام با حمايت مالی بنياد ملی علوم طبيعی چين است،
که بهطرز موفقيتآميزی ساختار الگوی مصورسازی را برای متن،صدا و تصوير ارائه نموده
است و دارای ساختار  5مرحلهای (فراهمآوری اطالعات،نمايهسازی اطالعات،بازيابی
اطالعات،توليد دادههای تصويری،و نمايش رابط بصری) است .نمونه اوليه آن پردازش
بيش از  10000هدف اطالعاتی را فراهم ميسازد.
منابـع و پايـگاههـای اطالعــاتی آی.اس.آی .وب آو نالــج،)Structure Search(28
اسکــوپوس،)Analytics(29ابسکــو،)Visual Search( 30آمـازون،)AmazeType(31ويکیپديا
(،)SearchCrystalومانند آن نمونههای ديگری هستند که هريک برحسب شرايط خود از
توانمندیابزارهایمصورسازیاطالعاتبهرهگرفتهاند.

مصورسازیاطالعاتواینفوكریستال

مصورسازی اطالعات دارای دوجنبه کام ً
ال مرتبط است )1 :الگوسازی ساختاری 32و )2بازنمون
گرافيکی .33مفهوم الگوسازی ساختاری کشف،اقتباس ،و تسهيل روابط اساسی بين اجزای
سازنده يک شيء يا مفهوم است .اين روابط،ساختاری را برای توصيف مجموعهای از مدارک
يا ساير مجموعه دادهها شکل میدهد.
از جمله پرسشهایی که الگوسازی ساختاری در پي پاسخ به آنهاست عبارتاند از:
ساختار بنيادی يک شبکه پيچيده يا مجموعهای از مدارک چيست؟ الگوهای ذهنی يک شهر
يا باغوحش در اذهان افراد مختلف چيست؟ ساختار ادبيات يک حوزه موضوعی چيست؟ و

26. Sherman
27. Ning
28. ISI Web of knowledge
29. SCOPUS
30. Ebsco
31. Amazon.com
32. Structural modeling
33. Graphical representation
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34. Hyperbolic

34

نظاير آنها .در مقابل،هدف بازنمون گرافيکی،انتقال بازنمون اوليه يک ساختار به يک بازنمون
گرافيکی است،بهنحوی که آن ساختار بتواند بهطور بصری آزموده شود و تعامل داشته باشد.
بهعنوان مثال،يک ساختار سلسلهمراتبی میتواند به شکل يک درخت کاج (مخروطی)،يا
نمودار هذلولی 34نمايش داده شود.
اينفوکريستال ،بهعنوان يکی از روشهای پيشرو در مصورسازی اطالعات،با هدف
استفاده از بازنمون بصری ،برای کمک به کاربران در رويارويی با برخی از پيچيدگیهای ذاتی
بازيابی اطالعات ،و برای نخستين بار در  1995توسط اسپوئری ،در قالب پایاننامه دکتری
آزمون و ارائه شد.
اينفوکريستال ،يکی از ابزارهای مصورسازی اطالعات است که میتواند فضای انتزاعی
اطالعات را بهتصوير بکشاند (اسپوئری،.)1995
فضای اطالعاتی ،بخشی از سيستمهای اطالعاتی است که دارای اطالعات بالقوه مرتبط
با اهداف سيستم استکه مطابق با تنظيمات سيستم ساختاريافته است (اينگورسن،،2002
ص،.)228
اينفوکريستال ،تمامی روابط ممکن بين بينهايت مفهوم را مجسم میسازد .از اين رو،
کاربران میتوانند به مفاهيم،وزنهای ربطیداده و روابط موجود بين مفاهيم را بهراحتی
درک کنند .در اين شيوه ،امکان مشاهده پرسوجوهای بولی،وزنی ،فضای برداری،مرور ،و
فيلترينگ نتايج بهشکل انعطافپذير،پويا ،و تعاملی فراهم است.
اينفوکريستال کارکردهای زير را فراهم میسازد:
• کاربران میتوانند يک فضای اطالعاتی را از چند بُعد،بهطور همزمان ،با فرآیند مرور،
کاوش کنند؛
• کاربران میتوانند با انتزاعسازی (تجردآفرينی) اطالعات را دستکاری کنند؛
• کاربر همانند [کار با] صفحات گسترده،قادر به طرح سؤال «چه میشود اگر» و
مشاهده نتيجه آن،بدون نياز به تغيير چهارچوب پرسوجو ميباشد.
• در فرآیند جستوجو ،کاربر ،با استفاده از بازخورد بصری پويا،درباره نحوه اقدام
بعدی،پشتيبانی میشود؛ و
سوجوها را بهطور گرافيکی فرمولبندی کند و به همین دلیل در
• کاربر میتواند پر 
استفاده از روشهای مختلف ،برای بازيابی اطالعات ،از قابليت انعطاف برخوردار است .بهعنوان
مثال ،کاربر میتواند بين رويکرد بولی و فضای برداری در حرکت باشد،و يا،از رويکرد بازيابی
مبتنیبر کليدواژه به رويکرد بازيابی تمام متن تغيير جهت دهد (اسپوئری،،1993ص،.)11
چنانچه پيشتر نيز اشاره شد،اينفوکريستال بهدنبال تجسمبخشی به روابط بين مفاهيم
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مختلف است .حال چگونگی تجسمبخشی همه ترکيبها يا روابط بين معيارهای متعدد
جستوجو،در يک نمايش دوبُعدی مسئله اصلی است .برای اين منظور،يکی از راهکارها
میتواند تعريف فضای چندبُعدی باشد که ابعاد آن برابر با تعداد معيارهايی است که بايد
مقايسه شوند .اين رويکرد مشکل گشا نیست ،زیرا باید بتواند دگرگونی خاصی وجود داشته
باشد که فضای چندبُعدی را در نمايش دوبُعدی ترسيم کند (اسپوئری،،1993ص.)151
رويکرد ديگر،استفاده از نمودارهای ون برای نمايش مجموعه روابط با اشکال هندسی
متداخل است .مشکل اين شيوه نيز به محدوديت آنها در همه روابط ممکن برای يک
مجموعه بيش از سهتايی مربوط میشود .بهعنوان مثال،اگر بهدنبال مدارکی باشيم که بتواند
ی ما را در مورد «زبانهای پرسوجوی ديداری را برای بازيابی اطالعات -با توجه
نياز اطالعات 
به نقش عوامل انسانی »-پوشش دهد،شايد يکی از ايدهها بيان نياز در چارچوب مفاهيم و
راهبرد زير باشد:

بازیابی اطالعات( -)Aزبان پرسوجو( -)Bعوامل انسانی ( -)Cدیداری یا گرافیکی ()D

بسياری از نظامهای بازيابی پيوسته برای ايجاد پرسوجو با ترکيب مفاهيم از عملگرهای
بولی استفاده میکنند .در ترکيب فرمول با استفاده از عملگرهای بولی ناگفته پيداست که «و»
به مانعيت و «يا» به جامعيت گرايش دارد.
35
اسپوئری برای آزمون نتايج بين مفاهيم فوق و هدايت آن به پايگاه اطالعاتی انسپك
( )1991-2از عملگرهای «و» و «يا» استفاده نمود که نتايج آن را میتوان بهصورت شماتيک
در شکلهای  3و  4مشاهده كرد.

B

A

(A+B+C+D)= 1
C

D

شکل 3

نمودار ون برای چهار مفهوم
با عملگر AND

35. INSPEC

35
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B
A

C
(A*B*C*D)=19691

D

شکل 4

نمودار ون برای چهار مفهوم
با عملگر OR

برای تغيير وضعيت از مانعيت به جامعيت تنها جابهجايی عملگر «و» با «يا» کافی است،
ولي ناگفته پيداست که برای کاربر به همان اندازه که يک مدرک بازيابی شده نمیتواند خيلی
رضايتبخش باشد (بهعبارتی وی بهدنبال بيش از يک مدرک است)امکان مرور و بازبينی
معقوالنه

 19691مدرک نيز برای وی فراهم نيست .لذا بهدنبال بسط بازيابی مانعنگر و يا
ساختن جستوجوی جامعنگر خواهد بود .اين شرايط با دگرگونی از نمودار متداخل ون به
اينفوكريستال فراهم میگردد که در ادامه به تفصيل ذکر خواهد شد.
برای درک بهتر فرآیند تبديل از نمودار ون به اينفوکريستال،روابط منتقلشده برای سه
مفهوم فرضی در قالب اشکال هندسی به صورت شکل 5خواهد بود (اسپوئری،.)1994
اینفوکریستال

تغییر

بسط

ون

شکل 5

فرآیند تبدیل از نمودار ون
به اینفوکریستال

شکل 5نشانمیدهدکهمیتوانيمنمودارونرابهنمايشتجسمی 36موسومبهاينفوکريستال
تبديل کنيم که همه روابط ممکن پرسوجوهای بولی را جداگانه در شکل عادی نشان دهد.
آيکونهای داخلی دارای بار معنايی بولی به اين شرح هستند (اسپوئری،:)1994
36. Iconic display

36

1=( A and (not (B or C), 2=(A and C and (not B), 3=(A and B and C), 4=( A and B and
(not C),5=(C and (not (A or B)), 6=(B and C and (notA), 7=(B and (not (A or C)).
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آنچه در تشکيل اينفوکريستال (شكل  )5اتفاق میافتد طی مراحل سهگانه زير است:
 .1بسط :در اين مرحله يک نمودار ون به اجزا و زيرمجموعههايش شکسته میشود و
اجزا از هم جدا میشوند.
 .2تغییر :در اين مرحله ،هريک از زيرمجموعهها بسته به اينکه چه تعداد رابطه را بين
چند معيار (مفهوم) بيان میکند ،در اشکال هندسی با کدهای ريختواره مشخص نمايش داده
میشود که به آن درجه زيرمجموعه 37گفته میشود .بهعنوان مثال ،اين درجه برای نتايج
مشترک سه مفهوم مثلثی خواهد بود.
 .3اینفوکریستال :شکل اينفوکريستال ،که قالب نهايی است،تابعی از تعداد معيارها
(مفاهيمی) است که در فرمول جستوجو چيده شده است .بهعبارت ديگر ،شکل اينفوکريستال
برای يک عبارت جستوجوی مانعنگر دارای سه معيار (با عملگر  ANDبين مفاهيم) مثلثی
و کد ريختواره آن نيز مثلثی خواهد بود .نتيجه بازيابیشده در قالب نماد اندرونی کانونی که
میتواند نشاندهنده مدارک کام ً
ال مرتبط و نشاندهنده هر سه مفهوم باشد نيز به شکل مثلثی
خواهد بود.
روابط عمدهای که در اينفوکريستال به کرات استفاده میشوند عبارتاند از:
• کد ریختواره :38اين کد برای نشان دادن تعداد معيارهای (مفاهيم) نمايش داده شده
توسط اينفوکريستال بهکار میرود .برای مثال ،کد ريختواره برای يک مفهوم بهصورت
دايرهای،برای دو مفهوم بهصورت مستطيلی،برای سه مفهوم بهصورت مثلثی،برای چهار
مفهوم (مثال عينی) بهصورت مربع خواهد بود.
• کد مجاورت :39اين کد نشاندهنده نزديکی يک نماد اندرونی به يک نماد معيار است و
محتوای نماد اندرونی با نماد معيار مرتبط است.
• در اينفوکريستال فوق ،نماد اندرونی با ريختواره مستطيلی که داخل آن عدد  6درج شده
است ،نشاندهنده سه نکته مهم است .نخست اينکه ،تعداد معيار مشترک دو تاست،پس کد
ريختواره برای نماد اندرونی مستطيلی است .دوم اينکه ،در امتداد دو معيار «زبان پرسو جو»
و «عامل انسانی» قرار گرفته است که به آن کد مجاورت گفته میشود؛ لذا نشاندهنده مدارکی
است که زير دو معيار مذكور نمايه شدهاند؛ و سوم اينکه تنها  6مدرک بازيابی شدهاند.
• کدرتبه :40عبارتاستازنمادهایدايرهایيکشکلکهدرچهارضلعدرونیاينفوکريستال
نمونهمشخصاست.
• رتبه يک نماد با معيارهای ادا شده برابر است و هرچقدر از کانون اينفوکريستال به
سمت معيار حرکت کنيم،افزايش میيابد .بهعنوان مثال ،کد رتبه برای معيار «زبان پرسوجو»
برابر با  612است .کد رتبه برای چهار مفهوم در نماد کانون اينفوکريستال برابر با  1است.

37. Rank of subset
38. Shape coding
39. Proximity coding
40. Rank coding

37
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• کد رنگ یا بافت :41هر معيار در اينفوکريستال با يک رنگ نشان داده میشود .کد رنگ
نماد معيار نشان داده شده بهوسيله يک نماد اندرونی را میرساند.
• کد گرایش :42اين کد به شيوه استقرار نمادها اشاره میکند و اضالع هر نماد به سمت
يک معيار است .بهعنوان مثال ،به نماد اندرونی مثلثی شکل در اينفوکريستال نمونه که عدد 12
درون آن درج شده است،توجه کنيد .اضالع اين نماد ب ه طرف معيارهای «ديداری»،«بازيابی
اطالعات» ،و «عامل انسانی» است.
43
• کد اندازه یا درخشندگی و اشباع  :اين کد برای تجسم اطالعات ک ّمي استفاده میشود.
يعنی تعداد اقالم بازنمايیشده توسط يک نماد را میرساند.
• حال برای تشريح بيشتر کارآیی اينفوکريستال،نمايش نتيجه جستوجوی مثال
قبلی«زبانهای پرسو جوی ديداری برای بازيابی اطالعات با توجه به نقش عوامل انسانی»
شبيه شکل 6خواهد بود.

)(Visual OR Graphical

Human Factors

کد گرایش
کد مجاورت
کدریختواره

کد اندازه

شکل 6

شكلاینفوكریستالبرایچهار
مفهوم «زبان پرسوجوی دیداری
برای بازیابی اطالعات با توجه
به نقش عوامل انسانی»

41. Color or Texture coding
42. Orientation coding
43. Size or Brightness & Saturation
coding

38

کد رتبه
Information Retrieval

Query Language

کد رنگ

در شکل 6عدد درجشده بر روی هر آيکون تعداد مدارک بازيابی شده و وضعيت
(استقرار) آيکون را نشان میدهد،(اسپوئری،)1993؛ اشاره به اين نکته ضروري است كه
چون تعداد معيار (مفاهيم)  4فقره است و لذا کد ريختواره مربعی است.
مجموع  19691مدرک با محاسبه زير قابل مشاهده است:
612+127+2942+234+12818+444+2295+6+84+90+2+2+12+22+1= 19691
اينفوکريستال فوق برای چهار مفهوم (معيار) مثال عينی،بيانگر کارآیی آن در نمايش
زوايای پنهان رابطه بين مفاهيم است که اجازه استفاده از مهارتهای مستدل بصری برای
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درک چگونگی ارتباط نمادهای اندرونی با نمادهای معيار را ه کاربر میدهد .به بيانی ساده،
در جستوجو -با استفاده از عملگرهای بولی «و» و«يا» -مشاهده شد که يا تنها يک مدرک
 که دربردارنده تمام معيارهای جستوجو بود -بازيابی شد؛ و يا  19691مدرک بازيابیشد که دربردارنده همه معيارهای جستوجو بودند .پس ،برای کاربر در هنگام جستوجو،
معيارهای مختلف میتوانند دارای ارزشهای متفاوتی باشند .بهعنوان مثال ،در جستوجوی
نمونه ،اگر تأکید کاربر «بر زبانهای پرسو جو و بازيابی اطالعات» بيشتر از دو معيار ديگر
باشد؛ برای بازيابی مدارک حاوی اين دو معيار بايد جستوجوهای ديگری فرمولبندی شود.
در حالی که ،اينفوکريستال فوق با انتخاب نمادی که عدد  127بر روی آن درج شده است،
بدون تالش مجدد ،مدارک حاوی دو مفهوم معيار را بازيابی خواهد نمود و اين همان امکان
فيلترينگ اينفوکريستال است که با انتخاب نماد حاوی عدد  127معيارهای جستوجوی
پيشين درنظر گرفته نمیشود و تنها  127مدرک مفاهيم معيار (زبان پرسوجو و بازيابی
اطالعات) نمايش داده میشود.

زبان پرسوجوی دیداری

پرسوجوها و يا مجموعه دادههای منتج،ديدگاهی بديع در مشاهده روابط بين
نمايش بصری 
ِ
برعکس مصورسازی علمی،که به بيان اشيای دنيای
اقالم دادهای بازيابی شده را ارائه میکند.
واقعی میپردازد ،مصورسازی در بازيابی اطالعات در تالش است تا مضامين غيرملموسی را
که عموم ًا از اطالعات نشأت گرفتهاند،الگوسازی کند و نمود گرافيکی انتزاعی را برای نمايش
مجموعه مدارک بهکارگيرد .لذا يکی از ويژگيهای رؤيايی اينفوکريستال در اين است که
نمادهای اندرونی،يک رابطه خاص بولی را ميان معيارهای داده شده بيانکند و کاربربتواند
با استفاده از اينفوکريستال پرسوجوهای بولی را بهصورت درهمکنشی -با دستکاری مستقيم
رابط بصری -تعيين کند .اين قابليت ،کاربر را از فرمولبندی مجدد و گرفتاری در استفاده از
پرانتزها و عملگرهای بولی بینياز میکند .اين کارکرد به يکی از شيوههای زير ممکن است:
• با انتخاب يکی از نمادهای اندرونی .برای مثال ،در نمونه ارائهشده،انتخاب نماد
اندرونی با ريختواره مستطيل شکلی که عدد  6در آن درج شده است،همسان با فرمولبندی
به شرح زير خواهد بود:
(Query language AND Human Factors) = 6
• با انتخاب نماد معيار امکان انتخاب مجموعهای از روابط آن نماد معيار فراهم خواهد
بود .بهعنوان مثال ،در نمونه فوق ،يکی از نمادهای معيار زبان پرسوجو 44میباشد که عدد
 862بر روی آن درج شده است،که از اين ميزان  250مدرک با اشتراک  3معيار ديگر با

44. Query language

39
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ترکيبهای مختلف در اينفوکريستال قابل مشاهده است و  612مدرک ديگر نيز میتواند
سوجو يا اشتراک آن با معيارهای ديگر (غير از  3مورد مندرج در
صرف ًا در زير مفهوم زبان پر 
اينفوکريستال نمونه) نمايهشده باشد (کد رتبه) .با محاسبه زير:
127+90+2+1+6+22+2 =250تعداد مدارک موضوع اينفوکريستال نمونه
( =250+612کد رتبه) 862
مجموعه مدارک موجود در پايگاه و نمايه شده زير معيار زبان پرسوجو
با انتخاب نماد معيار زبان پرسوجو دسترسی به زيرمجموعهای از نمادهای اندرونی
امکانپذير خواهد بود.
چنانچهپيشترنيزگفتهشد،بازيابیبولیتنهايکیازمدلهایبازيابیاست.اينفوکريستال
قابليت مصورسازی و بازنمون گرافيکی مدلهای ديگر بازيابی را نيز دارد.

اینفوکریستالومصورسازیپرسوجوهایوزنی

45

45. Weighted queries

40

مدل بولی با تمام قابليتهايی که دارد ،مدلی آرمانی نیست .يکی از گاليهها درباره اين مدل
ناتوانی آن در ارائه برونداد رتبهبندی شده،برای مدارک بازيابی شده است .بهداليل مختلفی،
فرمولبندی پرسوجوهای وزنی برای کاربر حائز اهميت است .نخست اينکه،در برخی
شرايط معيارهای جستوجو به يک اندازه برای کاربر دارای اهميت نيستند؛ دوم اينکه برای
کاربر بدوا ً ارائه فهرستی از موارد دلخواه و الصاق وزن ربطی به آنها میتواند سهلتر باشد.
اين وزنها میتواند بهوسيله سيستم بازيابی در توليد پرسوجوهای بولی بهکارگرفته شود و
چگونگی انجام آن مسئله اساسی است که با اينفوکريستال قابل حل است.
برای بسط بازنمون اينفوکريستال ،بهنحوی که قادر به فرمولبندی پرسوجوهای وزنی
باشد،دو روش وجود دارد .نخست اينکه،کاربر به مفاهيم فهرستشده در طرح پرسوجو
در ميان دو کروشه و بعد از هرفقرهوزن میدهد.دوم اينکه،با همراه کردن يک اساليد با
هر معيار اينفوکريستال،کاربر میتواند با تعامل با اساليد وزنی،ميزان اهميت را انتخاب کند.
اين مقدار وزنی نبايد بيشتر از يک باشد و کاربر میتواند بين  -1تا  1را انتخاب کند .انتخاب
مقدار وزنی  -1برای يک معيار بيانگر عالقه کاربر به عدم مفهوم مورد نظر در نتايج است.
بهعبارت سادهتر ،مقدار وزنی  -1را میتوان معادل عملگر منطقی «نه» دانست .شکلهای 7
و  8بهخوبی گويای اين مسئله هستند (اسپوئری،.)1995
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پنجره فهرست رتبهای

شکل 7

انتخاب وزن با استفاده از پنجره
فهرست رتبهای که همزمان با
نمایشاینفوکریستالظاهرمیشود

اسالید

نتیجه بازیابی

اسالید

شکل 8

نمایش پرس وجوهای وزنی
بااینفوكریستال

در شکل  7اوزان با استفاده از پنجره فهرست رتبهای امکانپذير است ،در حالی که شکل
 8قابليت اينفوکريستال در فرمولبندی پرسوجوهای وزنی با استفاده از اساليد وزنی و اساليد
آستانه را نمايش میدهد .تنها برای معيارهای که وزن آنها برابر با 1نيستند در اينفوکريستال اوزان
درج شده است (اسپوئری،.)1995
تعداد معيارهای اين اينفوکريستال (شکل  5 )8فقره که عبارتاند از A ,B ,C ,D :و ،Eو لذا
فرمول آنها میتواند به شرح زير چيده شود:

))](A[1.0] and(B[-1.0]) and C[1.0] and D[1.0] and (E[-1.0
نتيجه بازيابیشده با ريختواره مثلثی سياه رنگ مشخص است که حاوی مدارکی است
که معيارهای ،A ،Cو Dرا نمايش میدهد.
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مصورسازیفضاهای برداری

در فضاهای برداری،مدارک و پرسو جوها در فضای دوبُعدی ترسيم میشوند .رويکرد
فضای برداری نمره ربطی را از وزن دادهشده برای اصطالحات نمايه که بازنمون مدارک و
پرسوجوها هستند،محاسبه میکند (شکل .)9

>D1={A, I} = <1,1
>D2={A } = <1,0
>D3={ I} = <0,1
>Q ={A, I} = <1,1

D3

Qand D1

شکل 9

1

Y

D2

فضای برداری برای سه مدرک که به
مفاهیم Aیا  Iمربوط میشوند و
در امتداد محورهای  Xو  Yبا وزن 1
نمایش داده شدهاند.

1

X

0

اوزان ربطی چگونگي توصيف محتوای مدارک و پرسوجو بهوسيله اصطالحات نمايه
را بهخوبی نشان میدهند (اسپوئری، .)1995با دادن وزن از  -1تا  1میتوان ميزان حضور
يک نماد معيار را مشاهده نمود .همانگونه که در چنين حالتی مقدار  -1نشاندهنده صفر
مدرک است،مقدار  1نيز بيانگر انباشتگی 46مدارک برای نماد معيار میباشد .لذا در اين حالت
مدارک دارای درجه ربط باال در نزديکی کانون مرکزی بازيابی میشوند .مدارک دارای درجه
ربط پايينتر در موقعيتی دورتر از کانون قرار میگيرند (شکل.)9

شکل 10

نمایش نتایج جست وجو با
استفاده از رویكرد فضای برداری
درقالباینفوكریستال

46. Mass

42

مجلهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره87

اینفوکریستالهاوکاربردآنها
دربازیابیاطالعات

شکل  10نمونه اينفوکريستال برای سه معيار با اوزان مشابه [ ]1که نشان میدهد
اينفوکريستال :الف) نشاندهنده مدارک مرتبط با هرسه معيار  Aو Bو Cبا وزن [ ]1میباشد که
در کانون اينفوکريستال خوشهبندی شده است.
ب) نشاندهنده مدارک مرتبط با دو معيار  Aو Bبا وزن [ ]1و Cبا وزن [ ]-1میباشد که
دورتر از کانون اينفوکريستال و مجاورت معيارهای Aو  Bخوشهبندی شده است.
ج) نشاندهنده مدارک مرتبط با معيار  Aبا وزن [ ]1و Bو Cبا وزن [ ]-1میباشد که در
نزديکی معيار  Aخوشهبندی شده است.
سخن آخر اينکه نمونه نرمافزار اينفوکريستال طی نتايج تحقيقات اسپوئری ارائه شده
است که اطالعات آنها از طريق وبسايت وی به نشانی زير قابل بررسی است:
http://comminfo.rutgers.edu/~aspoerri/index.htm
قابليتهای فراوان اينفوکريستـال به ارائـه نمونـههای ديگری نيز سبب شـده است
که  SearchCrystalو  MetaCrystalاز آن جملهاند و نمونه آزمايشی SearchCrystalرا میتوان
از طريق نشانی زير مشاهده کرد:
http://comminfo.rutgers.edu/~aspoerri/searchCrystal
با استفاده از اين نمونه میتوان اصطالحی را وارد نمود و ميزان هدايت آنها را از طريق
موتورهای جستوجوی مختلف به ويکیپديا مشاهده نمود و يا برای چند اصطالح از طريق
يک موتور جستوجو همين کار را انجام داد (شکل .)11

شکل 11

نمونه رابط جست وجوی
SearchCrystal

نتیجهگیری

رشد اطالعات به لحاظ حجمی و محتوايی بر دغدغههای دسترسی به اطالعات مرتبط افزوده
است و اين مسئله از مدتها پيش بشر را وادار کرده است تا برای دستيابی به اطالعات مفيد
بهدنبال راهکار بازيابی باشد .هرقدر آهنگ رشد اطالعات سريعتر شود بر پيچيدگی اين مسئله
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نيز افزوده ميشود .شيوههای مختلفی که برای بازيابی ارائه شدهاند ،برخی از ابهامات اين حوزه
را برطرف کردهاند .ارائه شيوههای نوين نشاندهنده وجود نارضايتی از نظامهای گذشته و سعی
در کاربرپسند کردن بيشاز پيش نظامهای جديد است .در اين بين ،مصورسازی اطالعات يکی
از روشهاست که سعی دارد از توانايی ديداری انسان در تشخيص الگوها و روابط ساختاری
اشيا در بهبود نظامهای بازيابی استفاده نمايد .يکی از فنون مصورسازی اطالعات اينفوکريستال
میباشد که میتواند فضای انتزاعی اطالعاترا به تصوير بکشاند.
اينفوکريستال ،تمامی روابط ممکن بين بينهايت مفهوم را مجسم میسازد و از اين
طريق ،به کاربران کمک میکند تا مفاهيم وزنهای ربطی داده و روابط موجود بين مفاهيم را
بهراحتی درک کنند .در اين شيوه ،امکان مشاهده پرسوجوهای بولی،وزنی و فضای برداری،
مرور ،و فيلترينگ نتايج به شکل انعطافپذير،پويا ،و تعاملی برای کاربران فراهم است .با
توجه به جديد بودن مبحث مربوط به اين حوزه در متون کتابداری و اطالعرسانی کشور در
اين مقاله سعی شده است تا اين ابزار معرفی و قابليتهای آن مورد مداقه قرار گيرد.
اينفوکريستال ،بهعنوان يکی از فنون مصورسازی اطالعات ،بنا به اعتقاد اسپوئری
( ،)1995اين قابليت را دارد تا در حوزههای مختلفی از قبيل پايش اينترنت جهت يافتن منابع
اطالعاتی که از طريق اينترنت قابل دسترسیاند ،برای کاوش پايگاه اطالعاتی در پايگاههای
اطالعاتی رابطهای ،مديريت سهام مالی ،مديريت منابع انسانی و کارهای گروهی ،بازيابی
اطالعات هنگام ويرايش چندرسانهايها ،فيلتر پست الکترونيکی ،مرور فراپيوندها و ايجاد
پيوند ،مصورسازی آماری ،شبکههای بولی ،و شبکههای عصبی بهکارگرفته شود .اميد است
که با شناخت قابليتهای اينفوکريستال شاهد پژوهشهای جديد در آزمون و بهکارگيری آن
درحوزههايي مذکور و حوزههای جديدتر باشيم.
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