چڪیده

با ایجاد و گسرتش محیط وب ،شیوههای منایش اصطالحنامهها
تحت تأثیر قابلیتها و ویژگیهای خاص این محیط قرار گرفتهاند.
این مقاله سعی دارد ضمن پرداخنت به شیوههای منایش اصطالحات،
بهویژه در محیط وب ،به بررسی قابلیتها و تأثیرات این محیط بر
شیوههای منایش پیشین بپردازد .همچنین مروری ڪوتاه بر برخی
اصطالحنامههای تحت وب موجود داشته باشد.

ڪلیدواژهها

اصطالحنامه ،منایشهای اصطالحنامهای،اصطالحنامه تحت وب
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مهدیه میرزابیگی |1جواد عباسپور

2

دريافت1388/3/26 :

پذيرش1388/6/17 :

مقدمه

بارزترین وجه اصطالحنامه ،بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای ذخیره و بازیابی اطالعات،
برقراری روابط میان اصطالحات مختلف یک حوزة موضوعی خاص و ایجاد شبکة معنایی
میان آنهاست .گرچه روابط موجود در اصطالحنامهها (ترادفی ،سلسلهمراتبی ،و همبسته)
نسبت ًا محدودند ،درک همین روابط هم آنگونه که ظاهرا ً بهنظر میرسد ،چندان ساده
نیست .بنابراین ،محققان سعی کردهاند به روشهای مختلف این روابط را برای کاربران
اصطالحنامهها (نمایهسازان و کاربران نهایی) به نمایش درآورند .حاصل این تالشها ارائة
اشکال گوناگون نمایش اصطالحات ،از سادهترین (نمایش الفبایی) تا پیچیدهترین شكل
(مانند نمايشهای ترسیمی) است.
با ایجاد و گسترش محیط وب ،شیوههای نمایش اصطالحنامهها مجددا ً تحتتأثير
قابليتها و ويژگيهای خاص این محیط قرار گرفتند .میزان و نحوة تأثيرپذیری شیوههای
نمایش قبلی در محیط وب با يكديگر متفاوت است.
این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن به شیوههای نمایش اصطالحات ،بهویژه در محیط
وب ،به بررسی قابليتها و تأثيرات این محیط بر شیوههای نمایش پیشین بپردازد .همچنین،
مروری کوتاه بر پارهای از اصطالحنامههای تحت وب موجود خواهد داشت.

 .1دانشجوی دڪرتی علوم ڪتابداری
و اطالعرسانی دانشگاه فردوسی مشهد
mmirzabeigi@gamil.com
 .2دانشجوی دڪرتی علوم ڪتابداری و
اطالعرسانیدانشگاهتهران
javad.abbaspour@gmail.com
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شیوههای منایش اصطالحات در اصطالحنامهها

شیوههای نمایش اصطالحنامههای چاپی ،بهطور مفصل توسط آوستین (،)1365
ایچسن و گیلکریست ،)1972( 4و سازمان استانداردهای اطالعات ملی )2005( 5مورد
بحث قرار گرفتهاند .در ادامه ،به اختصار ،برای درک بهتر شیوههای نمایش اصطالحنامههای
الکترونیکی ،به مهمترین و متداولترین نمايشهای اصطالحنامههای چاپی ،اشاره میشود:

 .١منایش الفبایی

3

6

نمایش الفبایی سادهترين و در عین حال پرکاربردترین نوع نمايش براي تدوين اصطالحنامه
است .در این نمايش کلية اصطالحات نمايهاي مرجح و نامرجح در رديف الفبايي واحدي
قرار ميگيرند و اصطالحات نامرجح به معادل مرجح خود ارجاع داده میشوند (شکل.)١
در ذیل هراصطالح مرجح معموالً یادداشت دامنه ،روابط همارز ،سلسلهمراتبی ،و همبسته
برای هدایت فرد وجود دارد ( آوستین.)1365 ،

شڪل 1
منونهای از منایش الفبایی در
7
اصطالحنامه اریڪ

 .2منایش سلسله مراتبی

3. Austin
4. Aitchison& Gilchrist
5 . National Information
Standards Organization
6 . Alphabetical display
7 . Eric Thesaurus
8 . Hierarchical display
9. Lancaster
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8

در نمایش الفبایی همة سطوح سلسلهمراتب با یک نگاه قابل مشاهده نیستند ،لذا برای نشان
دادن ساختار موضوعی از نمایش سلسلهمراتبی استفاده میشود .در این نمایش ،اصطالحات
به گروههای موضوعی تقسیم میشوند و در داخل هر گروه نظم سلسهمراتبی دارند (شکل
 .)2اصطالحنامههایی که از این نمایش استفاده میکنند اغلب دارای دو بخش سلسلهمراتبی
و الفبایی هستند .معموالً یادداشتهای دامنه ،مترادفها ،و اصطالحات مرتبط از بخش
سلسلهمراتبی حذف و به بخش نمایش الفبایی منتقل میشوند .رابطة میان بخش الفبایی
و نمایش سلسلهمراتبی نیز عمدت ًا با استفاده از یک نشانة ردهبندی برقرار میشود .نمایش
سلسلهمراتبی میتواند به اشکال مختلفی از جمله درختی ،چهریزهای ،و گروههای موضوعی
کلی ارائه شود (لنکستر ،1986 ، 9ص.)70
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شڪل 2

منایش سلسله مراتبی طرح
درختی در اصطالحنامه مش

10

 .3منایش ترسیمی

11

در اين نوع نمايش ،اصطالحات نمايهاي و روابط متقابل آنها به شکل تصاوير دوبعدي
منعکس ميشوند؛ بهطوريکه استفادهکننده ،بهراحتی ،ميتواند اصطالحات را پيگيري کند.
اين نوع اصطالحنامهها اغلب داراي دو بخش ترسیمي و الفبایی هستند .بخش ترسیمي
معموالً فقط به اصطالحات مرجح اختصاص دارد و يادداشتهای دامنه ،مترادفها ،و
مانند آن در بخش الفبایی ارائه میشوند .شبکة ترسیمی هر اصطالح توسط کد مخصوصی
که معرف تمام اصطالحات موجود در شبکة ترسيمي است نشان داده میشود (شکل .)3
شبکههای ترسیمی میتوانند به اشکال گوناگونی اعم از درختی ،پیکانی ،و یا چارتی باشند
(ایچسن و گیلکریست ،1972 ،ص .)55

شڪل 3

ترسیم پیڪانی در اصطالحنامه
IRRD

Medical Subject Heading (MESH), .10
from: http://www.nlm.nih.gav/mesh/
MBrowser.html
Graphic display .11
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12. CAB Thesaurus
13. Math Thesaurus
14. Visual Thesaurus

174

بهواسطة ويژگيهای خاص محیط چاپی ،نمایش اصطالحنامهها در این محیط با
محدودیتهایی روبهروست .از جمله میتوان به مشاهدة سطوح محدودی از سلسلهمراتب
باال یا پایین در نمایش الفبایی اشاره کرد .علت این امر آن است که با تکرار مدخلها در
سطوح مختلف ،حجم اصطالحنامههای دارای سلسلهمراتب کامل در ساختار الفبایی بسیار
بزرگ میشود.این عامل موجب شده است که اصطالحنامههایی همچون اصطالحنامة چاپی
کب 12در ويرايشهای اخیر ،سلسلهمراتب چندسطحی را در نمایش الفبایی حذف کنند.
یکی دیگر از محدویتهای نمایش چاپی ،ضعف در ارائة انواع شیوههای نمایش
اصطالحات بهدلیل نداشتن فضای کافی است؛ بنابراین ،در کنار نمایش الفبایی معموالً تنها
امکان نمایش یک یا دو شیوة دیگر وجود دارد .عالوه بر محدویتهای مذکور ،امکان
مشاهدة همزمان دو مورد از انواع نمایش در یک صفحه وجود ندارد؛ بهعنوان مثال به سختی
میتوان نمایش الفبایی یک اصطالح را همزمان با نمایش سلسلهمراتبی آن مشاهده کرد.
وجود نمايشهای مختلف در یک صفحه ،زمینة الزم برای مقایسه و درک بهتر روابط را
برای کاربران فراهم میآورد.
فناوری فرامتن و چندرسانهای دو قابلیت مهم محیط وب هستند که توانستهاند تا حد
زیادی محدودیتهای نمایش اصطالحات در محیط چاپی را برطرف سازند:
الف .فرامتن :استفاده از فرامتن بهعنوان یک ساختار راهبری سطح باال که امکان مرور
منابع را فارغ از قید و بندهای مربوط به رعایت سلسلهمراتب خاص میسر میسازد (جمالی
مهمویی ،1385 ،ص ،)1861ارزشهای افزودة متعددی را برای نمایش اصطالحنامههای
تحت وب فراهم آورده است:
• مشاهده و حرکت در سطوح مختلف سلسلهمراتب اعم و اخص،
• پیوند به اصطالحات وابسته،
• مشاهدة تعاریف و انواع یادداشتها ،و
• برقراری پیوند میان انواع شیوههای نمایش.
ب .چندرسانهای بودن :ویژگی چندرسانهای بودن -یعنی قابلیت عرضة اطالعات
در قالب رسانههای مختلفی چون صوت و تصویر در کنار متن -توانسته است تأثيرات
شگرفی را در نحوة نمایش روابط میان اصطالحات بهوجود آورد .برخی از این تأثيرات
عبارتاند از:
• امکان ارائة همزمان نمايشهای متنی و تصویری در یک لحظه بهمنظور مقایسه و درک
بهتر مفاهیم (مانند اصطالحنامة ریاضی ،) 13و
• امکان تلفیق صوت در کنار متن و تصویر (مانند اصطالحنامة بصری.) 14
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شیوههای منایش اصطالحات در اصطالحنامههای تحت وب

 .1منایش الفبایی

در نمایش الفبایی اصطالحنامههای تحت وب ،هر اصطالح یک گره فرامتن تلقی میشود
و روابط اصطالحات با استفاده از پیوندهای میان گرهها نشان داده میشود (پالرد،1990 ، 15
ص .)161
یکی از مزایای مهم نمایش الفبایی تحت وب امکان جست وجو در درون نمایش الفبایی
است؛ بهعبارت دیگر ،برخالف نمایش الفبایی اصطالحنامههای چاپی که تنها نقطة دسترسی
به یک اصطالح ،مرور یا جستوجوی الفبایی است ،در محیطهای پیوسته جستوجوی
کلیدواژهای نیز امکانپذیر است.
از دیگر مزایای این نوع نمایش در محیط وب ،امکان مرور سریع و راحت اصطالحنامه
با استفاده از پیوندهای تعبیه شده میان اصطالحات اعم ،اخص ،و وابسته است (شکل .)4

شڪل 4

منایش الفبایی در اصطالحنامۀ
16
تحت وب اصفا

عالوه بر مزایای ذکر شده ،در محیط وب امکان مشاهدة سلسلهمراتب چندسطحی در
نمايش الفبايي وجود دارد .با استفاده از نوارهای حرکتدهندة صفحه به راحتی میتوان
هر مدخل و روابط آن را حتی در صفحات بزرگ مشاهده کرد (شکل .)5

 .2منایش سلسلهمراتبی

نمایش سلسلهمراتبی از جمله متداولترین شیوههای ارائة روابط میان اصطالحات در

Pollard .15
,ASFA Thesaurus .16
from: www4.fao.org/asfa/asfa.htm
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شڪل 5
منایش الفبایی چند سطحی در
17
اصطالحنامه تحت وب یونسڪو

محیط وب است .میتوان گفت این نمایش عالوه بر اینکه تمامی ويژگيهای مثبت محیط
چاپی را دارد بهواسطة قابليتهای وب– كه قب ً
ال به آنها اشاره شد -ويژگيهای مطلوب
دیگری نیز دارد .در این نمایش میتوان با استفاده از فرامتن در سطوح مختلف سلسلهمراتب
اعم و اخص حرکت کرد (شكل  .)6همچنین در برخی اصطالحنامهها ،مسیر سلسلهمراتب
نیز نمایش داده میشود .در این حالت نه تنها فرد قادر است از یک سطح به سطح دیگر
برود ،بلکه موقعیت فعلی خود را در صفحه به راحتی تشخیص میدهد.

شڪل 6
منایش ساختار درختی در
اصطالحنامه تحت وب مش

17. Unesco Thesaurus, from:
http://databases.unesco.org/thesaurus
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از دیگر ويژگيهای نمايشهای سلسلهمراتبی وب میتوان به مشاهدة تعاریف و
یادداشت های مربوط به اصطالح در ساختار سلسلهمراتبی اشاره کرد (شكل .)7
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شڪل 7

منایشسلسلهمراتبیدراصطالحنامه
18
تحت وب هرن و معامری

 .3منایش ترسیمی

توانایی بالقوة ارائة نمايشهای ترسیمی در به تصویر کشیدن روابط بین مفاهیم ،برای
متخصصان اطالعرسانی ،بهخوبی شناخته شده است؛ اما همانگونه که لنکستر بیان میکند
عیب اصلی این نمايشها در شکل چاپی این است که سلسلهمراتب بزرگ را ،که شامل
روابط و سطوح چندگانه هستند ،به دشواری به تصویر میکشند (لنکستر ،1986 ،ص .)89
نتایج پژوهش برترند -گاستادی و دیویدسون 19نیز به خوبی این مطلب را تأیید میکند .از
میان  779اصطالحنامة چاپی بررسی شده در این تحقیق ،تنها  5/5درصد نمایش ترسیمی
داشتند (پالرد ،1990 ،ص .)160عالوه بر محدودیتهای ذکر شده ،نمودارهای تولید شدة
چاپی از پویایی و انعطافپذیری الزم برخوردار نیستند.
امکانات و قابليتهای محیط وب همچون رابط های گرافیکی و برنامههای بصری از
یک طرف؛ و برخی ويژگيهای خاص محیط وب مانند چندرسانهای بودن ،متحرکسازی
و تنوع رنگها از طرف دیگر ،تحول عظیمی را در نمایش ترسیمی اصطالحنامهها بهوجود
آورده است .در این نمایشها ،معموالً پس از جستوجوی یک اصطالح و مشاهدة نقشة
معنایی ،کاربر میتواند با کلیک بر روی هر اصطالح دیگر موجود در نقشة معنایی ،شبکة
مفهومی آن اصطالح را نیز مشاهده کند .بهعبارت دیگر ،نمایشهای ترسیمی محیط وب
امکان دنبال کردن شبکههای مفهومی اصطالحات مختلف موجود در شبکة معنایی یک
اصطالح خاص را میسر ساختهاند .بهعالوه ،در این نمايشها فرد ،در صورت تمایل،
میتواند نمایش الفبایی را هم در گوشهای از صفحه مشاهده کند و در نتیجه ،شبکة معنایی
را بهتر درک کند (شکل .)8

Art& Architecture Thesaurus, from: .18
/http://www.gettly.edu/research
conducting_research/vocabularies/aat
Bertrand- Gastadi & Davidson .19

177

فصلنامه كتاب | شامره 81

مهدیه میرزابیگی
جواد عباسپور

شڪل 8
ارائه منایش همزمان ترسیمی و
20
الفبایی در اصطالحنامه ریاضی

همچنین ،در برخی موارد ،چنانچه کاربر موشواره را لحظهای بر روی هر اصطالح ثابت
نگهدارد ،یادداشت دامنة مربوط به آن اصطالح بر روی صفحه ظاهر میشود (شکل .)9

شڪل 9
21

منایش ترسیمی در اصطالحنامه برصی

مروری بر اصطالحنامههای تحت وب

20. http://thesaurus.maths.org
21. http://www.visualthesaurus.com
.22اين تقسیم بندی در قالبی کلی توسط شیر
ارائه شده است

178

22

تعداد قابل مالحظهای اصطالحنامه به زبانهای مختلف وجود دارند که موضوعات متعددی
را پوشش میدهند .این اصطالحنامهها را ،از نظر ساختار و قالب ،میتوان به چند دسته
تقسیم کرد (شيري و روي:)2000 ،
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 .1اصطالحنامههای متنی ساده

این گروه از اصطالحنامهها در واقع همان اصطالحنامههای چاپی سنتی هستند که به شکل
فایل الکترونیکی متنی بارگذاری شدهاند .از جملة این اصطالحنامهها ،اصطالحنامة ناسا23ست
که نسخة الکترونیکی آن در قالب نمایش الفبایی و نمایش سلسلهمراتبی به فرمت پي.دي.اف.
تبدیل شده است .بهنظر میرسد مزیت اصلی این اصطالحنامهها نسبت به اصطالحنامههای
چاپی برطرف ساختن محدودیت دسترسی مکانی و زمانی به اصطالحنامههاست.

 .2اصطالحنامههای فرامنت

اصطالحنامههای فرامتن -چنانکه از نامشان پیداست -با استفاده از زبان نشانهگذاری
فرامتن،24امکان ایجاد پیوند بین اصطالحات و بخشهای مختلف اصطالحنامه را بهصورتی
پویا بهوجود میآورند .این دسته از اصطالحنامهها از نظر پویایی ،تعداد پیوندها و تسهیالت
فراهم آورده برای حرکت در بخشهای مختلف اصطالحنامه با هم متفاوتاند .بسیاری از
اصطالحنامههای شناخته شدة موجود در وب چون مش ،یونسکو ،و اگرووک 25در این
دسته قرار میگیرند (شکل  5و .)6

 .3اصطالحنامههای گرافیڪی

این دسته از اصطالحنامهها دارای رابطهای گرافیکی و بصری پیشرفته هستند و برای
نمایش بهتر روابط میان اصطالحات از برنامههای بصری مانند جاوا 26استفاده میکنند.
ويژگيهایی همچون متحرکسازی ،تنوع رنگ ،و چندرسانهای بودن باعث جذابیت زیاد
این اصطالحنامهها شده است .اصطالحنامة ریاضی و اصطالحنامة بصری را میتوان از
جملة این اصطالحنامهها بهشمار آورد (شکلهاي  8و .)9

 .4اصطالحنامههای مبتنی بر زبان ایڪس .ام .ال.

27

در این گروه از اصطالحنامهها از زبان ايكس .ام .ال .برای تولید و ویرایش اصطالحنامه
استفاده میشود .استفاده از این زبان ،به دلیل جداسازی محتوا از قالب ،روزآمدسازی
اصطالحنامه را ،که یکی از دغدغههای اصلی تهیهکنندگان است ،تسهیل میکند .برخی از
محدودیت های زبان نشانهگذاری فرامتن از جمله عدم حفظ ترکیب متن و برچسبهای
محدود باعث شده است که در طی چند سال اخیر استفاده از زبان ايكس .ام .ال .برای تولید
اصطالحنامههای تحت وب مورد توجه قرار گیرد .از جملة این اصطالحنامهها میتوان به
اصطالحنامة خدمات اطالعاتي امور عمومی استرالیا 28اشاره کرد (شکل .)11

		
,NASA Thesaurus .23
http://www.sti.nasa.gov/thesfrm1.htm
,HTML .24
()Hypertext Markup Language
AGROVOC Thesaurus .25
http://www.fao.org/aims/ag_intro.htm
Java .26
Extensible Markup .27
)Language (XML
Australian Public Affairs .28
eInformation Service (APAIS) Th
saurus, from:www.nla.gov.au/apais/
thesaurus
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مهدیه میرزابیگی
جواد عباسپور

شڪل 11
اصطالحنامه تحت وب خدمات
اطالعاتی امور عمومی اسرتالیا مبتنی
بر زبان ایڪس .ام .ال.

همچنین ،در برخی موارد ،چنانچه کاربر موشواره را لحظهای بر روی هر اصطالح ثابت
نگهدارد ،یادداشت دامنة مربوط به آن اصطالح بر روی صفحه ظاهر میشود (شکل .)9

نتیجهگیری

محیط وب توانسته است از جهاتی چون دسترسپذیری ،بهکارگیری انواع شیوههای نمایش
بدون نگرانی از محدودیت فضا ،امکان مشاهدة همزمان دو یا چند شیوة نمایش ،و مشاهدة
چندین سطح سلسلهمراتب تحوالتی را در اصطالحنامههای وبی بهوجود آورد ،اما هنوز
اصطالحنامههای محیط وب با چالشهایی روبهرو هستند که یافتن راهحل مناسب برای آنها
ضروری به نظر میرسد:
• نمايشهای محیط وب دارای محدودیتهای ذاتی چون دشواری مرور و مشاهده بر روی
صفحه نمایش هستند .باوجود ابداع رابطهاي گرافيكي پيشرفته و نقش اساسي آنها در
كمك به فرد براي جستوجو ،مرور ،و بازيابي اطالعات ،بهنظر ميرسد متخصصان
توليد اصطالحنامههاي تحت وب كمتر به آنها توجه كردهاند.
• با وجود اذعان متخصصان بر توانایی های نمایش چندسطحی سلسلهمراتبی و نمایشهای
ترسیمی در محیط وب برای درک اصطالحات ،مشاهده میشود که این دو روش
چندان مورد استقبال طراحان اصطالحنامههای تحت وب قرار نگرفتهاند و نمایش
الفبایی کماکان شیوة غالب ارائة اصطالحات است .این امر را میتوان ناشی از هزینة
باال و دشواری تهیة چنین نمايشهایی دانست.
• نمايشهای گرافیکی در محیط وب میتوانند تعداد زیادی از روابط میان اصطالحات را
در یک صفحه نمایش دهند ،اما در مورد اصطالحاتی که دارای شبکههای معنایی بزرگ
هستند ،نمایشهای گرافیکی پیچیده و درک روابط میان اصطالحات دشوار میشود.
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نگاهی به شیوههای منایش
در اصطالحنامههای تحت وب

• رشد سریع اصطالحنامههای تحت وب ،تجدیدنظر در استانداردهای موجود و تهیة
استانداردهای خاص اصطالحنامههای وب را ضروری ساخته است .گرچه تالش
هایی در این زمينه انجام شده است ، 29تاکنون استانداری برای اصطالحنامههای تحت
وب منتشر نشده است .فقدان استانداردهای الزم مشکالتی را دربارة تبادل اطالعات
و به اشتراکگذاری اصطالحنامهها به دنبال داشته است.
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