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Semantics in Social Tagging Systems:

 A Systematic Review

Z. Honarjooyan1 | M. Mirzabeigi2

Purpose :The objective of the present study has been to systematically 
review semantic research studies on social tagging systems in order to 
identify the researchers’ areas of interest, to investigate the impact of 
semantic issues on information retrieval in  such systems, and to identify 
research gaps in this area  . 
Methodology: Ninety-eight studies were found by searching   relevant  
databases. After initial investigation and consultation with two specialists 
in the field, 41 studies published in 2003-2018 were reviewed. 
Findings: Important topics  of semantic research on social tagging 
systems include producing an automatic semantic tagging algorithm, 
designing a semantic tagging system, producing an algorithm, extracting 
hierarchical relationship f rom a set of tags, and using Wo rdNet to 
determine semantic relatio n ships among tags. In addition, research 
gaps identified include de v ising a method for identifying sources 
containing a specific mea n ing of a tag without having to review all 
sources, exploring the possibility of using clustering methods to cluster 
sources or users of folksonomies, and designing a semant ic tagging 
system which is user-friendly. All of these issues should be taken into 
account in future research. 
Conclusion: Given the gaps identified, the subject of semantics in 
tagging systems needs further investigation, as it has a direct impact on 
search and retrieval by these systems. 
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معناشناسی در سامانه های برچسب گذاری اجتماعی:

 یک مرور نظام مند
زهره هنرجویان1 | مهدیه میرزابیگی2

 

ــد پژوهش هــای حــوزه معناشناســی در ســامانه های برچســب گذاری  ــرور نظام من هــدف: م

ــرور  ــگران، م ــه پژوهش ــل توج ــی قاب ــاخه های موضوع ــایی ش ــور شناس ــه منظ ــی، ب اجتامع

ــن  ــات در ای ــی اطالع ــر بازیاب ــی ب ــائل معناشناس ــرات مس ــش اث ــا کاه ــع ی ــای رف راهکاره

ــت.  ــوزه اس ــن ح ــی ای ــکاف های پژوهش ــایی ش ــامانه ها و شناس س

روش پژوهــش : پژوهــش بــه روش مــرور نظام منــد انجــام گرفتــه اســت. بــه ایــن منظــور، بــا 

جســتجو در پایگاه هــای اطالعاتــی، 101 مقالــه پژوهشــی بــه زبــان انگلیســی در بــازه زمانــی 

2003-2019 انتخــاب و پــس از پاالیــش، 44 پژوهــش تحلیــل شــد. 

یافته هــا: محورهــای موضوعــی مهــم شــامل طراحــی یــک ســامانه برچســب گذاری معنایــی، 

ــت  ــری از باف ــان برچســب ها، بهره گی ــی می ــن رابطــه معنای ــرای تعیی ــت ب اســتفاده از وردن

ــی خــودکار  ــم برچســب گذاری معنای ــد الگوریت ــای برچســب، تولی ــی از معن ــرای ابهام زدای ب

بودنــد. خألهــای پژوهشــی بــرای انجــام پژوهش هــای آتــی عبارتنــد از: ابــداع روشــی بــرای 

ــه  ــی هم ــه بررس ــاز ب ــدون نی ــب ب ــک برچس ــاص از ی ــی خ ــاوی معنای ــع ح ــایی مناب شناس

ــرای خوشــه بندی  ــع، بررســی امــکان اســتفاده از روش هــای خوشــه بندی برچســب ها ب مناب

منابــع. 

ــا در ســامانه های  ــان مســئله معن ــه شــکاف های پژوهشــی همچن ــا توجــه ب ــری: ب نتیجه گی

ــات  ــازماندهی اطالع ــات پژوهشــی س ــم مطالع ــای مه ــد از حوزه ه برچســب گذاری می توان

باشــد. 
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مقدمه
 نســل اول وب، دسترســی بــه گســتره وســیعی از دانــش موجــود و نســل دوم، وب2، 
ــکاری روی وب را  ــات و هم ــتراک گذاری اطالع ــه اش ــل، ب ــل متقاب ــاط، تعام ارتب
ــران  ــالف وب1 ، در وب 2 کارب ــد (Ghabayen,& Noah,2017). برخ ــهیل می کن تس
ــادی  ــران ع ــرکت ها و کارب ــان وب، ش ــندگان، طراح ــگاران، نویس ــم از روزنامه ن اع
 (Bitzer, Thoroe,ــد ــارکت دارن ــوا مش ــازماندهی محت ــد و س ــال در تولی ــور فع به ط
Schumann, 2010) (Peters, 2009) &. چنیــن رویکــردی، حجــم بســیار زیــادی 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــتلزم روش ــت و مس ــرده اس ــاد ک ــات را در وب 2 ایج از اطالع
ــه  ــی به منزل ــب گذاری اجتماع ــامانه های برچس ــت. س ــی اس ــازی و بازیاب ذخیره س
ــرح  ــون در وب 2 مط ــری و بازنم ــه کارگی ــی، ب ــای بازیاب ــدی از ابزاره نســل جدی
ــراداده دانســت  ــق ف ــرای خل ــی ب ــوان رهیافت شــده اســت. برچســب گذاری را می ت
کــه طــی آن کاربــران اقــالم اطالعاتــی را بــه کمــک کلیدواژه هـــایی(برچسب ها) بــا 

 .(Panke & Gaiser, 2009: 319) ــد ــف می کنن ــاختار آزاد توصی س
ــای  ــری نیروه ــد به کار گی ــدی نیازمن ــازماندهی و رده بن ــنتی س ــای س  روش ه
ــل ســامانه های برچســب گذاری  ــراوان هســتند؛ در مقاب متخصــص و هزینه هــای ف
اجتماعــی از دانــش موجــود کاربــران به جــای تکیــه بــر دانــش تعــدادی متخصــص 
ــای  ــان رده بندی  ه ــد (Golder & Huberman, 2006: 200-202). موافق ــره می برن به
مردمــی معتقدنــد دانــش بــه دســت آمده از خــرد یــک گــروه کاربــری احتمــاال ابــزار 
ــع  ــرای کســب مناب ــه دانــش گرفته شــده از یــک فــرد ب ــل اعتمادتــری نســبت ب قاب
ــوان  ــال نمی ت ــود (Razikin et al., 2011 391-392). در عین ح ــد ب ــی خواه اطالعات
ــران در ســنین مختلــف  ــده گرفــت. کارب ــز نادی ــن ســامانه ها را نی نارســایی های ای
ــب های  ــد برچس ــاوت می توانن ــی متف ــی و زبان ــینه فرهنگ ــم، پیش ــطوح فه ــا س ب
 Weller, K., Peters, I., & Stock, خــود را آزادانــه به منابــع تخصیــص دهند.چنانکــه
ــوزه  ــاره ح ــی درب ــچ محدودیت ــی هی ــدی مردم ــد، رده بن ــاره می کنن W. (2010) اش
مطلــوب کاربــران و واژگان استفاده شــده  آنهــا (از نظــر معانــی و نــوع زبــان) قائــل 
ــوا  ــف محت ــرای توصی ــی ب ــد از واژگان متفاوت ــران می توانن ــون کارب ــت و چ نیس
اســتفاده کننــد، برچســب ها ابهــام فراوانــی در مســائل زبانــی دارنــد. به عــالوه، ایــن 
ــته)  ــله مراتبي و وابس ــم ارزي، سلس ــه ه ــد رابط ــي (مانن ــط معنای ــا رواب رده بندی ه
میــان برچســب ها را منعکــس نمي کننــد (ســعادت و دیگــران، 1397)، بــرای رفــع 
یــا کاهــش مشــکالت پیــش گفتــه، پژوهشــگران راه حل هــای گوناگونــی را پیشــنهاد 
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ــی2 در  ــای موضوع ــا راهنم ــی1 ی ــه، هستی شناس ــک اصطالح نام ــه ی ــد. تعبی کرده ان
 Laniado, Eynard, & Colombetti, 2007; Angeletou, 2008; Limpens,)فوکسونومی
 Gandon, & Buffa, 2009; Lezcano, García-Barriocanal, & Sicilia, 2012; Song,

Zhou, Jung, & Davis, 2010)، تولیــد الگوریتــم اســتخراج روابــط سلســله مراتبی از 

 Li, et al., 2007; Heymann & Garcia-Molina, 2006; Zorn & Iryna)برچســب ها
 Gurevych,2011; Zhou, Bao, Wu, & Yu, 2007; Dong, Wang, & Coenen,2018;

 Rohland & Streibel, 2009; Dattolo, Eynard, & Mazzola, 2011) و تعییــن رابطــه 
 Min., Nazim Uddin, & Jo,)3ــت ــتفاده از وردن ــا اس ــب ها ب ــان برچس ــی می معنای
 2010; Marchetti, et al., 2007; Kanishcheva, Nikolova, & Angelova, 2018;

ایــن  ازجملــه    (Nazim Uddin , et al., 2013; Ghabayen & Mohd Noah 2017

راه حل هــا هســتند. امــا در مــرور متــون حــوزه برچســب گذاری اجتماعــی، 
پژوهشــی مشــاهده نشــد کــه میــزان توجــه و پرداختــن بــه مســئله معناشناســی را 
در پژوهش هــای ایــن حــوزه بررســی کــرده باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت ابزارهــای 
ــه  ــی اطالعــات و ظرفیــت ســامانه های برچســب گــذاری به منزل ــی در بازیاب معنای
یــک ابــزار معنایــی، نوشــته پیــش رو بــا مــرور نظام منــد ایــن پژوهش هــا در صــدد 
ــی  ــوزه معناشناس ــای ح ــده در پژوهش ه ــی بررسی ش ــاخه های موضوع ــت ش اس
را شناســایی کنــد. همچنیــن راهکارهــای کاهــش تأثیــر مســائل معناشــناختی را بــر 
ــوزه را  ــن ح ــی ای ــکاف های پژوهش ــت ش ــی و در نهای ــات بررس ــی اطالع بازیاب

شناســایی کنــد. 

روش پژوهش 
 Kitchenham & Charters(2007) ایــن پژوهــش از چارچــوب مطالعــه نظام منــد

بهــره بــرده اســت. ایــن مراحــل عبارت انــد از:
1. طراحی مرور)مرحله اول(

در این مرحله بر اساس هدف های پژوهش اقدام های زیر انجام شده است: 

1. Ontology
2. Directory
3. WordNet

,
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1-1. شناسایی نیاز به مرور پژوهش ها

 Majid, et al. (2011) :تنهــا دو پژوهــش مــروری تا حدي مرتبــط در این حــوزه یافــت شــد
در پژوهشــی بــه بررســی آخریــن دســتاوردهای مرتبــط بــا رفع ابهـــام و سـاختـاردهـــی 
 Jabeen, Khusro, Majid, & Rauf (2016) بـه فوکسونـومـی هـا پـرداختـه انـــد. همچنیـــن
رویکردهــای گوناگــون اتخاذ شــده بــه منظــور افــزودن معناشناســی بــه فوکســونومی ها و 

در نتیجــه به همــراه آوردن ســاختار و دقــت بازیابــی در آنهــا را بررســی کرده انــد. 

1-2. پرسش های پژوهش

با توجه به هدف پژوهش، پرسش های پژوهش بدین شرح است:
ــی  ــب گذاری اجتماع ــامانه های برچس ــی در س ــه معنا شناس ــا در زمین 1. پژوهش ه

ــد؟  ــی مرتبط ان ــه حوزه های ــا چ ب
2. چــه راهکارهایــی بــرای کاهــش تأثیــر مســائل معناشــناختی بــر بازیابی اطالعــات در 

ســامانه های برچســب گذاری پیشــنهاد شــده اســت؟
3. شــکاف های پژوهشــی موجــود در زمینــه معناشناســی در ســامانه های برچســب گذاری 

اجتماعــی کدام انــد؟ 

1-3. شناسایی پایگاه های اطالعاتی معتبر و مرتبط

 ،"Google Scholar" ،"Science Direct" :پایگاه هاي اطالعاتـي مـرتبط عبـارت بودنـد از
ــتجوی  ــور جس "Digital library" ،"Wiley online digital library"، "IEEE" و موت

"Semantic Scholar" . بــا جســتجو در پایگاه هــای داخلــی مــگ ایــران، نورمگــز، پایــگاه 

اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی، مرکــز منطقــه ای اطالع رســانی علــوم و فنــاوری1 و 
ایرانــداک مقالــه مرتبطــي یافت نشــد. 

ــال  ــار در س ــتین ب ــی نخس ــب گذاری اجتماع ــه برچس ــه اینک ــه ب ــن باتوج همچنی
2003 توســط ســایت دلیشــز2 راه انــدازی شــد (Panke & Gaiser, 2009) محــدوده 

ــه شــد.  ــا 2019 در نظــر گرفت ــی پژوهــش ســال های 2003 ت زمان

2. مرور پیشینه ها )مرحله دوم( 
ــب گذاری،  ــامانه های برچس ــی در س ــا معناشناس ــط ب ــع مرتب ــی مناب ــرای بازیاب ب
 "Collaborative tagging" ، "tagging" ، "Social tagging" ،"Folksonomy"کلیدواژه هــای
 "Semantics" ، "Semantic"بــا اســتفاده از عملگــر بولی بــا یکدیگــر و بــه کلیدواژه هــای

1. Regional Information 
Center for Science and 
Technology
2. Delicious

"
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و "Semantic relations" پیونــد داده شــد (جــدول1). 

جدول 1. راهبرد جستجو

تعداد نتایج جستجو
Semantic

AND

Tagging

or

101

Semantics
Social tagging

or 

Semantic 

relations

Collaborative tagging

or

Folksonomy

2-1. انتخاب منابع اولیه 

در این مرحله با مطالعه چکیده، مقدمه و نتیجه گیری پژوهش های بازیابی شده، 101 
پژوهش انتخاب شد. 

2-3. اعتبارسنجی 

از 101 پژوهــش اولیــه، 20 پژوهــش (حــدود 20 درصــد از پژوهش هــا) بــه روش 
ــط  ــا توس ــری آنه ــه و نتیجه گی ــده، مقدم ــاب و چکی ــی انتخ ــری تصادف نمونه گی
یــک متخصــص دیگــر بررســی و در صــورت وجــود اختــالف (7 پژوهــش) از نفــر 
ســوم اســتفاده شــد. در ایــن مرحلــه دو پژوهــش بــه تعــداد پژوهش هــای مرتبــط 

افــزوده و درنهایــت 44 پژوهــش انتخــاب شــد. 

3. تدوین گزارش یافته ها)مرحله سوم(
پــس از مطالعــه مقــاالت و اســتخراج یافته هــا گــزارش در چنــد محــور 
گروه بنــدی شــد. بــا توجــه بـــه آنهـــا بـــه پرســش هاي پژوهــش پاســخ داده شــد.
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3-1. حوزه های موضوعی پژوهش های معناشناسی در سامانه های برچسب گذاری اجتماعی

 آزادی عمــل کاربــران فوکســونومی ها در برچســب زدن منابــع بــا واژگان متفــاوت می توانــد 
 .(Nazimuddin, et al. 2013) منجــر بــه اســتفاده از کلمــات متــرادف مختلــف شــود
پژوهش هــای متعــددی در ارتبــاط بــا ایــن مســئله صورت گرفتــه و چنــد روش  بــرای حــل 

آن پیشــنهاد شــده اســت:
الف. تولید الگوریتم برچسب گذاری معنایی خودکار

کلمــات متــرادف، چنــد معنایــی و صورت هــای لغــوی گوناگــون واژگان تخصیــص 
ــای  ــه داده ه ــود یکدســتی در مجموع ــی نب ــل اصل ــران، دلی داده شــده توســط کارب
ــب گذاری  ــنهاد Tesconi, et al. (2008)، برچس ــت. پیش ــده اس ــب گذاری  ش برچس
مبتنــی بــر معنــا بــا اســتفاده از ویکــی پدیــا1 اســت. ســامانه، مفهــوم مرتبــط بــا هــر 
ــات  ــی کلم ــط معان ــی را توس ــع وب ــا مناب ــد ت ــا می یاب ــی پدی ــب را در ویک برچس
شــرح دهــد. در پژوهــشYang (2005) بــا اســتفاده از یادگیــری ماشــینی صفحــات 
ــم  ــد و الگوریت ــد می کنن ــی تولی ــانه گذاری های2 معنای ــودکار نش ــور خ ــه ط وب ب
ــر  ــی ب ــای مبتن ــش Manzato & Goularte (2012) از راهبرده ــده در پژوه ارائه ش

ــد.  ــتفاده می کن ــم اس ــب ها و مفاهی ــدادی برچس هم روی

ب. طراحی سامانه برچسب گذاری معنایی

ــب گذاری  ــدواژه اي3، برچس ــب هاي کلی ــر برچس ــی ب ــی مبتن ــامانه های کنون در س
اجتماعــی کلمــات متــرادف یــا چندمعنایــی، صورت هــای مختلــف کلمــات، و کمبــود 
روابــط میــان برچســب ها، از عوامــل بــروز ابهــام اســت (Morrison, 2008). طراحــی 
ــدن  ــرای فایق آم ــود ب ــای موج ــه پژوهش ه ــکاری اســت ک ــی راه ــامانه های معنای س
 Huang, Lin, & Chan, 2012;) ــیده اند ــدواژه ای اندیش ــامانه های کلی ــکالت س ــر مش ب
 .(Jiao & Chen, 2010; Abel, Henze, Krause, &Kriesell, 2010; Limpens, et al., 2010

و  مسیـرپـویـــی  بهبــود  بــرای   Aurnhamme, Hanappe, & Steels (2006)

جستجوی تصـاویـــر، از تـــرکیب بـرچسـب گـــذاری مشارکتـــی و معنـــا استفـاده 
کـــردند. Yang, Zhang, & Huang (2019) روش مبتنـــي برتحلیـل معنـایي و الگوریتم 

ــد.  ــه کار بردن ــب گذاری را ب ــامانه برچس ــک س ــاختن ی ــرای س ــه بندی ب خوش
در برخــی پژوهش هــا، ســامانه معنایــی متشــکل از یــک فوکســونومی اســت کــه 
بــا یــک هستی شناســی یــا راهنمــای موضوعــی ترکیــب شــده اســت. بــر ایــن اســاس 
ــط  ــدن یــک هستی شناســی در راب در پژوهــشLaniado, et al. ( 2007) پیشــنهاد گنجان

1.Wikipedia
2. Markup
3. Keyword-based tags
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مســیرپویی یــک فوکســونومی ارائــه می شــود. Angeleto (2008) از طریــق بــه کارگیری 
هستی شناســی و اصطالح نامــه ، بــه غنی ســازی معنایــی فضــای برچســب ها می پــردازد 
و Lezcano, et al. (2012) بــا اســتفاده از یــک ســازوکار مســیرپویی هیبریــد1، توصیه هــای 
ــد. ســامانه  ــه فوکســونومی ها می افزای ــط موجــود در هستی شناســی را ب ــه از رواب برگرفت
ــه صــورت  ــط Bindelli, et al. (2008) برچســب های فوکســونومی را ب ــنهادی توس پیش
ــب  ــد2. ترکی ــاق می ده ــی انطب ــک هستی شناس ــود در ی ــم موج ــا مفاهی ــودکار ب خ
فوکســونومی بــا یــک راهنمــای موضوعــی3، در پژوهــش Song, et al. (2010) نیــز به کار 
ــه شــده اســت. راهــکار دیگــر، ســاخت »هستی شناســی های ســبک4« از طریــق  گرفت
گنجانــدن دیدگاه  هــای کاربــران یــک فوکســونومی در فراینــد ســاخت هستی شناســی 

ــد.  ــه Limpens, et al. (2009) پیشــنهاد می دهن اســت ک
همان گونــه کــه مــرور پژوهش هــا نشــان مي دهــد، در طراحــي ســامانه هاي 
برچســب گذاري معنایــي بــه چالش هــاي گوناگــون حاصــل از مســطح بودن 
برچســب ها و نبــود عنصــر معنــا در آنهــا توجــه شــده و راهــکار یــا عنصـــر الزم 

ــده اســت.  ــه ش ــامانه تعبی ــا در س ــن چالش ه ــر ای ــه ب ــراي غلب ب

ج. تولید الگوریتم استخراج روابط سلسله مراتبی از مجموعه برچسب های اجتماعی 
ــا  ــب ها، در پژوهش ه ــان برچس ــی می ــله مراتب ــط سلس ــود رواب ــکالت نب مش
منجــر بــه ارائــه راهکارهایــی شــده اســت. تولیــد الگوریتم هــای اســتخراج روابــط 
 Heymann .(Li, et al., 2007)سلســله مراتبی میــان برچســب ها از آن جملــه اســت
Garcia-Molina (2006) & الگوریتمــی ســاده بــرای تبدیــل پیکــره ای بــزرگ از 
ــا محاســبه  ــه ب ــد ک ــه کردن ــی ارائ ــک تکســونومی سلســله مراتب ــه ی برچســب ها ب
ــه داده،  ــک مجموع ــرای ی ــراف شــباهت ب ــان برچســب ها و ترســیم گ شــباهت می
ــود،  ــنهادی خ ــدل پیش ــز در م ــد. Zhou, et al. (2007) نی ــام می ده ــن کار را انج ای
اســتخراج روابــط سلســله مراتبــی از برچســب های اجتماعــی را بــا اســتفاده از یــک 
الگوریتــم خوشــه بندی انجــام می دهنــد. در پژوهــش Dong, et al. (2018) ســه 
قاعــده موجــود بــرای اســتنباط روابــط سلســله مراتبــی شــامل »شــمول مجموعــه ای«5، 
»مرکزیــت گــراف«6، و »وضعیــت نظــرِی اطالعاتــی«7 شناســایی و دو قاعــده جدیــد 
ــه می شــود. در پژوهــش  و یــک الگوریتــم تولیــد سلســله مراتب از برچســب ها ارائ
Rohland & Streibel (2009) اســتخراج روابــط در چهــار مرحلــه آماده ســازی، 

ابهــام زدایــی، اســتخراج مترادف هــا و تولیــد هستی شناســی انجــام شــد. در 

1. Hybrid navigation
2. Map
3. Directory
4 . Light ontologies
5. Set inclusion
6. Graph centrality
7. Information-theoretic 
condition
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پژوهشــی دیگــر، ســامانه ای چندبخشــی1 و گســترش پذیــر بــرای تحلیــل مجموعــه 
ــط سلســله مراتبی  ــا و رواب ــا، هــم آواه ــرادف ه ــط و کشــف مت برچســب های مرتب

 .(Dattolo, et al., 2011) ــد ــا طراحــی ش ــان آنه می
فوکســونومی ها هریــک واژگان2 خاصــی دارنــد کــه عالیــق کاربــران، روندهــای 
 Zorn & Iryna Gurevych .کنونــی یــا واژه هــای جدیــد را منعکــس می کننــد
ــد.  ــل کردن ــده تبدی ــات ابهام زدایی ش ــبکه ای از کلم ــه ش (2011) فوکســونومی را ب
در پژوهشــی دیگــر، zhang, et al. (2019) بــا اســتفاده از روش تعبیه ســازی 
کلمــات3 بــه اســتخراج روابــط زیرشــمول- فراشــمول4 میــان برچســب های 
ــم  ــود الگوریت ــش خ ــد. Alruqimi & Aknin (2019) در پژوه ــی پرداختن اجتماع
ــد.  ــه می کنن ــا را ارائ ــک ویکی پدی ــه کم ــونومی ب ــی از فوکس ــد هستی شناس تولی

د. تحلیل مقیاس های ارتباط5 برچسب ها
در زمینه مقیاس های ارتباط برچسب ها، Cattuto, et al. (2008a) (2008b) تعدادی 
از مقیاس های ارتباط برچسب ها، شامل هم رویدادی برچسب هـا، شبـاهت کسینوسی، 

توزیع هم رویدادی برچسب ها و فولک رنک6 (اقتبـاسی از پیـج رنک7) را تحلیـل 
کردند و آنهارا بر روی فوکسونومی دلیشز آزمودند. 

ه. تعیین رابطه معنایی میان برچسب ها با استفاده از وردنت
در پاســخ بــه نبــود روابــط معنایــی در فوکســونومی ها، یکــی از راهکارهــا اســتفاده 
از وردنــت بــوده اســت. Min, et al. (2010) بــرای یافتــن رابطــه معنایــی صحیــح میــان 
 Nazimuddin, et al.,) .ــد ــنهاد کردن ــت پیش ــتفاده از وردن ــا اس ــی ب ــب ها، مدل برچس
2013) بــرای اســتنباط و اســتخراج روابــط معنایــی میــان برچســب ها از وردنــت و 

روش هــم رویــدادی اســتفاده کردنــد. در پژوهــش Marchetti, et al. (2007) یــک 
ــرای  ــا ب ــه شــد کــه از وردنــت و ویکــی پدی ســامانه برچســب گذاری معنایــی ارائ
ــی  ــن ارزیاب ــی از صورت هــای لغــوی یــک کلمــه اســتفاده کــرد. همچنی ابهام زدای
ــر روی فوکســونومی فلیکــر8،  ــک برچســب ب ــی از ی ــام معنای ــع ابه ــم رف الگوریت
 Kanishcheva,et al. صحــت عملکــرد 78/6 درصــدی آن را آشــکار ســاخت
(2018). محاســبه شــباهت معنایــی میــان برچســب ها نیــز بــا اســتفاده از وردنــت، 
فیلترینــگ  در پژوهــش Ghabayen & Mohd Noah (2017) در یــک رویکــرد 
ــق کشــف  ــران را از طری ــان کارب ــباهت می ــه ش ــه اســت ک ــه کار رفت مشــارکتی9 ب

1.Modular
2. Vocabulary
3. Word Embedding
4. Hypernym- Hyponym
5. Relatedness
6. Folk Rank
7. Page rank
مهم برشمردن منبعی که کاربر برچسب مهم 

به آن اختصاص داده است.
8. Flickr
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ــد.  ــبه می کن ــان محاس ــی در برچسب هایش ــای معنای فضاه
ــامانه هاي  ــاي حــوزه معناشناســي در س  چنانکــه مشــاهده مي شــود، در پژوهش ه
برچســب گذاري اســـتفاده از وردنــت بــراي تعییــن رابطــه معنایــي میان برچســب ها 
ــن روش  ــتفاده از ای ــا اسـ ــن پژوهش ه ــت و در ای ــرد اس ــج و پرکارب ــي رای روش

منجــر بــه بهبــود قابــل مالحظــه عملکــرد یــا نتایــج شــده اســت. 

و. بهره گیری از بافت برای ابهام زدایی از معنای برچسب
اســتفاده از بافــت روشــی اســت کــه در حــوزه رفــع ابهــام از کلمــات چنــد  معنایــی نقش 
بســیار مهمــی را ایفــا می کنــد (Newman, 2011). بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه هریــک از 
عناصــر ســه گانــه یــک فوکســونومی بافتــی را فراهــم می کنند کــه بــه واســطه آن، معنای1 
ــن بافــت  ــام ادراک می شــود ،Yeung, Gibbins, Shadbolt (2007 ) از ای ــدون ابه عنصــر ب
ــکار دیگــر، اســتفاده از  ــد. راه ــای برچســب اســتفاده کردن ــی از معن ــرای ابهام زدای ب
نســخه شخصی ســازی شــده ای2 از »شــباهت بافت برچســب« بــرای کشــف مترادفات 
و هــم آواهــا3 اســت کــه در پژوهــش Eynard, Mazolla, & Dattollo (2013) بــه کار 
گرفتــه شــده  اســت. همچنیــن هــم رویــدادی روش دیگــری اســت کــه بــرای حــل 

 .(Yi, 2011) ــه کار مــی رود ــی برچســب ها ب مســئله ابهــام معنای
ــه برچســب گذاری  ــران در آن ب ــه کارب ــی هســتند ک ــه محیط های ــا ازجمل وبالگ ه
ــی در برچســب های  ــه مســئله ابهام زدای ــه ب ــا پژوهشــی ک ــد. تنه ــوا می پردازن محت
ــه  ــشHope, Wang, Barkataki (2007) اســت ک ــه اســت، پژوه ــا پرداخت وبالگ ه
ــت  ــه باف ــی حســاس ب ــا برچســب های معنای ــالگ ب ــوای وب برچســب گذاری محت

ــد.  ــنهاد می ده ــی پیش ــک هستی شناس ــاد ی ــق ایج از طری

ز. ارائه روش خوشه بندی4 برچسب ها یا منابع 

Vicient, Moreno (2013) بــا اشــاره بــه برچســب گذاری آزاد منابــع وبــی بــا 

ــران، دو روش مختلــف خوشــه بندی را در مجموعــه ای  اســتفاده از واژه هــای کارب
ــج  ــد. نتای ــل کردن از برچســب های موجــود در توئیت هــای5 گــروه پزشــکی تحلی
نشــان داد روش هــای پیچیــده تــر مبتنــی بــر معنــا، بایــد جایگزیــن تحلیــل نحــوی 

ــوند.  ــب ها ش برچس
ــانه ای  ــع چند رس ــه بندی مناب  Giannakidou, Kompatsuaris, Vakali (2008) خوش
را پیشــنهاد داده اســت. ایــن روش در واقــع دانــش برگرفتــه از فوکســونومی را بــا 
ــب  ــوا« ترکی ــه محت ــوط ب ــش مرب ــا »دان ــز ب ــتفاده و نی ــر اس ــی های پ هستی شناس

1. Collaborative Filtering
2. Semantics
3. Customized

 4. کلمــات دارای تلفــظ یکســان، 
ــیر  ــد ش ــاوت؛ مانن ــای متف و معن

ــوان( ــیر )حی ــی( و ش )خوراک
5. Clustering
6. Tweet
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ــه  ــری اســت ک ــه1 موضــوع دیگ ــم تشــخیص جامع ــک الگوریت ــه ی ــد. ارائ می کن
ــش  ــت و کاه ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــش Shen, Wang, Liu (2018) ب در پژوه
پراکندگــی/ خلوتــی2 داده از طریــق برقــراری روابــط معنایــی نیــز مســئله ای اســت 

ــه شــده اســت.  ــه آن پرداخت ــه در پژوهــش Abbasi & Staab (2009)  ب ک

ح. ارائه سامانه توصیه گر3 برچسب 

ــب گذاری  ــوزه برچس ــای ح ــیاری از پژوهش ه ــوع بس ــر، موض ــامانه های توصیه گ س
اجتماعــی اســت.Calefato, Gendarmi, Lanubile, (2007 ) در ایــن رابطه در پژوهشــی، 
یــک توصیــه گــر برچســب ارائــه می کننــد کــه متکــی بــر تحلیــل معنایــی محتــوای 
ــن  ــت. چنی ــی اس ــخصی و گروه ــب گذاری ش ــینه برچس ــز پیش ــع و نی ــک منب ی
ــر  ــامانه های توصیه گ ــکالت س ــه از مش ــرد را ک ــروع س ــکل ش ــردی مش رویک
ــه ناتوانایــی الگوریتــم  هــای  ــرد. پژوهــش دیگــر، باتوجــه ب اســت در نظــر می گی
ــر و  ــان برچســب، کارب ــان می ــی پنه ــط معنای ــکاس رواب ــی در انع ــر کنون توصیه گ
منبــع، روش تجزیــه چندخطــی مقادیــر منفــرد را بــرای کشــف روابــط پنهــان میــان 

.(Symeonidis et al., 2010) ــد ــنهاد می ده ــه عنصــر پیش ــن س ای
مســئله دیگــر قابــل توجــه پژوهشــگران ایــن حــوزه، هــدف و انگیــزه کاربــران 
ــران  ــه  کارب ــب ب ــه برچس ــد توصی ــر رون ــر آن ب ــع و تأثی ــب گذاری مناب از برچس

.(Cantador, Konstas, & Jose, 2011) ــت ــوده اس ب
3-2. راهکارهــای رفــع یــا کاهــش اثــرات مســائل معناشناســی بــر بازیابــی اطالعــات 

در ســامانه های برچســب گذاری 
ــا محــاوره ای،  ــار ی ــان معی ــه زب ــگارش ب ــرد و جمــع، ن اســتفاده از شــکل های مف
اشــتباهات امالیــی، مســئله مترادف هــای مختلــف یــک واژه، کلمــات چند معنایــی 
و اســتفاده از کلمــات زبــان خارجــی، از عوامــل ایجاد کننــده ایــن تنــوع و 
 Marchetti, et al., 2007; Rohland &) ــت ــران اس ــب های کارب ــی برچس پراکندگ
 .(Streibel, 2009; Limpens, et al., 2010; Dattolo, 2011; Aurnhamme, et al., 2006

ــله مراتب  ــود سلس ــب گذاری و نب ــامانه های برچس ــطح س ــاختار مس ــن س همچنی
ــی را  ــت بازیاب ــت و جامعی ــونومی ها و دق ــتجو در فوکس ــب ها، جس ــان برچس می
 Marchetti, et al., 2007; Rohland & Streibel, 2009; Limpens,)محــدود می کنــد
et al., 2010; Majid, et al., 2011, Dattolo, et al., 2011).  پژوهش هــای انجام شــده 

ــد.  ــه کرده ان ــی را ارائ ــکالت راهکارهای ــن مش ــش ای ــرای کاه ــوزه، ب ــن ح در ای

1. Community detection
2. Sparseness
3. Recommender system
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ــی  ــای موضوع ــا راهنم ــونومی ب ــب فوکس ــده ترکی ــای ارائه ش ــه راهکاره ازجمل
 .(Song et al., 2010) ــت اس

اســتفاده از هستی شناســی یــا اصطالح نامــه راهــکار دیگــر اســت. هستی شناســی 
ــی، موجــب غنی ســازی مســیرپویی و  ــک سلســله مراتب معنای ــا فراهم ســاختن ی ب
   Laniado, et al., 2007; Angeletou, 2008;)بازیابــی منابع توســط کاربــران می شــود
ــده از  ــی استخراج ش ــط معنای Limpens, et al., 2009; Lezcano, et al., 2012). رواب

ــة ابــزاری اثربخــش بــرای مــرور و ســازماندهی  فولکســونومی ها، می توانــد به منزل
 Heymann & Garcia-Molina, 2006; Zhou, et al.,) منابــع وبــی اســتفاده شــود
 .(2007; li, et al., 2007; Rohland, Streibel, 2009; Dong, Wang, & Coenen, 2018

تولیــد الگوریتم هــای برچســب گذاری معنایــی، راهــکاری اســت کــه در تعــدادی دیگــر 
از پژوهش هــا بــرای رفــع ابهــام از برچســب های یــک فوکســونومی ارائــه شــده اســت 
 .(Dill, et al., 2003; Yang, 2005, Tesconi, et al., 2008, Manzato & Goularte, 2012)

پیشــنهاد دیگــر بــرای رفــع ابهــام از معنــی برچســب ها، بهره گیــری از مفهــوم هــم 
رویــدادی اســت. همچنیــن اســت اســتفاده از بافــت فراهم شــده توســط منابــع و کاربران 
ــا یــک برچســب بــرای ابهام زدایــی از معنــای آن (Yi, 2011). برقرار ســاختن  مرتبــط ب
ــی  ــی منابع ــه بازیاب ــر ب ــی منج ــب های مقتض ــع و برچس ــان مناب ــی می ــط معنای رواب
می شــود کــه برچســب های مرتبــط ندارنــد (Abbasi & Staab, 2009) . آخریــن 
ــائلي  ــر مسـ ــا از دیگ ــات در وبالگ ه ــي اطالع ــاي بازیاب ــه چالش ه ــب اینک مطل
اســـت کـــه در پـژوهش هـــاي مرور شــده بــه آن پرداختــه شــده اســت. راه حـــل 
ارائـه شـــده در پـــژوهش Hope et al. (2007) بـــراي بهبـــود بازیـــابي در وبالگ ها، 
ــت  ــه باف ــي حســاس ب ــا برچســب هاي معنای ــالگ ب ــواي وب برچســب گذاري محت

ــا اســتفاده از یـــک هســـتي شناسي انجــام مي شــود.  اســت کــه ب

3-3. شکاف های پژوهشی موجود و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 
ــوزه  ــی آن ح ــکاف های پژوهش ــایی ش ــد شناس ــرور نظام من ــداف م ــی از اه یک
ــه  ــت ک ــی اس ــی از روش های ــب ها، یک ــله مراتبی برچس ــه بندی سلس ــت. خوش اس
بــرای رفــع ابهــام معنایــی برچســب ها بــه کار مــی رود و روش هــا و الگوریتم  هایــی 
ــدادی نحــوی  ــم روی ــای ه ــر مبن ــداع شــده اســت. خوشــه بندی ب ــن کار اب ــرای ای ب
برچســب ها یــا بــر اســاس شــباهت معنایــی میــان مفاهیــم مرتبــط بــا برچســب ها کــه 
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ــع  ــه بندی مناب ــن خوش ــد(Vicient & Moreno, 2013). همچنی ــت وجــود دارن در وردن
ــع را  ــی مناب ــی و محتوای ــه روشــی کــه ویژگی هــای اجتماعــی، معنای چندرســانه ای ب
ــی  ــت. بررس ــن روش هاس ــی از ای ــد(Giannakidou, et al., 2008) ، مثال های ــاظ کن لح
امــکان اســتفاده از ایــن روش هــا و الگوریتم هــا بــرای خوشــه بندی مــدارک یــا کاربــران 
ــر  ــامانه های توصیه گ ــد در س ــه می توان ــت ک ــائلی اس ــی از مس ــونومی ها، یک فوکس

بــرای توصیــه منابــع یــا برچســب های مناســب بــه کاربــران مفیــد واقــع شــود. 
ــج و  ــیوه ای رای ــت ش ــتفاده از باف ــا اس ــی ب ــات چندمعنای ــام از کلم ــع ابه رف
ــتفاده  ــه و اس ــل توج ــز قاب ــونومی ها نی ــوزه فوکس ــه در ح ــت ک ــرد اس پرکارب
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــان می ده ــش Yeung, et al. (2007) نش ــت. پژوه ــگران اس پژوهش
ــد،  ــم می کنن ــونومی فراه ــک فوکس ــه گانه ی ــر س ــک از عناص ــه هری ــی ک از بافت
ــا  ــط ب ــران مرتب ــدارک و کارب ــبکه م ــی ش ــکیل و بررس ــق تش ــن از طری همچنی
ــم دســت  ــای برچســب های مبه ــری از معن ــه ادراک بهت ــوان ب ــی ت برچســب ها م
یافــت. در شــبکه های کاربــران، مــدارک و برچســب های یــک فوکســونومی، 
می تــوان خوشــه هایــی را شناســایی کــرد کــه یــک برچســب، در هریــک از آنهــا در 
یــک معنــا یــا کاربــرد خــاص بــه کار رفتــه اســت. در ایــن زمینــه وجــود خوشــه هایی 
کوچکتــر درون ایــن خوشــه ها کــه احتمــاال بــا مدارکــی بــا موضوعــات خاص تــر 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــش و بررس ــل پژوه ــئله ای قاب ــد مس مرتبط ان
ســامانه های برچســب گذاری می تواننــد از نــوع کلیــدواژه ای (مســطح) یــا معنایــی 
باشــند. در پاســخ بــه مشــکالت ســامانه های کلیــدواژه ای در ادراک معنــی برچســب ها 
و رابطــه میــان آنهــا و تأثیــر منفــی ایــن مســئله بــر دقــت و جامعیــت نتایــج جســتجو، 
ــی  ــدند (Huang, Lin, Chan, 2012). ارزیاب ــه ش ــی و ارائ ــی طراح ــامانه های معنای س
ســامانه های معنایــی نشــان می دهــد ایــن ســامانه ها نســبت بــه ســامانه های 
کلیــدواژه ای اثربخشــی بیشــتری دارنــد. بــا ایــن وجــود پژوهــش نشــان داده اســت 
ــر  ــر، پیچیده ت ــن ام ــل ای ــداران بیشــتری دارد. دلی ــوع اول، طرف ــامانه های ن ــه س ک
بــودن ســامانه های معنایــی و لــزوم تالش شــناختی بیشــتر از ســوی کاربــران ایــن 
ــن الزم اســت ســامانه  ــع اســت. بنابرای ــگام برچســب گذاری مناب ــه هن ســامانه ها ب
برچســب گذاری معنایــی کاربرپســندی طراحــی شــود کــه کاربــر بــا آن احســاس 

راحتــی کنــد.
چنانچــه در بخش هــای پیــش اشــاره شــد، ســاختار مســطح و نبــود برقــراری 
ــا  ــان برچســب ها، جســتجو و مــرور فوکســونومی ها را ب ــط سلســله مراتبی می رواب
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ــدی  ــه قواع ــا اشــاره شــد ک ــرور پژوهش ه ــد. در م ــش جــدی مواجــه می کن چال
بــرای ایــن کار ابــداع و ارائــه شــده اســت. نمونــه ای از ایــن قواعــد، در پژوهــش 
ــرای پژوهش هــای آتــی  ــه شــده اســت. یــک پیشــنهاد ب (Dong, et al., 2018) ارائ
ــری  ــای یادگی ــا روش ه ــد ب ــن قواع ــردن ای ــد ممزوج ک ــه، می توان ــن رابط در ای

ــر باشــد.  ــا کیفیــت بهت ــرای تولیــد سلســله مراتبی ب ماشــینی، ب
چنانچــه در پژوهش هــای مرورشــده مالحظــه شــد، پایــگاه داده وردنــت 
ــک  ــب های ی ــان برچس ــی می ــه معنای ــراری رابط ــرای برق ــد ب ــیار مفی ــزاری بس اب
فوکســونومی بــوده و بــه همیــن دلیــل به طــور گســترده اســتفاده شــده اســت. در 
ســال های اخیــر تالش هایــی بــرای تدویــن ابــزاری هماننــد ایــن در زبــان فارســی 
ــن  ــعه ای ــت (Shamsfard et al., 2010) . توس ــده اس ــام ش ــت« انج ــام »فارس ن به ن
ابزارهــا و غنی ســازی آن هــا به لحــاظ پوشــش هرچــه کامل تــِر روابــط معنایــی میــان 
کلمــات، اســتفاده از آن را در محیط هایــی چــون ســامانه های برچســب گذاری 
ــل  ــب ها و ح ــی از برچس ــی، ابهام زدای ــط معنای ــراری رواب ــرای برق ــی ب اجتماع

ــد. ــی میســر می کن ــرادف و چندمعنای ــات مت مســائلی چــون کلم

4. نتیجه گیری 
ــی  ــوزه معناشناس ــای ح ــد، پژوهش ه ــرور نظام من ــه روش م ــر، ب ــش حاض پژوه
ــت.  ــرده اس ــل ک ــی و تحلی ــی را بررس ــب گذاری اجتماع ــامانه های برچس در س
میــان برچســب ها، جســتجو و  نبــود روابــط سلســله مراتبی  مســطح بودن و 
بازیابــی در فوکســونومی ها را محــدود می کنــد. همانگونــه کــه در متــن اشــاره شــد 
پژوهش هــا بــا ارائــه روش هــای گوناگــون ســعی در حــل ایــن مســئله داشــته اند. 
گفتنــی اســت اســتفاده از وردنــت بــرای اســتنتاج روابــط معنایــی، پراســتفاده ترین 

ــوده اســت.  ــا ب ــان پژوهش ه ــیوه در می ش
دیگــر مســئله پرتکــرار در پژوهش هــای مرور شــده، مســائل مرتبــط بــا 
ــی  ــی و تایپ ــتباهات امالی ــی، اش ــات چندمعنای ــا، کلم ــرادف، هم آواه ــات مت کلم
ــه  ــوند. الزم ب ــب می ش ــب ها را موج ــی برچس ــام معنای ــه ابه ــت ک ــران اس کارب
ــائل  ــدۀ مس ــأ عم ــش، منش ــته چال ــن دو دس ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــر اســت ب ذک
و مشــکالت پرتکــرار کاربــران فوکسونومی هاســت، انتظــار مــی رود بیشــتر 
پژوهش هــا بــه ایــن چالش هــا بپردازنــد. بــرای حــل مســائل مرتبــط بــا مترادفــات، 
عــالوه بــر راه حل هــای به کاررفتــه بــرای مســئله ابهــام معنایــی کــه در اینجــا نیــز 



124

زهره هرنجویان | مهدیه میرزابیگی

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره 3 )پاییز  1399( 

ــه  ــوان ب ــرد دارد، چندیــن شــیوه پیشــنهاد شــده اســت کــه از آن جملــه می ت کارب
ترکیــب فوکســونومی بــا یــک راهنمــای موضوعــی، بهره گیــری از »شــباهت بافــت 
ــباهت  ــاس »ش ــتفاده از مقی ــا و اس ــات و هم آواه ــف مترادف ــرای کش ــب« ب برچس

ــات اشــاره کــرد.  ــرای کشــف مترادف کسینوســی« ب
آنچــه روشــن اســت، ایــن اســت کــه مســائل معنایــی در فوکســونومی ها هنــوز 
به طــور کامــل حــل نشــده اســت و بــه مطالعــات و پژوهش هــای بیشــتری در ایــن 
ــر مســیرپویی،  ــر مســتقیمی ب ــن مســائل تأثی ــژه اینکــه ای ــاز اســت. به وی ــه نی زمین
ــی  کــه ظرفیــت  ــد. یکــی از زمینه های ــی در فوکســونومی ها دارن جســتجو و بازیاب
ــامانه  ــک س ــاخت ی ــت، س ــش را داراس ــه و پژوه ــرای مطالع ــی ب ــل توجه قاب
ــل  ــی به دلی ــی فعل ــامانه های معنای ــت. س ــند اس ــی کاربرپس ــب گذاری معنای برچس
ــا  ــر، ب ــوی کارب ــه از س ــل مالحظ ــناختی قاب ــت و تالش ش ــرف وق ــه ص ــاز ب نی
ــامانه های  ــد از س ــح می دهن ــران ترجی ــتند و کارب ــه هس ــی مواج ــتقبال اندک اس
ــک  ــن ایجــاد ی ــد. بنابرای ــا وجــود مشــکالت موجــود اســتفاده کنن ــدواژه ای ب کلی

ــد اســت. ــران مفی ــرای کارب ــان ب ــی ســهل و آس ــامانه برچســب گذاری معنای س
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