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فولكسونومى: از آن كاربران، براى كاربران

اميرحسين مردانى1

مقدمه 
شبكة وب، منابع اطالعاتى را در مقياسى در 
دسترس قرار داده كه حتى يك دهه پيش نيز 
قابل تصور نبود. سهولت در دسترسى و بازيابى 

اطالعات مزيت غيرقابل انكار شبكة اينترنت 
است، اما دشوارى سازماندهى به دليل ماهيت 
است.  غيرقابل انكارتر  آن  در  منابع  تنوع  و 
برخى محققان براين باورند كه مديريت دانش 

Mardani3@yahoo.com 1. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رساني دانشگاه علوم پزشكي تهران

چكيده
رشد سريع منابع اطالعاتي در شبك، وب سازماندهي اطالعات تحت وب را به امری ضروری 
تبديل نموده است. طي ساليان اخير تالش های متعددی برای سازماندهي منابع اينترنتي صورت 
گرفته است از جمله بهره بردن از نظام های ابرداده ای دابلين كور و يا استفاده از نظام های 
مفهوم  نظير  كاربرمحور  رويكردهای  همچنين  و  ديويي  و  كنگره  نظير  كتابخانه ای  رده بندی 
وب 2 و ايجاد نرم افزارهای اجتماعي تحت وب. فولكسونومي (رده بندی مردمي) يكي از 
شيوه های سازماندهي محسوب مي شود كه طي آن فرمت های مختلف اطالعاتي در وب اعم 
از متن، داده، صوت و تصوير در قالب كليدواژه های معمولي كه در اصطالح فوكسونومي به 
آنها برچسب گفته مي شود توسط كاربران برچسب گذاری مي گردند. اين كليدواژه ها عالوه 
دانش،  منابع  جست وجوی  و  بازيابي  امكان  وب،  محتوای  سازماندهي  روند  كردن  ساده  بر 
اطالعات  مختلف و پيوندهای وبي را برای همة كاربران فراهم كرده است. نظام فولكسونومي 
دارای برخي فوايد و ضعف ها در سازماندهي اطالعات است. در مقاله حاضر ضمن اشاره 
به پيشينه ای از تحقيقات صورت گرفته در رابطه با مزايا، معايب و رويكردهای بهبودسازی 
رده بندی مردمي، برخي از مزيت های اين رده بندی مورد بحث قرار گرفته است كه از آن 
جمله مي توان به چندبُعدی بودن، استفاده از زبان خود كاربر، ارتقای مهارت كاربران و ... 
اشاره نمود. در رده بندی های مردمي در اثر عدم به كارگيری واژگان كنترل شده مشكالت 

زيادی پديد مي آيد كه در ادامة اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.   

كليدواژه ها
فولكسونومي، رده بندی مردمي، برچسب گذاری جمعي، سازماندهي وب،  وب 2.
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كارى غيرممكن است، بنابراين، دانش تنها در 
اذهان آدميان مى تواند مستقر گردد (9).

رشد سريع منابع اطالعاتى در شبكة وب 
برانگيزانندۀ تمايل به سازماندهى و رده بندى 
اطالعات تحت وب است، از اين رو محققان 
و مديران پايگاه هاى اطالعاتى به تجربه كردن 
شبكة  تحت  اطالعات  سازماندهى  زمينه هاى 
ابزارهاى  با  و  متفاوت  روش هاى  با  وب 
متعدد اقدام نمودند. بهره بردن از  نظام هاى 
از  كردن  استفاده  يا  دابلين كورو  ابرداده اى 
نظام های رده بندی كتابخانه ای نظير كنگره و 
ديويي برای رده بندی منابع وبي، و همچنين 
راهنماهای وبي از  كاربرد اصطالحنامه ها در 
جملة اين كوشش ها برای سازماندهي محتوای 
وب است. پيشرفت هاى فناورى در اينترنت 
و  ابزارها  بر  را  خود  تأثيرات  ضمنى  به طور 
است.  گذاشته  وب  سازماندهى  رويكردهاى 
از  يكى  وبى  منابع  نشانه گذارى  ابزارهاى 

فناورى هاى آشنا در اين عرصه است.
رده بنـدى  و  سـازماندهـى  رويـكردهاى 
اطالعات، چه در محيط هاى سنتى كتابخانه اى 
به  باال  از  رويكردی  تاكنون  وب،  در  چه  و 
پايين بوده است؛ يعنى مديران، نمايه سازان، و 
متخصصان فهرستنويسى با ابزارهاى موجود 
مفاهيم  از  شده  كنترل  بازنمودهاى  نيز  و 
و  توصيفگرها  قالب  در  منابع،  در  موجود 
اطالعات  سازماندهى  به  اقدام  اصطالحات، 
منابع  تنوع  دليل  به  وب،  محيط  در  مى كنند. 
سازگارى  موضوعي،   تنوع  نيز  و  اطالعاتي 
چنين بازنمودهايى با نيازهاى بالقوۀ كاربران 

و  بهنگام  بلكه  نيست  منطبق  نه تنها   منابع 
روزآمد هم نخواهد بود.

رويكردهاى  اخير،  چندسال  در  بنابراين، 
ايجاد   و   2 وب  مفهوم  نظير  كاربرگرامحور 
ظهور  وب  تحت  اجتماعى  نرم افزارهاى 
از  يكى  فولكسونومى2  داشته اند.  بيشترى 
شيوه  هاى سازماندهى پايين به باال3 محسوب 
مى شود كه در آن  كاربران برای نظم دهي به 
الكترونيكي،  اسناد  و  متون  نظير  وبى  منابع 
فايل هاى  و  ويدئويى،  كليپ هاى  تصاوير، 
اشتراک گذارى  به  و  بازيابي  هدف  با  صوتى 
در  مى كنند.  برچسب گذارى  به  اقدام  آنها 
سازماندهي  به  كاربران  سيستم هايي  چنين 
با  متناسب  و  خود  شخصى  روش  با  دانش 
نيازها و واژگان مورد نظر خود ترغيب مى-
شوند. بنابراين فولكسونومى مي تواند ابزاری 

بالقوه براى مديريت اطالعات باشد.

رده بندى مردمى و مزايای آن
اين اصطالح را توماس وندروال4 از تركيب 
 «taxonomy» به معنى مردم و «Folk» واژگان
به وجود   ،2004 سال  در  رده بندى  معنى  به 
كه  مى  شود  گفته  رده بندى  نوعى  به  و  آورد 
توسط عموم مردم اعمال مى شود و از قوانين 
فلسفى  مبناى  ولى  نمي كند،  تبعيت  خاصى 
خود را دارد (19: 202). فولكسونومى براى  
معنى بخشيدن به رده بندى توليد شده توسط 
شخصى  و  آزاد  يعنى برچسب گذارى  كاربر5 
صفحات وب به منظور بازيابى شخصى به كار 
برده مى شود. رده بندى مردمي نوعي سيستم 
2. Folksonomy 

3. Bottom-Up

4 .Thomas Vanderwall

5. User generated 
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يك  معموالً  كه  است  توزيع يافته  رده بندى 
گروه از افراد، كه كاربران منابع هستند، آن را 
خلق مى كنند. سيستم هايى كه در آن كاربران، 
از  توصيفگرهايى  حرفه اى،  نمايه سازان  نه  و 
زبان طبيعى (زبان جست وجوی كاربران) را 
به منابع اختصاص مى دهند و اين توصيفگرها 
نشانه گذارى  براى  برچسب هايى  قالب  در 

مدارک تحت وب به آنها اضافه مي شوند.
تعاريف زيادى از جنبه ها و نكات مختلف 
حتـى  و  مطـرح  فولكسونـومى  واژۀ  بـراى 
اصطالحات متشابة ديگرى نيز برای تعريف و 
توضيح اين پديده  بيان شده، اما اين اصطالح 
اقبال  و  پذيرش  از  مردمى  رده بندى  براى 
بيشتری برخوردار بوده است. به خاطر پژواک 
واژۀ taxonomy، فولكسونومى اغلب به گونة 
نادرستى به عنوان رده بندى توصيف شود، ولى 
درواقع به طور صحيح بايد آن را نمايه سازى يا 
دسته بندى برچسب دار6 منابع به حساب آورد 
ماهيت  دربارۀ  كه  نويسندگان  برخى    .(15)
بين  هنوز  دارند،  مناقشه  عبارات  و  مفاهيم 
برچسب هاى  از  (مجموعه ای   folksonomy
توليدشده توسط يك فرد براى استفادۀ شخصى) 
و collabulary (مجموعه ای از واژگان مشترک) 

تفاوت و تمايزى را  قائل مي شوند.
است  عنواني  اصل  در  مردمى»  «رده بندى 
كه برای مجموعه ای از برچسب های داده شده 
عملكرد  توسط  كه  مي شود  اطالق  منابع  به  
است.  گرفته  كاربرصورت  برچسب گذارى 
را  رده بندى  خلق  قابليت  كاربر  بنابراين، 
مستند  رده بندى های  برخالف  مى كند؛  پيدا 
كنگره  سرعنوان هاى  نظير  سلسله مراتبى 

مديران  فقط  كه  موضوعى  اصطالحنامة  يا 
و  مى سازند  را  آنها  حرفه اى  نمايه سازان  و 
ندارند.  آنان  خلق  در  دخالتي  هيچ  كاربران 
تخصيص  در  مردمى  رده بندى  موجوديت 
برای  كاربران  توسط  كه  است  برچسب هايى 
فرصت  مى شود.  مشخص  و  انتخاب  منابع 
اينكه هر كاربر از طريق استفاده از واژه های 
اثری  هر  از  را  خود  دريافت  خود  مدنظر 
و  نمايد  برچسب گذاری  را  آن  و  كند  ارائه 
موجب  يابد  مشاركت  دانش  سازماندهي  در 
شده است تا  اين پديده براى كسانى  كه در 
زمينة مديريت واژگان كنترل شده كار مي كنند 
وب  كاربران  عاليق  سنجش  به  مشتاق  و 
شود.  محسوب  چشمگيری  موفقيت  هستند، 
اين افراد بسيار عالقه مندند كه دريابند كاربران 
برچسب هايي  به عنوان  را  اصطالحاتي  چه 
برای بازيابي منابع انتخاب مي كنند، واژگان را 
چگونه برای منابع به كار خواهند برد و چگونه 
وجود  با  كرد؟  خواهند  سازماندهي  را  آنها 
اين، رده بندی های مردمي بابت برچسب های 
افراد  توسط  آن  كاربرد  و  آمده  به وجود 
عالقه مند، برای نمايه سازان و سازمان دهندگان 
وب،  محيط های  در  به خصوص  اطالعات، 

نگران هايي پديد آورده است. 
در  را  مهم  جزء  سه  وندروال  توماس 

رده بندى های مردمى برمى شمرد:
1. كاربران: هر شخصى با هر دانشى كه از 
منابع وب با هر هدفى استفاده مى كند. كاربر يا 
مى تواند پديدآورندۀ اطالعات و داده ها باشد 

يا صرفًا آنها را در منابع وبى بازيابى كند؛
يك  به وسيلة  شده  توصيف  منابع   .2
6. Labeled categorization 
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شناسگر واحد نظير URL يا ISBN، و 
3. توصيفگرها يا برچسب هاى به كار رفته 

براى توصيف منابع اطالعاتى (25).
دو  مردمى  رده بندى های  براين،  عالوه 
جنبة مهم دارند: يكى اينكه براى سازماندهى 
وديگر  مى شوند،  انجام  شخصى  بازيابى  و 
اينكه سازوكار آنها در يك محيط گروهى و 
جمعى رخ مى دهد و شمار زيادى از كاربران 
هستند كه سيستم را بهبود بخشيده و تكامل 
مى دهند. به طوركلى رده  بندى مردمى به داليل 

زير انجام مى شود:
هم  منابع  بين  منطقى  ارتباط  ايجاد   •
موضوع  براساس  وب  در  موجود   موضوع 

دلخواه مردم (كاربران)،
به  (كاربران)  مردم  آسان  دست يابى   •

منابع دلخواه،
تنظيم منابع وب براساس برچسب هاى   •

دريافتى توسط كاربران، و 
و  شناسايى  در  وب  كاربران  به  كمك   •
جايابى منابع موردنياز از طريق برچسب ها و 
گروه  بندى منابع هم  موضوع با هم (2: 158).

نرم افزارهايى  از  بهره گيرى  با  نظام،  اين   
و   collaborative tagging نظير  اجتماعي 
وب2  عنوان  با  نوينى  فناورى هاى  همچنين 
اقدام  وب  در  اطالعات  منابع  سازماندهى  به 
از  بسياری  در  مردمى  رده بندى  مى كند. 
كاركردهاى وبى ظاهر شده است. از نمونه هاى 

مطرح آن مى توان به موارد زير اشاره كرد:
بـه  ابـزار  مهـم تريـن   :Del.icio.us  •
اشتراک گذارى، جست وجو، و اشاعة اطالعات 
از طريق فولكسونومى در محيط وب به شمار 

مى رود؛
Flikcr: سرويس بارگذارى، سازماندهى،   •
و اشاعة تصاوير در وب كه محبوبيت فراوانى 

در بين كاربران يافته است؛ 
مقاالت  اشتراک  امكان   :Citeulike  •
علمي، در موضوعات مختلف در محيط وب 

را فراهم مي كند؛ 
اشتراک گذارى  به  امكان   :Bibsnomy  •
اطالعات كتابشناختى مقاالت و كتاب را براى 

كاربران فراهم مى كند؛ و
از  بهره گيرى  با   :Library Thing  •
فاكتورهاى رده بندى مردمى نظير برچسب گذارى 
جمعى، كاربران وب را قادر مى سازد كتاب هاى 
مورد عالقة خود را فهرست كرده و آنها را در 

وب به اشتراک بگذارند (1).
كنترل  واژگان  از  نظامى  مردمى  رده بندى 
كه  سيستم هايى  ساير  از  بيش  و  است  نشده 
توصيفگرها  انتخاب  براى  طبيعى  زبان  از 
مردم گراست  و  مشاركتى  مى كنند  استفاده 
چيزى  و  است  كاربران  نيازهاى  بر  مبتنى  و 
نيست.  كاربران  خود  عملكرد  برايند  جز 
جمعى  سيستم  يك  فولكسونومى  به هرحال، 
سيستم هاى  ساير  در  كه  مى برد  به كار  را 
رايج نمايه سازى غايب است و وجود ندارد. 
آن   برای  مي توان  كه  را  مزيت هايي  بنابراين، 

برشمرد عبارت اند از:
آنها چند بُعدى7هستند: كاربران قادرند   •
تعداد زيادى از برچسب ها را براى بيان يك 
مفهوم اختصاص دهند و نيز مى توانند آنها را 

با هم تركيب كنند؛
كاربرد  كاربر:  خود  زبان  از  استفاده   •
7. Multi dimensional 



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

243

اصطالحاتى كه براى خود آنان معنى دار است 
و  هستند  روزآمد  اغلب  اصطالحات  اين  و 

كاربرد محلى دارند؛
كاربران  برگزيدۀ  مفاهيم  از  استفاده   •
مشخص  براى  است،  معنى دار  آنان  براى  كه 

كردن مواردى كه براى آنان اهميت دارد؛
به  مى توانند  برچسب ها  دانش:  خلق   •
و  تراكم  طريق  از  و  شوند  گذاشته  اشتراک 

انبوه اصطالحات دانشي خلق شود؛
ارتقـای مهـارت كـاربـران: تقويت   •
مهـارت هـای كاربـران در مديريت شخصـي 

اطالعات و متناسب با نيازهای خود؛
رشد ارتباطات: برچسب گذارى جمعى   •
امكان  است.  دوستانه  نوع  جاذبة  داراى  كه 
مردم  به  را  دانش  پايگاه  ايجاد  در  مشاركت 
مي دهد و رشد ارتباطات را از طريق اشتراک 

نظرات و عاليق مشابه سبب مي شود؛
افزايش آگاهي مديران:  برچسب گذارى   •
فراهـم كنندگـان  و  مديـران  آگاهـى  جمعـى 
مورد  و  جذاب  زمينه هاى  از  را  اطالعات 
از  منابع  توصيف  نحوۀ  و  كاربران  عالقة 
سوی كاربران فراهم مي كند و در آنان نگرش 
جديدی نسبت به كاربران رفتارها و نيازهای 

اطالعاتي آنها به وجود آورد.

مرورى بر نوشتارهاى فولكسونومى
با رشد كّمى و مهارناپذير منابع وبى، تمايل 
و  رسمي  كاركردهای  با  وب  سازماندهي  به 
سنتي كتابخانه ای كم رنگ تر مي شود. رده بندی 
مردمي، با كاركردهای اجتماعي خود، ابهامي 

را كه دربارۀ خدمات رده بندی و نمايه سازی 
كتابخانه  وجود دارد (مبني بر اينكه تفسير و 
ترجمة مفاهيم موجود درون منابع تا چه حد 
برطرف  است)  هماهنگ  كاربران  نيازهای  با 
وندروال  توماس  كه  زمانى  از  است.  كرده 
تاكنـون  سـاخت  مطـرح  را  فولكسونومـى 
مردمى،  رده بندى  دربارۀ  مختلفى  تحقيقات 
بهبودسازى  رويكردهاى  و  آسيب ها،  و  مزايا 
آن انجام شده است. در اينجا به پيشينه اى از 

آنها اشاره خواهيم داشت:  
كه  قابليت هايى  و  فرصت ها  دربارۀ 
كاربران  براى  مردمى  رده بندى  نظام هاى 
مسئله  اين  به  يودل8  مى كنند  خلق  خود 
مردمى  رده بندى هاى  در  كه  مي كند  اشاره 
فرصت هايى  كاربران  از  زيادى  تعداد  براى 
سنتى  نظام هاى  ساير  در  كه  است  موجود 
نمايه سازى وجود ندارد. به عبارتي، رده بندى 
مردمى فرصتى براى توافق جمعى از طريق به 
اشتراک گذارى مفاهيم ايجاد نموده است. اما 
محدودى  تعداد  با  صرفًا  كه  سيستم هايى  در 
نمايه ساز و همپوشانى كمترى ساخته شده اند 
بازخورد ضعيفى ميان كاربر و سيستم وجود 
دارد (23). مانس9، از اينكه رده بندى مردمى 
كاربران  به  را  منابع  برچسب گذارى  امكان 
به  سيستم  عكس العمل  نوعي  را  آن  مى دهد 
كاربران مى داند. او در بررسى خود بر روى 
نكته  اين  به   LibraryThing سرويس دهندۀ 
باز،  فهرستي  به  فهرست،  اين  كه  دارد  اشاره 
كاربرگرا، و كاربرساز تبديل شده است (14). 
وانزلر10 براين باور است كه رده بندى مردمى 
8. Udell 

9. Maness 

10. Wanzler 



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

244

سازماندهى  براى  جمعى  قضاوت  نوعي  از 
قضاوت  اين  كه  است  برخوردار  اطالعات 
جمعى به شدت در خدمات وب2 كاربرد دارد. 
همچنين او معتقد است كه از طريق جمع آورى 
و تحليل توصيفگرهاى شخصى (برچسب ها) 
كه كاربران به كتاب ها، تصاوير، و يو.آر.ال.ها 
مـى افزايند مى تـوان ابرداده هـای ارزشمنـدى 

دربارۀ منابع در وب ايجاد كرد (26).
از  افـراد  كه  باورنـد  بـرايـن  عـده اى 
را  متفاوتى  انگيزه هاى  منابع  برچسب گذارى 
دنبال مي كنند، به عبارت ديگر برچسب گذارى 
قصد  به  صرفًا  مردمى  رده بندى های  در 
سازماندهى و بازيابى كردن اطالعات صورت 
برای  هم  ديگرى  انگيزه هاى  و  نمي گيرد 
كاربران در ميان است. توماس وندروال، براى 
قبيـل  از  انگيزه هـايى  منـابع  برچسب گذارى 
ارزش و استفادۀ شخصى آنها، قابليت بازيابى 
نهايت  در  و  عاليق،  بيان  اطالعات،  دوبارۀ 
جمع گرايى را مطرح مى سازد (25). زولرس11، 
با اين پيش فرض كه افراد از برچسب گذارى 
منابع انگيزه های خاصى را دنبال مي كنند در 
بررسى خود، با تجزيه و تحليل برچسب هاى 
كامًال  برچسب گذارى  امكان  كه  دو سايتى 
آزادى را براى كاربران خود فراهم مي نمودند، 
را  كاربران  سوی  از  جمعى  انگيزه هاى  ابراز 
مردمى  رده بندى  در  برچسب گذارى  براى 
قائل شد. او انگيزه هايى از قبيل مطرح كردن 
خود، عمل گرايى، و اجرا كردن را برمى شمرد 
نمودن  مطرح  كه  مى دارد  بيان  نهايت  در  و 
دنياى درون در عرصة اجتماعى انگيزۀ افراد 

براى برچسب گذارى است (29).
بررسى  با  تال،  و  مارلو  ديگر  سوى  از 
و   Flikcr نظير  سيستم ها  از  زيادى  تعداد 
شش   Yahoo Products و   ،ESPGames
كاربران  براى  را  برچسب گذارى  انگيزۀ 
اما   .(29) كرده اند  بيان  مردمى  رده بندى 
معتقد است كه در برچسب گذارى  شيركى12 
اطالعات ابتدا افراد با انگيزه هاى شخصى به 
فرايند  اين  سرانجام  اما  مى پردازند،  كار  اين 
كرد  خواهد  پيدا  اجتماعى  ارزشى  و  ماهيت 
هدف  با  همكارانش  و  آنگوس13  اما   .(20)
رسيدگى به الگوهاى كلى كاربرد برچسب ها 
وتعيين سودمندى برچسب هاى استفاده شده 
جامعة  در  دانشگاهى  تصويرى  گروه هاى  در 
يافتند  دست  نتايج  اين  به   ،  Flikcr گستردۀ 
تصويرى  گروه هاى  اين  اعضاى  گرايش  كه 
به برچسب گذاری به گونه اى است كه استفاده 
ازآن براى همة كاربران سيستم مهيا باشد نه 
صرفاً براى خالق برچسب ها (4: 93). نوروزی 
و همكارانش معتقدند كه ابداع روش رده  بندى 
مردمى در واقع پاسخى است به يكى از نيازهاى 
اساسى كاربران وب، يعنى نياز به نظم دادن به  
منابع و اينكه نظم ماية تسهيل دستيابى به منابع 

دلخواه آنها مي شود (2: 159).
كاربران  آزادی  مسئلة  كه  معتقدند  برخي 
به عنوان  كليدواژه های  دادن  دراختصاص 
برچسب به منابع بازيابي شده در وب و عدم 
كنترل واژگاني بر اين روند، نظام های مبتني 
بر رده بندی مردمي را آشفته و بي نظم خواهد 
ساخت. ماتز14، در مطالعة خود برچسب های 
11. Zollers 

12. Shirky 

13. Angus 

14. Mathes 
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خلق شده توسط كاربران در دو خدمت رسان 
وبي را، كه از رده بندی مردمي برای سازماندهي 
و به اشتراک گذاری رسانه های ديجيتالي بهره  
ضمن  وی  داد.  قرار  بررسي  مورد  مي بردند، 
برچسب ها  خلق  برای  را  كاركردی  اينكه 
يافت  دست  نتيجه  اين  به  مي كنند  پيشنهاد 
اساسًا  مردم  رده بندی  غيركنترلي  ماهيت  كه 
ابهام  و  دقت  عدم  مشكالت  و  است  بي نظم 
را در برچسب های توليدشده توسط كاربران 
به  اسپيتری15،   .(15) آورد  خواهد  به وجود 
اين نكته اشاره دارد كه رده بندى هاى مردمى 
مشكالتى از قبيل ابهام در مفهوم، تفاوت بين 
اصطالحات،كثرت مترادف ها، سطوح مختلف 
اخص كردن، كمبود راهنمايى براى تركيبات 
فرمول بندى  و  اماليى  تفاوت هاى  و  نحوى، 
ناشى  را  همه  و  دارند،  همراه  به  را  كلمات 
يك  از  مردمى  رده بندى  برخوردارى  عدم  از 
نظام كنترل واژگانى در برچسب گذاری منابع 
با  وبر16،  اما   .(22) مى داند  كاربران  سوی  از 
اگرچه  كه  مى سازد  مطرح  متفاوت تر  ديدى 
رده بندى هاى مردمى از كنترل واژگان تا حد 
زيادى بى بهره اند، نسبت به ساير سيستم هاى 
بيشتر  توصيفگرها  انتخاب  در  طبيعى  زبان 
و  داشته اند  توجه  خود  كاربران  نيازهاى  به 
مشاركتى تر و مردم پسندانـه تر عمـل كرده اند. 
سرويس دهندۀ   پيرامون  بررسى  در  وبر  البته 
LibraryThing به اين نتيجه دست يافت كه 
ارتباط متقابل و دوسويه ميان نظام هاى كنترل 
سودمند  بسيار  مردمى  رده بندى  و  واژگان 
كه  است  معتقد  نوروزى   .(27) بود  خواهد 

براى اطمينان يافتن از تقابل پايدار و منسجم 
كاربران،  و  پايگاه  بين  برچسب گذارى  در 
رده بنـدى  در  واژگـان  كنتـرل  نظـام  وجـود 
مردمى ضرورى است. بنابراين، لزوم كاربرد 
اصطالحنامه در رده بندى مردمى را  به منظور 
و  استفاده  مورد  عبارات  استانداردسازى 
ساختار  ايجاد  و  كاربران  براى  مفاهيم  درک 
سلسله مراتبـى، بـه طورى كـه جست وجـوهـا 
بيابند  را  شدن  اخص تر  يا  اعم تر  قابليت 
ضرورى مى داند (16). رافرتى17 و همكارانش، 
كاركرد  دو  ميان  تقابل  و  مقايسه  هدف  با 
سرويس  در  يعنى  كاربرمحور  نمايه سازى 
Flikcr و نمايه سازى مردم ساالرانه درمى يابند 
كه با وجود مدعاى تغيير الگوى فلسفى براى 
ميان  در  شبهه ای  جمعى18  برچسب گذارى 
متخصصـان اطالع رسانـى پابرجـاست مبنـى 
خودسازمان يافته ای  سيستم هاى  آيا  اينكه  بر 
بدون  مى توانند  مردمي  رده بندی های  نظير 
برخى مؤلفه ها و عناصر كنترل و مستندسازى 

فعاليت داشته باشند (17: 155).
نظام  با  مردمى  رده بندى هاى  شدن  همراه 
كنترل واژگانى، كه از آن به عنوان همزيستى 
مفيد ياد مى شود، مورد توجه پاره اى از محققان 
بوده است. در تحقيقى بيان شد كه بهره گيرى 
كاربران   سوی  از  به كاررفته  اصطالحات  از 
برچسب گذاری  برای   مردمى،  رده بندى هاى 
غنى تر  سبب  مى تواند  منابع،  وطبقه بندی 
درون  اصطالحات  شدن  روزآمدتر  و  شدن 
نظام های واژگان كنترل شده گردد. بنابراين، 
همزيستى مفيدى را مطرح مى كنند كه آن هم 
15. Spiteri 

16 .Weber

17. Rafferty 

18. Social tagging 
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سمت  به  كاربران  و  پديدآورندگان  ترغيب 
از  استفاده  و  مردمى  رده بندى هاى  ايجاد 
اصطالحات كاربردی آنان براى روزآمدكردن 
واژگان نظام های كنترل شده و، درنتيجه، باال 
بر  اسپيتری،  است (5).  بازيابى  قابليت  بردن 
مبنايي  به عنوان  مردمي  رده بندی  از  استفاده 
كنترل شده ای  واژگان  بهبود  و  توسعه  برای 
تأكيد  نيستند  كاربران   نيازهای  با  مطابق  كه 
كه  است  باور  اين  بر  گاى19،    .(22) دارد 
برچسب ها جايگزينى براى سيستم هاى رسمى 
نيستند، ولى هنوز به عنوان كيفيت مركزى در 
هايمن   .(7) مي شوند  شناخته  فولكسونومى 
رده بندى هاى  از  كه  باورند  براين  لوتيان20  و 
كمك  براى  شده  كنترل  واژگان  و  مردمى 
گذاردن  اشتراک   به  و  يافتن  در  كاربران  به 
بهره  همزمان  به صورت  مى توان  اطالعات 
اصطالحنامه هاى  اينكه  به  اشاره  با  آنان  برد. 
رسمى توان همگام شدن با نيازهاى روزآمد 
و متغير كاربران را ندارند، به برترى و قابليت 
به  مي كند.  اعتراف  مردمى  رده بندى هاى 
همين خاطر برنامة education.au را به منظور 
گسترش مشاركت جمعى كاربران در مديريت 
در  مردمى  رده بندى  بردن  به كار  با  اطالعات 
را  اصطالحاتى  كه  استراليا،  آموزش  بخش 
مطرح  مى كند،  ارائه  گذارى  برچسب  براى 

ساختند (10: 18).
دغدغة ديگرى كه محققان درسيستم هاى 
آن  با  و  مى كنند  دنبال  مردمى   رده بندى 
كيفيت  از  اطمينان  حصول  هستند،  روبه رو 
توسط  شده  خلق  (ابرداده)  برچسب هاى 

پاول21،  و  گاى  سيستم هاست.  اين  كاربران 
كيفيـت  مسئلـة  كه  راه حلـى  يافتـن  بـراى 
را  كاربران  توسط  شده  توليد  برچسب های 
كيفيت  از  اطمينان يابى  جريان  بخشيد  بهبود 
 .(8) مى سازند  مطرح  را  ابرداده،  خلق  در 
بهتر  درک  و  خوانايى  براى  ديگر،  سويى  از 
انتخابى  فعاليت هاى  از  شمارى  برچسب ها 
افزودن  كوچك تر،  حروف  كاربرد  نظير  را 
توسط  كه  جمعى  قراردادهاى  مترادف ها، 
واژگان گروهى  مى شود،  استفاده  نيز  ديگران 
و  برخوردارند،  زيرخطى  تأكيد  يك  از  كه 
پيشنهاد  را  انفرادى  جاى  به  گروهى  كاربرد 
مى كنند (13). البته گلدر و هابرمن22 با تحليل 
تعاونى  برچسب گذارى  نظام هاى  ساختار 
نشان دادند كه نظم هايى در فعاليت كاربران، 
مورد  برچسب هاى  تنوع  برچسب ها،  توالى 
استفاده،  و ثبات قابل توجهي در مقادير نسبى 
در برچسب های درون URLها به وجود آمده 

است (6).
در نهايت، با وجود آشفتگى و آزادى كه 
در چنين نظام هايى شناخته شده است، مسئلة 
برچسب گذارى  اطالعات  جست وجوى 
سوی  از  مردمي  رده بندی  نظام های  در  شده 
صرفة  آنكه  با  است.  نگران كننده  كاربران 
اقتصادى رده بندى مردمى را در تالش كمتر 
براى افزودن و انتخاب اصطالحات به منزلة 
تالش  كمتر  صرف  در  نيز  و  برچسب ها 
و  مى دانند  كاربران  سوى  از  ذهنى  وسرماية 
حد  تا  رسمى  نمايه سازى  هزينه هاى  حتى 
زيادی از ميان برداشته خواهد شد، ولى بايد 
19. Guy 

20. Hayman & Lothian

21. Powell 

22. Golder & Huberman 
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زماني  وسرماية  تالش ها  بيشتر  كه  دانست 
كنترل  نظام  چنين  از  بازيابى  هنگام  كاربران 
در  هموند23،  شد.  خواهد  مصرف  نشده ای 
جمعى  نشانه گذارى  ابزارهاى  كلى  بررسى 
چنين  مردمى  رده بندى  كاركردهاى  دربارۀ 
مطرح مي سازد: «برچسب ها صرفًا يك نوع از 
سيستم هايى  جايگزين  هرگز  هستند،  ابرداده 
ابزاری  فقط  بود  نخواهند  دابلين كور  نظير 
به  نظم دهى  و  اطالعات  سازماندهى  براى 
هوتو24   .(11) مى باشند»  نتايج  جست وجوی 
براين باور است كه موفقيت نسبى رده بندى 
در  شركت كنندگان  كه  است  اين  در  مردمى 
مهارت هاى  به  نيازى  رده بندى  نوع  اين 
ابزارهاى  سريع  رشد  با  ولى  ندارند،  خاص 
حمايت  همچنان  وب  روى  بر  نشانه گذارى 
از بازيابى اطالعات در  رده بندى هاى مردمى 
ايـن رو،  از  تنگنـاست.  در  و  شـده  محـدود 
عنوان  با  را  جست وجو  الگوريتم  نوعي  آنان 
بر  عالوه  كه  مى كنند  پيشنهاد   FolkRank
به  مردمى  رده بندى هاى  ساختار  محاسبة 
مجمـوعة  از  شده   بازيابـي  نتايـج  ارزيـابى 

گسترده ای از داده ها نيز مى پردازد (12).
سينس الير25 در پاسخ به اين پرسش كه 
مهم ترين  از  (فهرستي   tag cloud واقعًا  آيا 
برچسب ها كه در يك نظم الفبايى نشان داده 
وزن دهى  حروف  اندازۀ  براساس  و  مى شوند 
مى گردند) تسهيل كنندۀ بازيابى و جست وجوى 
اطالعات برچسب گذاری شده مى باشد يا خير 
پژوهشي انجام داد كه در آن شركت كنندگان 
 tag cloud امكان انتخاب استفاده از فهرست

يا يك رابط جست وجو را براى يافتن سؤاالت 
اين  به  خود   بررسي  در  وی  داشتند.  خود 
نتيجه رسيد كه در جايى كه يافتن اطالعات 
از  استفاده  شركت كنندگان  باشد  نياز  خاص 
ولى  مي دهند،  ترجيح  را  جست وجو  رابط 
برعكس، در مواقعى كه يافتن اطالعات كلى 
نياز باشد شركت كنندگان ترجيح مي دهند كه 
از tag cloud بهره ببرند. او درنهايت مطرح 
فايده  و  ارزش  فاقد   tag cloud كه  مى سازد 
براى  انحصارى  ابزارى  به عنوان  ولى  نيست، 
ادارۀ مجموعه هاى مبتنى بر رده بندى مردمى 

ناكافى است (21: 24). 
نتيجه آنكه از تحقيقات و نوشتارهاى اخير 
در زمينة رده بندى مردمى اين چنين برمى آيد 
كه اكثر محققان به سهولت ايجاد شده توسط 
ضرورت  را  آن  و  مى  كنند  اعتراف  نظام  اين 
بى چون و چراى سازماندهى منابع اطالعاتى 
آنان  سوى  از  كه  آنچه  اما  مى دانند؛  وب  در 
هشـداربرانگيـز است آزادى بـدون نظـارت 
چنين  در  منابع  برچسب گذارى  در  كاربران 
نظام هايـى است. فقـدان نظام كنترل واژگانى 
تمامى  اشارۀ  مورد  آن  ساختن  نظام مند  براى 
محققان در اين زمينه است. نكتة ديگر، توجه 
و نگراني محققان از بازيابى و جست وجوى 
سرويس های  در  شده  برچسب گذارى  منابع 
رده بنـدى  مردمـى است، به  همين خاطـرعمده 
تالش ها اكنون در جهت ايجاد الگوريتم ها و 
و  است  بازيابى  براى  پاسخگو  رويكردهاى 
حتى كمك گرفتن از نظام هاى كنترل واژگانى 
براى هدايت كاربران به سمت انتخاب مناسب 
23. Hommond 

24. Hotho 

25. Sinclair 
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اطالعاتي  منابع  توصيف كنندۀ  برچسب های 
مى باشد. اما اين نكته جاى تأمل دارد كه حد 
و مرز هدايت كاربران چقدر بايد باشد تا ما را 
از فلسفه و ماهيت ذاتي رده بندى هاى مردمى 
با  برچسب گذارى  در  كاربران  آزادى  (يعنى 

اهداف شخصى) دور نكند.

رده بندى مردمى به منزلة يك نظام جمعى
خاص  و  عام  فولكسونومى  وندروال  توماس 
را قائل است. وى اشاره دارد كه فولكسونومى 
فولكسونومى  زيرا  دارد،  اجتماعى  كاركردى 
عام عبارت است از اينكه بسيارى از مردم يك 
مورد واحد را برچسب گذارى مى كنند در عين 
برچسب گذارى  توانايى  آنها  از  خيلى  اينكه 
خود  شخصى  هاى  برچسب  و  واژگان  با 
براى  خاص  فولكسونومى  اما   دارند.  نيز  را 
آسانى  به  كه  است  منابعي  برچسب گذارى 
ديگرى  ابزارهاى  يا  نيستند  جست وجو  قابل 
براى توصيف و يافتن آن منابع موجود نيست. 
اينگونه برچسب گذارى توسط يك يا تعدادى 
كمى از افراد انجام  مى شود و برچسب هايى را 
براى استفاده هاى شخصى جهت يافتن دوباره 

اطالعات خلق مى كنند (25).
در رده بندى مردمى براى تعداد زيادى از 
كاربران فرصت هايى وجود دارد كه در سيستم 
نمايه سازى سنتى نيست، سيستمى كه با تعداد 
محدودى از نمايه سازان و همپوشانى كم در 
در  است.  شده  ساخته  نمايه ای  موضوعات 
اينگونه سيستم ها امكان بازخورد ميان فرايند 
آن  كارآيي  و  سودمندی  روند  با  نمايه سازى 
است.  شده  محدود  استفاده كنندگان  برای 
كاربران،  مردمى،  رده بندى  نظام هاى  در  اما 

اصطالحات را براى رسيدن به توافق جمعى 
نيست  الزم  اينكه  عين  در  مى دهند.  انتقال 
مفاهيم شخصى كنار گذاشته شوند. اين جريان 
منجر به همجنس و يكدست  دادوستد لزوماً 
با  جمعى  مفاهيم  اما  نمى گردد،  مفاهيم  شدن 

تراكم تالش افراد ظاهر مى گردند (20).
كاركردهايي  مردمى  رده بندى  نظام هاى 
و  مفاهيم  اشتراک گذارى  روند  تسهيل  براى 
و  ارائه  از:  عبارت اند  كه  دارند  اصطالحات 
نمايش برچسب هاى عمومى به كار گرفته شده 
توسط ديگران براى يك منبع واحد، نشان دادن 
ارتباطات آمارى ميان برچسب هايى كه اغلب 
با هم استفاده مى شوند، و اجازۀ مشاركت به 
كاربران براى تركيب برچسب هايى كه از نظر 
آنها هم ارز هستند. موارد ذكر شده جايگزين 
برخى كاركردهاى اصطالحنامه ها در واژگان 

كنترل شده هستند.
در LibraryThing نشان داده مى شود كه 
شده  كنترل  واژگان  و  مردمى  برچسب هاى 
برخوردار  متعادلى  همزيستى  از  مى توانند 
باشند و برقرارى ارتباط و همبستگى ميان اين 
و  مؤثر  بسيار  مي تواند  بازيابى  در  مقوله  دو 
مفيد واقع گردد. آشكار است كه برچسب ها 
هدف هاى  براى  موضوعى  سرعنوان هاى  و 
از  بنيادينى  به طور  اما  مى كنند،  كار  مشابهي 
مى برند  بهره  متفاوتى  شيوه هاى  و  كاركردها 
كه مانع وفق يافتن كامل آنها باهم مى گردد. 
سرعنوان ها  از  نظام ها  نوع  از  بهره گيری 
بر  براى  موضوعي  اصطالحنامه های  يا  و 
برچسب ها  گزينش  بهبود  و  چسب گذارى 
مى توان،  است.  مفيد  بسيار  كاربران   توسط 
و  مردمي  رده بندی های  از  همزمان،  به طور 
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كاربران  به  كمك  براى  شده  كنترل  واژگان 
اطالعات  گذاردن  اشتراک  به  و  يافتن  براى 

متناسب با نيازهايشان بهره برد.

واژگـان كنتـرل نشـده در رده بندى هـای 
مردمى

شده  كنترل  نمايه سازى  زبان  بارز  ويژگى 
مترادف  واژگان  مهار  و  مبهم  واژۀ  تعريف 
اثر  در  مردمى  رده بندى هاى  در  اما  است، 
عدم به كارگيری واژگان كنترل شده مشكالت 
در  ابهام زايي26  مانند  مي آيد،  پديد  زيادی 
مفهوم، تفاوت هاى بين عبارات حداقل از نظر 
اتخاذ  مترادف ها،  نوشتاری،كثرت  و  اماليي 
سطوح متنوعي از جزء نگری و اخص نمودن 
كاربران  سوی  از  منبع  يك  مفاهيم  بيان  در 
متفاوت هنگام برچسب گذاری منابع و فقدان 
تركيبات  انجام  براى  راهنما  و  دستورالعمل 
فرمول بندى  و  اماليى  تفاوت هاى  و  نحوى 
سرويس دهنده های  برخي  همچنين  كلمات. 
رده بندی مردمي اجازۀ ايجاد فاصله و فضا را 
در ساخت و تركيب واژگان برچسب گذاری 
شده يا تفكيك حروف بزرگ تر و كوچك تر 
در  انساني  خطاهای  به عالوه،  نمي دهند.  را 
اندک  دانش  به دليل  مردمي،  رده بندی های 
اصطالحات  كاربرد  در  اشتباه  و  كاربران 
برچسب گذاری شده از سوی آنان قابل توجه 
باستان شناسي،  واژۀ  مثال  برای  بود.  خواهد 
در  منابعي  برای  هم  برچسب،  عنوان  به 
مورد «دايناسورها» و هم برای منابعي دربارۀ 
«ميكـروب های مـاقبل تاريـخ» به كـار رفتـه 

است. 

نسبت  نشده  كنترل  واژگان  كه  فوايدی 
رده بندی  نوع  اين  در  شده  كنترل  واژگان  به 
فراهم مى آورد اين است كه براى وارد كردن 
رده بندى  در  كاربران  سوی  از  اصطالحات 
مردمى برای برچسب گذاری منابع موانعى از 
قبيل وقت، انرژی، كمبود نيروی متخصص، و 
ساير هزينه هاى شناخته شده نسبت به استفاده 
كنترل  نمايه سازی  و  رده بندی  نظام های  از 
شدۀ  منابع  نظير ديويي و كنگره كمتر است. 
گستردۀ  كاربرد  و  پذيرش  امكان  قابليت  اين 
فولكسونومي   و  برچسب گذارى  سيستم هاى 

را فراهم خواهد كرد.

مشكالت ناشى ازعدم كنترل واژگان در 
رده بندى مردمى 

براى  شده  مطرح  سهولت  كه  است  واضح 
مزايای  به عنوان  كه  مواردى  در  كاربران، 
شده اند،  فهرست  باال  در  فولكسونومي 
مديريت  براى  مشكالتى  به عنوان  مى تواند 
منابع  مؤثر  و  سودمند  رده بندى  و  اطالعات 
چنين  بر  نقدها  مهم ترين  شوند.  مطرح  وب 
سيستم هايى عدم كنترل در آنهاست يعني عدم 
كنترل مترادف ها، قادر نبودن به تعريف روابط 

سلسله مراتبى، و كمبود مانعيت و جامعيت.
سادگى و سهولت كاربرد برچسب گذارى 
كاربران  سوی  از  سهل انگاری  به  مى تواند 
فاقد دانش تخصصي در  انتخاب  واژگان و 
به كارگيری توصيفگرهای ناكارآمد برای منابع 
اطالعاتي و استفاده از برچسب هاى ضعيف و 
ناكافى منجر شود. از طرف ديگر، اين امكان 
در نظام های رده بندی مردمي وجود دارد كه 
26 . Ambiguity
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مختلف  كاربران  توسط  واحد  برچسب هايى 
براى بيان سطوح متفاوتي از اخص كردن و 
جزء نگری مفاهيم  موجود در منابع اطالعاتي 
واحد  برچسب  يك  حتى  يا  شوند  استفاده 
متفاوت  زمان هاى  در  كاربر  يك  به وسيلة 
امكان  اين  رود.  به كار  مختلف  منابعي  برای 
از  متفاوتي  اصطالحات  كه  دارد  وجود  نيز 
واحد،  مفهومي  بيان  براى  كاربران،  سوی 
به كار روند (توسط كاربران مختلف يا همان 
كاربر يا كاربرانى كه لزومًا متعهد و پايدار به 
فلسفة فولكسونومي و بازيابي مؤثر اطالعات 
يك  در  است  ممكن  مثال  براى  نيستند). 
مقطع در سايت Flikcr برای برچسب گذاری 
تصويری واحد از برچسب «گربه ها» استفاده 
شود و براى همان تصوير در مقطعى ديگر از 
يا  «حيوانات»  برچسب  ديگر  كاربری  سوی 
«حيوانات اهلى» استفاده شود. به اين ترتيب، 
جست وجو  را  گربه ها  تصاوير  كه  شخصي 
مى كند بايد اصطالحات مختلفى را به كار برد 
تا از يافتن تمامى موارد برچسب گذاری شده 
انسجام  بنابراين،  شود.  مطمئن  سايت  درآن 
وهمسازى ميان كاربران27 در اختصاص دادن 
مفاهيم  بازنمودن  براى  واحد  برچسب هايى 
و  انسجام  حداقل  به  منابع  درون  موجود 
سازگارى گرايش پيدا خواهد كرد. البته بايد 
به كار  شدۀ  كنترل  واژگان  كه  داشت  توجه 
به  بيشتر  متخصص  نمايه سازان  توسط  رفته 
درحالى كه  دارند،  گرايش  بودن  عينى  سمت 
ذهنى  بيشتر  مردمى  رده بندى  كاربران  عاليق 

و غيرعينى است.
نشده28  كنترل  برچسب گذارى  بنابراين، 

از  آشفته اى  تركيب  ايجاد  به  منجر  مى تواند 
اشيا  اسامى  و  مدارک  براى  برچسب ها  انواع 
گردد، زيرا قراردادهاى مدون و منظم رده بندى 
و نمايه سازى و كاربرد قراردادهاى اماليي و 
گذاشته  بنيان  مردمى  رده بندى  در  رسم الخط 
نشده است. از سوى ديگر، ممكن است نظر و 
تصميم كاربران با پيدايش واژگان جديدتر در 
انتخاب برچسب ها تغيير پيدا كند، همچنان كه 
احتمال دارد تمامى اصطالحات نظير: بالگ، 
وبالگ، بالگ ها، و وبالگ نويسى براى مفهوم 
صرفًا  سيستم ها  برخى  روند.  به كار  واحدى 
اجازۀ استفاده از برچسب هاى تك واژه  اى را 
مى دهند كه براى تخصيص اصطالحات براى 

مفاهيم پيچيده تر مشكل مى آفريند.
كـه  گفـت  مـى توان  چنيـن  نهـايت،  در 
به دليل  جمعى  برچسب گذارى  سيستم هاى 
فعاليت هاى ناخواستة كاربرانى كه در مديريت 
اطالعات متخصص نيستند و همچنين به دليل 
آسيب پذير  كاربران  دانش  نابهنجار  وضعيت 
كنترل  برچسب گذارى  روى هم رفته  هستند. 
ساختار  طريق  از  برچسب ها  و  است  نشده 
امر  اين  نيستند.  مرتبط  يكديگر  با  ارجاعى 
سرعنوان های  نظير  رسمى  سيستم هاى  در 
موضوعي يا اصطالحنامه های موضوعي توسط 
پيوند اصطالحات مرتبط و اصطالحات اعم 

و اخص نيز اعمال مى شود.

برچسب گذارى در فولكسونومى
واژۀ وب 2 نخستين بار توسط تيم  اوريلى 
است  توصيفى  و  رفت  به كار  سال 2004  در 
با  وب  بر  مبتني  خدمات  از  دسته  يك  از 
27. Inter-users consistency 28. Uncontrolled tagging 
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خدمات  جمعي.  همكاری  و  اشتراک گذاری 
سايت های  از  مجموعه ای  شامل   2 وب 
ابزارهای  ويكي ها،  جمعي،  شبكه سازی 
ارتباطي، وبالگ ها، نشانه گذاری های جمعي، 
و  اجتماعـي،  نـرم افزارهـای   ،RSS Feeds

رده بندی های مردمي است.
محـور اين نوع خدمات جديد وب، ايدۀ 
برچسب گذاری است؛ يعني افزودن كليدواژه ها 
و نشانگرهايي توسط استفاده كنندگان به يك 
مقالة  وب سايت،  يك  نظير  ديجيتالي  مدرک 
كليپ  و  صوتي،  فايل  عكس،  الكترونيكي، 
ويدئويي برای توصيف آن. پس برچسب گذاری 
اطالعات  مصرف كنندۀ  كه  شخصي  توسط 
است انجام مي پذيرد و آن را در يك محيط 
ديگران  به  و  مي گذارد  اشتراک  به  جمعي 
بسط مي دهد. اين فعاليت، كه نوعي عملكرد 
نمايه سازی موضوعي محسوب مي شود، فاقد 

نظام واژگان كنترل شده است. 
و  فردی  جريان  يك  برچسب گذاری 
واژگان،  نيازها،  با  متناسب  كردن  دسته بندی 
عين  در  است،  منابع  از  كاربران  تشخيص  و 
نيز  نمايه سازی  جمعي  جريان  نوعي  حال 
فرايندی  ديگر  عبارت  به  مي شود.  محسوب 
اجتماعي از ساختار دانش است، زيرا مبنای 
فلسفي فولكسونومي استفاده از خرد جمعي 
كاربران در سازماندهي و مديريت اطالعات 
است. كاربران منابع خود را با برچسب های 
نماية  يك  و  مي گذارند  اشتراک  به  شخصي 
ناميده  مردمي  رده بندی  كه  را  برچسبي 
مي شود خلق مي كنند. طي اين روند، كاربر، 
وب  از  مختلف  اشكال  به  كه  را  اطالعاتي 
به دست مي آورد، با استفاده از كليدواژه هايي 

يا  «تگ»  فولكسونومي  اصطالح  در  كه 
و  كرده  طبقه بندی  مي شود،  ناميده  برچسب 
كه  ويژه ای  راهنماهای  در  را  آنها  اطالعات 
مديريت  اجتماعي  نرم افزارهای  از  استفاده  با 
مي شوند وارد مي نمايد و با ديگر كاربران به 
اشتراک مي گذارد. نرم افزارهای اجتماعي؛ كه 
اطالعاتي  و  ارتباطي  جديد  فناور ی های  با 
تحت وب نظير RDF ، RSS، و AJAX اداره 
برای  را  تگ ها  دسته بندی  امكان  مي شوند؛ 
كاربران فراهم مي كنند و به نوعي نقش واسطه 
را بين كاربران و داده ها ايفا مي  نمايند. به اين 
ترتيب، هر كاربر مي تواند برچسب های مورد 
عالقة خود را گردآوری كند، آنها را با ديگران 
به اشتراک بگذارد، از عاليق كاربران ديگر آگاه 
عالقة  مورد  موضوعي  گروه های  در  و  شود، 
خود عضو گردد. برچسب در فولكسونومي، 
عنصر اصلي و مهم به شمار مي رود كه توسط 
خود كاربر خلق شده و زمينة ارتباط فكری او 
را با منابع وب و كاربران ديگران فراهم مي كند 
(1). در ويكي پديا برچسب «يك كليدواژه يا 
يك  به  اختصاص يافته  يا  مرتبط  عبارت  يك 
قطعه از اطالعات (نظير عكس، مقاله يا كليپ 
ويدئويي) تعريف شده است. بنابراين، آن را 
توصيف مي كند و رده بندی مبتني بر كليدواژه 

را ممكن مي سازد» (28).
براى  جمعى  برچسب گذارى  سيستم هاى 
شخصى  اطالعات  بازيابى  و  سازماندهى 
طراحى شده  و به كار گرفته مى شوند. افراد 
از تعداد متنوعى از سايت هاى سرويس دهندۀ 
و  ويدئوهـا،  تصـاويـر،  بـرچسب گـذارى 
وب سايت ها استفاده مى كنند. اخيراً سايت هاى 
تجارى نظير Amazon نيز از برچسب گذارى 



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

252

مى كنند.  استفاده  خود  وب سايت هاى  براى 
اجتماعى  فقط  نه  برچسب گذارى  نوع  اين 
برچسب هاى  مى توانند  كاربران  بلكه  است، 
به  را  آنها  و  نمايند  مشاهده  را  منابع  و  خود 

اشتراک گذارند.
پديدۀ  بيان  دربارۀ  اصطالحات  مجموعة 
حـال  در  هنـوز  كـاربران  برچسب گـذارى 
تغييراست و همچنان بسيارى از اصطالحات 
با تفاوت اندكي براى توصيف اين پديدۀ واحد 
موارد  اين  شامل  عبارات  اين  مى روند.  به كار 
 ،Bookmarking  ،Tagsonomies هستند: 
 Taganomies  .Collaborativ و   ،Folksonomies
برای  خصوصًا  نيست،  جديدى  مفهوم 
نمايه سازان، كتابداران، و متخصصان رده بندی. 
آنچه كه در رده بندی مردمي جديد است اين 
هر  توسط  برچسب گذاری  كه  مي باشد  نكته 
به وسيلة  حتى  (نه  مي گيرد  صورت  شخصي 
اينكه  نيز  و  متخصصان)  از  كوچكى  گروه 
برچسب هاى ساخته شده به اشتراک گذاشته 

مى شوند.
و  وب،  شبكـة  و  اينتـرنت  گستـرش 
به خصوص موتورهاى جست وجو، باعث شد 
انجام  خودشان  را  جست وجوها  كاربران  تا 
و  مديريت  كاربران  وب 2،  محيط  در  دهند. 
نيز  را  محتوا  خلق  و  اطالعات  سازماندهي 
خود برعهده دارند. در بررسى انجام شده بر 
روى اينترنت، در دسامبر 2006، مشاهده شد 
و  تصاوير  اينترنت  كاربران  از  درصد  كه 28 
صندوق هاى پستى بالگ ها را برچسب گذارى 

و رده بندى كرده اند (18).
برچسب گذارى در محدوده اى از سايت ها 

استفاده  منابع  مختلف  انواع  از  شمارى  براى 
بـه  حـدودى  تـا  برچسب گـذارى  مى شـود. 
سرويس دهنده های  در  متفـاوتي  شكل هـای 
مختلف انجام مى گيرد، ولى در تمامى مواردى 
كه در زير  به آنها اشاره شده است در نهايت 
كاربران  به وسيلة  برچسب گذارى  نوعى  به 

انجام مى پذيرد:
Blogs (Technoriate : http:// technoriate.
com/)
BookMarks (Delicious  : http : // del.
icio.us/)
Books ( Librarything : http : // www.
librarything.com/)
Emails (Gmail : http : // mail.google.
com/)
Events (http : //www.goingtomeet.
com/)
People (Tagalog : http : //www.tagalog.
com/)
Pictures (Flikcr : http : //www.flikcr.
com/)
Podcasts (Odeo : http : //odeo.com)
Videos (You Tube : http : //www .you 
tube.com)
Tags(http : // tagtagger.com/)
در برچسب گذارى، كاربر برچسبى را كه 
كه  منبع  يك  براى  است  معنى دار29  او  براى 
يك  يا  تصوير،  وب سايت،  شامل  مى تواند 
پيشينه براى يك كتاب باشد انتخاب مى كند. 
در بسياری از سايت های سرويس دهنده، اين 
تك واژه  به صورت  مي توانند  تنها  برچسب ها 
29. Meaningful 
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استفاده  شوند، اما در برخي سايت ها امكان 
متعددى  برچسبى  كليدواژه هاى  انتخاب 
مثًال  دارد،  وجود  منبع  يك  توصيف   برای 
در Flikcr تعداد آن حداكثر 75 مورد است. 
متعدد  برچسب های  از  استفاده  برای  اگرچه 
ندارد  وجود  محدوديتي  منبع  يك  برای 
رفتن  باال  و  بازيابي  نقاط  افزايش  باعث  كه 
سطح دسترسي به منبع مي شود؛ در عين حال 
استفاده از برچسب های متعدد برای يك منبع 
نتايج  در  بي نظمي  سطح  افزايش  به  مي تواند 

جست وجوی كاربران منجر شود.
اين نكته قابل توجه است كه كاربران در 
مي توانند  و  آزادند  كامًال  برچسب ها  انتخاب 
يا  سازماني  اهداف  براساس  را  برچسب ها 
شخصي خود تعيين كنند؛ بدون توجه به اينكه 
ممكن است كاربران ديگری بخواهند زماني از 
آنها استفاده كنند، زيرا رده بندی مردمِي تنظيِم 
منابع موجود در وب به شيوه ای است كه در 
ابتدا برای خود كاربران و در مرحلة بعد برای 
جست وجو  را  خاصي  اطالعات  كه  كساني 
مي كنند مفيد باشد. پس هر شخص در واژگان 
برچسب های خود متخصص است. زماني كه 
شدند  داده  اختصاص  و  تعيين  برچسب ها 
مي كنند،  عمل  نمايه ای  اصطالحات  به عنوان 
يا  عمومي  است  ممكن  اصطالحات  اين  كه 
شخصي باشند. اگر برچسب ها عمومي باشند 
جست وجو  كاربران  همة  توسط  مي توانند 
خلق  را  مردمي  رده بندی  يك  اين  كه  شوند 
خواهد كرد. البته مطالعات نشان داده است كه 
در اغلب موارد افراد اصطالحاتي را به  عنوان 
به وسيلة  كه  برمي گزينند  خود  برچسب های 
استفاده  و  جست وجو  قابل  نيز  كاربران  ساير 

شد. به عبارت ديگر، به اصل اشتراک گذاری 
برچسب ها كه روح يك رده بندی مردمي است 

پايبند هستند.
برچسب های  مي توانند  كاربران  همچنين 
افراد  ساير  توسط  قبًال  كه  منابعي  به  را  خود 
اين  نمايند.  اضافه  شده  برچسب گذاری 
امكان وجود دارد كه آنان بتوانند از يك واژۀ 
برچسب گذاری  منبع  همان  براى  متفاوت 
شده استفاده كنند يا اينكه يك واژۀ عام تر يا 
اخص تر را براى يك مفهوم مرتبط و وابسته 
تمامي  از  انبوهى  به  دسترسي  به كارگيرند. 
برچسب های اختصاص داده شده اين اجازه 
منابعش   Flikcr مانند  سايتى  كه  مى دهد  را 
سازماندهى  بهتر  خود  كاربران  تمام  براى  را 
كند و همچنين توليدكنندگان و مديران چنين 
سايت هايى از ميزان مردم پسندى برچسب ها 
و منابع (گرايش كاربران خود) آگاهى كسب 
كنند، زيرا زبان استفاده شده در اين رده بندی 
زبان جست وجوی مردم (كاربران) است. اين 
به  پايين  مكانيسم  يك  به عنوان  مى تواند  امر 

باال عمل نمايد.
وبى  منابع  توليدكنندگان  توسط  ابرداده ها 
منابع  كاربران  ديد  از  و  مى آيند  به وجود 
نرم افزار  صرفًا  و  هستند  پنهان  وب  شبكة 
موتورهاى جست وجو آنها را براى توصيف 
و مكان يابي و بازيابي يك منبع وبي بررسي 
مي كنند. ابرداده ها مشكالت و پيچيدگي هايي 
و  تخصصي  دانش  به  نياز  مانند  دارند،  نيز 
فهرستنويسي  و  نمايه سازی  در  موضوعي 
اسناد و اطالعات و هزينه های مالي و زماني 
در جريان خلق و به كارگيری. همچنين لزوم 
استفاده از متخصصان موضوعي و نمايه سازان 
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كاربر  برای  آنها  بودن  پيچيده  آموزش ديده، 
منابع  سرسام آور  رشد  اين،  بر  عالوه  عادی. 
وبي امكان بهره گيری از عناصر ابرداده ای را 
منتشرشده  اطالعات  همة  سازماندهي  برای 
نظام  در  برچسب ها  اما  مي سازد.  غيرممكن 
رده بندی های مردمي توسط كاربران خلق شده 
و دارای خصيصه ای سطحي، قابل مشاهده، و 

حتي اشتراک پذير با ساير كاروان ها هستند.
برچسب های اختصاص داده شده مي توانند 
با روش های متعددی اشتراک گذاشته شوند، 
منتشر  شوند،  داده  نمايش  شوند،  گروه بندی 
وجود  امكان  اين  گردند.  مديريت  و  شوند، 
داده  اختصاص  برچسب های  تمام  تا  دارد 
يك  كه  كاربراني  تمام  منبع،  يك  برای  شده 
ساير  برده اند،  به كار  را  خاص  برچسب 
به كار  مشابه  موارد  برای  كه  برچسب هايي 
رفته اند، برچسب های عمومي، و نيز آخرين 
گيرند.  قرار  نمايش  معرض  در  برچسب ها 
با   Delicious سرويس دهندۀ  مثال  به عنوان 
نام گذارى  و  دسته بندى  امكان  كردن  فراهم 
مديريت  فرصت  برچسب ها  دوبارۀ  و  جديد 
مي دهد.  خود  كاربران  به  را  برچسب ها 
بنابراين، برچسب گذارى، يك ابزار قدرتمند 

براى مديريت اطالعات و منابع است.
راحت،  بسيار  برچسب گذاری  به هرحال، 
مي توانند  كاربران  است.  مشخص  و  سريع، 
برچسب ها را بدون آموزش و تجربة رسمي در 
زمينة نمايه سازی و رده بندی تخصصي به كار 
گيرند. شيركي برای نظام های برچسب گذاری 

دو مزيت را برمي شمرد:

بـا  شمـا  يعنـي  دادوستـد30،  منطـق   .1
انگيزه هاى شخصى عمل مى كنيد، اما كار شما 

ارزش جمعى پيدا مى كند؛ و 
كاربران با قوۀ قضاوت خود برچسب های   .2
موجود و اختصاص يافته به يك منبع  را ارزيابى 
خواهند كرد و برای شكل گيری ارتباطات مفيد 
تمايل  موجود  برچسب های  از  استفاده  به 
دارند. بنابراين، رده بندى هاى مردمى مى توانند 
از  را  فردى  برچسب گذارى  قراردادهاى 
طريق اجماع و توافق جمعى گسترش دهند، 
درحالي كه يك نظام رسمى تحليل شدۀ بيرونى 

وجود ندارد (20).

چند مورد از مشكالت برچسب ها
كنتـرل نشدۀ  واژگـان  كـه  همانگـونه  ابهام: 
سراسر  در  اطالعاتي  منابع  استفاده كنندگان 
اشتراک  به  برچسب گذاری  برای  سيستم 
يك  درون  اصطالحات  مي شوند،  گذاشته 
رده بندی مردمي نيز دارای ابهام ذاتي هستند؛ 
روش های  در  را  عبارت ها  كاربران  زيرا 
برای  متفاوتي  معنايي  مقاصد  نيز  و  مختلف 
مدارک به كار مي برند. فقدان دستورالعمل های 
نيز  دامنه  يادداشت های  و  نظام مند  و  روشن 
به كار  برچسب های  در  ابهام  افزايش  موجب 
رفته مي شود. استفادۀ كاربران از سرنام ها31 در 
بخش  به عنوان  منابع  برچسب گذاری  هنگام 
اغلب  كه  مي شود  محسوب  ابهام  از  ديگری 
چشمگيری  به طور  نشده  كنترل   واژگان  در 
حضور دارند. مثًال سرنام ANT هم به عنوان 
برچسب برای نظرية شبكة آكتور32 در حوزۀ 

30. Market logic 

31. Acronym 

32. Actor Network Theory (ANT)  
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برای  برچسب  به عنوان  هم  و  جامعه شناسي 
برنامه نويسي  زبان  در  شبكه  پيشرفتة  ابزار 
جاوا استفاده شده است؛ يعني دو زمينة كامًال 
درون  هم  با  كه  متفاوت  مقاصدی  با  و  جدا 

يك برچسب واحد تركيب شده اند.
فواصل و واژگان چندگانه: به نظر مي آيد 
از   Flikcr و   delicious سيستم  دو  هر  كه 
همان ابتدا براى پرداختن و استفاده كردن از  
اجازۀ  دليشوس  شده اند.  طراحى  تك واژه ها 
بين  برچسب ها  نام  در  فضا  و  فاصله  ايجاد 
واژگان را نمى دهد، اما Flikcr اين كار را انجام 
مى دهد. در بسيارى از موارد از سوی كاربران 
چندين واژه بدون ايجاد فاصله با هم در يك 
نظير  مى شوند،  به كارگرفته  واحد  برچسب 
اين  مواقع  برخى   .«vertigovideostillsbbc»
كار مى تواند نشانة تالش كاربران برای ايجاد 
نمود  يا  برچسب  يك  درون  سلسله مراتب 
ساده ای از يك رده با واژگانه چندگانه باشد، 

.http://del.icio.us/tag/ design/cssنظير
لغات  شده،  كنترل  واژگان  در  مترادف ها: 
مترادف و نزديك به هم با گزينش يك لغت 
خاص، يكدست مي شوند. اين امر با استفاده از 
ارجاعات مختلف از لغات انتخاب شده به لغات 
انتخاب نشده، صورت مي گيرد و از پراكندگي 
در ساختار واژگان جلوگيری كرده و كاربر را به 
سوی بهترين انتخاب و گزينه راهنمايي مي كند. 
يكديگر  به  نيز  را  مرتبط  منابع  اينكه  ضمن 
پيوند مي دهد. ولي در رده بندى مردمى كنترل 
و  ندارد  وجود  مترادف  واژگان  بر  نظارت  و 
با  متعدد  برچسب های  خلق  به  منجر  امر  اين 
مشابه مى گردد. به عبارت ديگر  معانى ظاهراً 

عدم كنترل مترادف ها در فولكسونومي مي تواند 
به كار  متفاوت  برچسب های  ظهور  به  منجر 
رفته برای مفهوم واحدی گردد. نظير«mac» و 
«macintosh» و «apple» كه همگى اين عبارات 
كامپيوترهاى  به  مربوط  موارد  توصيف  براى 
شركت   توسط    macintosh شدۀ  ساخته 
يك  منزلة  به  نيز  كدام  هر  و  هستند   apple
نقطة بازيابي عمل مي كنند. شكل هاى متفاوتي 
مفرد  و  جمع  صورت هاى  يعني  واژگان،  از 
واژگان، اغلب ارائه مى  شوند. صورت هاى جمع 
واژگان در مقابل شكل مفرد اغلب مشكل سازتر 
است؛ همان طورى كه در برچسب هاى متداول 
درسرويس دهندۀ Flikcr ديده مى شود كه هم 
flower و هم flowers در آن فهرست شده اند.

بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه مشكالت 
ذاتى واژگان كنترل نشده منجر به شمارى از 
ضعف ها و محدوديت ها در رده بندى مردمى 
به  باال  در  كه  مشكالت  نوع  اين  است.  شده 
چرا  اينكه  بر  است  گواهى  شد  اشاره  آنها 
نظام ها  از  خيلى  در  شده  كنترل  واژگان  از 
شايد  به هرحال  مى برند.  بهره  مجموعه ها  و 
كاربرد واژگان كنترل شده در متن سيستم هاى 
 delicious و   Flikcr نظير  سرويس دهنده ای 

غيرممكن باشد و يا حداقل آسان نباشد.

بهبود بخشيدن برچسب ها
 باور بر اين است كه برچسب ها آنگونه كه در 
رده بندى های مردمى برچسب گذارى مى شوند 
نمايه سازى  متداول  و  رسمى  سيستم هاى  در 
مشكل  براى  بنابراين،  نيستند.  استفاده  قابل 
برچسب هاى نامرتب33، كه محلى براى انتقاد 
33. Sloppy 
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از رده بندى هاى مردمى گشته است، راه هايى 
رده بندى،  جست وجو،  براى  و  يافت  بايد  را 
سودمند  نظام ها  اين  در  منابع  رتبه بندى  و 

باشند.
براى  تالش  در  اطالع رسانى  متخصصان 
آمده  به وجود  برچسب های  كيفيت  جبران 
كيفيت  بهبود  براى  و  هستند  كاربران  توسط 
اين برچسب ها جريان اطمينان يابى از كيفيت 
با  مى كنند.  پيشنهاد  را  برچسب  خلق  در 
دربارۀ  آنان  استاندارد  دستورات  اينكه  وجود 
مفيد  چندان  برچسب ها  انتخاب  شيوه هاى 
خوانايى  دربارۀ  اما  نيست،  توجه  جالب  و 
از  مى سازند  مطرح  معيارهايي  برچسب ها 

قبيل:
استفادۀ جمعى به جاى استفادۀ انفرادى   •

از واژگان،
استفاده از حروف كوچك،  •

برای  زيرخطى  تأكيد  يك  از  استفاده   •
واژگان گروهي، 

پيروى از قراردادهاى جارى به كار رفته   •
توسط ديگران، و 

افزودن مترادف ها.  •
كه  باورند  براين  برخي  ديگر،  سوی  از 
بايد  كيفي برچسب گذاری  سطح  بهبود  برای 
از واژگان فراهم آمده در فولكسونومي برای 
خلق اصطالحنامه های مردمي34 استفاده كرد؛ 
ابزارهايـي كه واژگـان آن را خـود كاربـران 
تدوين  خود  جمعي  خرد  از  بهره گيری  با 
اصطالحنامه های  خدمت گيری  به  نموده اند. 
رده بندی های  بهبود  به  مي تواند  هم  مردمي 
از  جلوگيری  و  فولكسونومي  در  مردمي 

نظام هايي  چنين  در  واژگان  نامناسب  توزيع 
كمك كند.

 
مرور كردن در برابرجست وجو 

ساختار سلسلسه مراتبي و معناشناختي واژگان 
كنترل شده از مهم ترين ويژگي های اين ابزارها 
بـرای بازيابـي  و جست وجـوی اطالعـات 
است.  الكترونيكي  و  چاپي  محيط های  در 
مشكالت  در  شده  مطرح  موارد  آنجاكه  از 
ناشى از عدم كنترل واژگان براى برچسب ها 
اصطالحات  جست وجوپذيری  قابليت  مانع 
به  اختصـاص يـافتـه  شـدۀ  برچسب گـذاری 
و  مى گردد  سيستم هايي  چنين  درون  منابع 
ازسوى ديگر كاربران تمايل دارند تا نيازهاى 
اطالعاتى خود را در قالب عبارت هايى كلى 
يك  در  كنند؛  جست وجو  و  مطرح  مبهم  و 
نظام رده بندى مردمى مشاهدۀ مستقيم سيستم 
و قابليت مرور كردن مجموعة برچسب هاى 
يافتن  برای  شده  داده  پيوند  هم   با  و  مرتبط 

موارد غيرمنتظره، اميدبخش خواهد بود.
شده  برچسب گذارى  اطالعات  بازيابى 
سرويس دهندۀ  يك  در  استفاده كنندگان  برای 
رده بندی مردمي به وسيلة ابزارهاى جست وجو  
يا از طريق امكان مرور كردن آنان انجام مى گيرد. 
تفاوت اصلى ميان اين دو قابليت را مي توان 
اطالعات  مرور  عملكرد  ماهيت  و  نفس  در 
موجود در نظام براى پيدا كردن محتواى مورد 
مستقيم  جست وجوى  مقابل  در  كاربر  عالقة 
براى يافتن منابع مربوط به يك پرسش كاربر 
درک كرد. اين شبيه تفاوت ميان جست وجو 
شده  تدوين  پرسش هاى  با  يك مسئله  كردن 
34. Folk thesaurus 
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در مقابل مشاهده و مرور پاسخ هاى يافته شده 
براى همان مسئله و گزينش مناسب ترين نتايج 
است. اما به طورى كه در ارزيابى به عمل آمده 
از نظام رده بندى مردمى درون سرويس دهندۀ 
كه  خاصى  پرسش هاى  به وسيلة   ،Flikcr
اطالعاتي  منابع  بازيابي  برای  كاربران  توسط 
برچسب گذاری شده استفاده مى شود (قابليت 
جست وجو) و سپس مشاهده كردن اسنادى كه 
توسط كليدواژه هايى كه آنان انتخاب كرده اند 
و مرتبط هستند با پرسش آنان (قابليت مرور)، 
حوزۀ وسيعى از فعاليت هاى مرور در سيستم 
باشد  هم  قدرتمند  و  مفيد  مى آيد  به نظر  كه 

ناديده گرفته مى شود.
افراد در هنگام مرور دربارۀ يك موضوع 
درنتيجة  و  مى كنند  كسب  بيشترى  اطالعات 
اولية  درخواست  حتي  است  ممكن  آن  تأثير 
خود را برای جست وجو اصالح كنند. مرور، 
انتخاب  و  اجمالى  تورق  براى  فرايندی 
به  فرد  مرور،  در  است.  موردنظر  گزينه هاى 
جاى فراخوانى عبارات جست وجو از حافظه 
تشخيص  بر  پايگاه  محتوای  با  آن  انطباق  و 
در  دارد.  تأكيد  مشاهدۀ  مورد  نمونه های 
با  برچسب ها  مرور  فرصت  فولكسونومي 
امكاناتي از قبيل فهرست الفبايي از برچسب ها، 
فهرست  و  برچسب ها،  مهم ترين  از  فهرستي 

موضوعي برچسب ها مهيا مي شود.
از آنجاكه كاربران در انتخاب برچسب ها 
چندانى  نظارت  و  مى كنند  عمل  دلخواهانه 
ندارد،  وجود  شده  برچسب  كليدواژه هاى  بر 
جست وجوپذير شدن برچسب ها و نيز مفيد 
بودن قابليت جست وجو درون اين نظام ها در 
ورطه ای از ابهام است. اما مي توان بر دو مسير 

مهم برای ارتقای سطح جست وجوی مفيد در 
رده بندی های مردمي تأكيد داشت:

آموزش كاربران براى افزودن بهترين و   .1
مفيدترين برچسب ها، و 

تكامل سيستم براى ايجاد امكان اضافه   .2
اشاره  طريق  از  برچسب ها  بهترين  شدن 
پيشنهاد  اصطالحنامه ها،  توصيفگرهاى  به 
و  موجود،  مفاهيم  براى  جديد  اصطالحات 
اصطالحاتى  ارائة  و  جديد  مفاهيم  به  اشاره 

براى آنان.

نتيجه گيری
حجم شبكة وب در اينترنت از تنوع منابع قابل 
دسترس حكايت دارد بنابراين، وب تركيبي از 
محتوا،  نظر  از  اطالعاتي  متنوع  مجموعه های 
شكل، و كيفيت است. بازيابي مؤثر و كارآمد 
منابع  مؤثر  نظم دهي  به  منوط  محيط  اين  در 
مديران  اين رو،  از  است.  آن  در  اطالعاتي 
نظام های اطالعاتي، متخصصان اطالع رساني، 
و كتابداران همواره به دنبال رويكردهای جديد 
به امر سازماندهي اطالعات در وب مي باشند. 
طرح های  خود  تالش های  نخستين  در 
رده بندی كتابخانه ای را برای سازماندهي منابع 
شبكة وب به خدمت گرفته اند. چنانكه پايگاه 
با  اينترنتي  منابع  نمايه سازی  برای   netfirst
و  كنگره  كتابخانة  موضوعي  سرعنوان های 
از  و  است  شده  ايجاد  ديويي  دهدهي  اعداد 
كتابداران    infofilter پايگاه  در  ديگر  سوی 
رده بندی موضوعي را برای سازماندهي منابع 
اينترنتي مورد بررسي قرار داده اند (3: 135).

رده بندی  طرح های  از  استفاده  مشكالت 
ساختاری  و  موضوعي  تنوع  و  كتابخانه ای 
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تأثيـر  نيـز  و  وب   در  اطالعـاتي  منـابع 
پيشرفت های فناورانه بر سازماندهي منابع در 
محيط وب باعث شده فولكسونومي در زمرۀ 
محتوای  به  نظم دهي  رويكردهای  پوياترين 
مردمي  رده بندی  واقع،  در  شود.  مطرح  وب 
سازماندهي،  برای  نوين  كاركردی  مي تواند 
شبكة  در  اطالعات  بازيابي  و  طبقه بندی، 
وب باشد و در كنار طرح های رده بندی های 
و  ذخيره  برای  مؤثری  ابزار  كتابخانه ای 
امروزه،  آيد.  به حساب  اطالعات  بازيابي 
در  متعددی  پروژه های  و  سرويس د هنده ها 
از  استفاده  و  برخورداری  با  جهان  سراسر 
 ،Penntag رويكرد رده بندی های مردمي نظير
در  افزايش  حال  در   Flikcr و   ،Connotea
عرصة خدمت رساني به كاربران وب هستند. 
عمـده ای  پژوهش هـای  حـاضـر،  حـال  در 
به منظور بررسي نقش و تأثير رده بندی مردمي 
محيط های  در  اطالعات  بازيابي  بهبود  در 
به   .(12) است  انجام  درحال  الكترونيكي 
نظر مى رسد كه فولكسونومى با ايجاد رابطة 
تعاملى بين داده و كاربر، با بهره گيری از خرد 
تعاملي  فضای  همچنين  و  كاربران،  جمعي 
كردن  ساده  بر  عالوه  اجتماعي  نرم افزارهای 
روند سازماندهى محتواى وب امكان بازيابى 
كاربران  همة  براى  نيز  را  اطالعات  اشاعة  و 
به آسانى فرآهم كرده است. اما گفتني است 
فوايد  برخي  دارای  فولكسونومي  نظام   كه 
است.  اطالعات  سازماندهي  در  ضعف ها  و 
نظام های  طراحان  است  ضروری  بنابراين، 
سرعنوان های  قوت  نقاط  مردمي  رده بندی 
بهبود  در  را  اصطالحنامه ها  و  موضوعي 
مدنظر  كاربران  توسط  برچسب ها  گزينش 

قرار دهند، زيرا از طريق كنترل واژگان است 
مرتبط ترين  و  شده  استاندارد  برچسب ها  كه 

منابع برای كاربران بازيابي خواهند شد.
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