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مرورى بر نمايه سازى خودكار و نرم افزارهاى رايج در توليد آن

عباس دوالني1
محمدرضا فرهادپور2

مقدمه
اطالعات  توسعة  و  گسترش  با  امروزه، 
الكترونيكى از يكسو و رشد سريع اطالعات 

چكيده
گسترش روزافزون منابع اطالعات علمي، باعث گرايش متخصصان اطالعات به فشرده گويي و 
استفاده از راهكارهای آسان سازی جست وجوی اطالعات شده است. در اين بين، نمايه سازی 
يكي از باصرفه ترين راه های ميانبر جهت رسيدن به اطالعات است. در بين روش های بي شمار 
نمايه سازی كه هريك دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند، نمايه سازی خودكار 
يكي از روش هايي است كه عالوه بر جست وجوپذير نمودن اطالعات موجود، باعث افزايش 
توان آدمي در برابر پديدۀ انفجار اطالعات و افزايش بي وقفة داده ها، به خصوص در قالب 
افزايش  در  خودكار  نمايه سازی  نرم افزارهای  تكامل  و  پيشرفت  با  است.  شده  الكترونيكي 
سرعت فرايند نمايه سازی، تلفيق راهكارهای نمايه سازی خودكار و دستي، و كاهش زمان و 
هزينه ها اقبال و گرايش مديران پايگاه های اطالعاتي را جهت استفاده از اين فناوری ها بيش 
از بيش افزايش داده است. اين مقاله شامل درآمدی بر نمايه سازی خودكار و ارائة نظرات 
متخصصان در قالب بحث كوتاهي در مقايسة ضمني دو روش نمايه سازی خودكار و دستي 

و در پايان معرفي جامع نرم افزارهای نمايه سازی خودكار و نحوۀ عملكرد آنها مي باشد.

كليدواژه ها
الكترونيكي،  اطالعات  نمايه سازی،  نرم افزارهای  دستي،  نمايه سازی  خودكار،  نمايه سازی 

بازيابي اطالعات.

اطالعات  حجم  بر  ديگر،  سوى  از  اينترنتى 
بـراى  است.  شـده  افـزوده  دستـرس  قـابل 
به صـورت  (چه  اطالعـات  دسترس پـذيرى 

a.doulani@gmail.com 1. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رساني پزشكي و مدرس گروه كتابداری و اطالع رساني دانشگاه پيام  نور اروميه
2. دانشجوى دورۀ دكترى كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقيقات
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دستـى)،  به صـورت  چـه  و  مـاشين خـوان 
متخصصان اطالع رسانى ناگزيرند از رايانه و 
برنامه هاى رايانه اى بهره گيرند. حجم اطالعات 
موجود، تنوع ساختار اطالعات در قالب هايى 
چكيده،  مقاالت،  خالصة  مقاله،  اصل  چون 
ارائة  و  آنها،  قالب  يكسان سازى  ضرورت 
درخواست هاى اطالعاتى بهره گيران به صورت 
است  شده  واژه هاى منفرد باعث  يا  اصطالح 
با  درخواست ها  انطباق  و  نمايه ها  ايجاد  تا 

شيوه هاى دستى بسيار دشوار گردد.
در طول چند دهة گذشته و با تالش هاى 
خودكار  نمايه سازی  اطالع رساني  متخصصان 
توانسته است به عنوان ابزاری برای ساماندهي 
و در دسترس قرار دادن حجم عظيم اطالعات 
انفجار  با  مقابله  بهتر  عبارت  به  يا  موجود، 
اطالعـات مطرح گـردد. هر چند نمايه سازی 
خودكار نيز دارای كاستي ها و اشكاالتي است 
كه ابراز چنين ادعاهـايي را مورد ترديد قرار 
مي دهد. در بسيـاری از برنـامه های بازيـابي 
الگوريتمي  فرايندهای  مي توان  اطالعات 
و  اطالعاتي  پردازش های  برای  را  رايانه ای 
به عنوان جايگزيني برای پردازش های فكری 
بشری به كار گرفت. بي شك سهم علم آمار را 
انكار  نمي توان  ساختارهايي  چنين  ايجاد  در 
نمايه های  توليد  چون  فرايندهايي  در  كرد. 
اصطالحات،  و  مدارک  طبقه بندی  خودكار، 
تدوين راهبردهای كاوش، و يا ايجاد ارتباط 
بين اصطالحات وابسته مي توان از رايانه بهره 
گرفت. تاكنون از رايانه در اغلب فعاليت های 
بازيابي همچون استخراج پيام از متن مدارک، 
تدوين اصطالحنامه ها، فهم نيازهای اطالعاتي 
و  آنها،  درخواست های  طريق  از  بهره گيران 

مانند آن استفاده شده است، اما تاكنون رايانه 
اندازۀ  به  موضوعي  هيچ  در  است  نتوانسته 
مستقل  به صورت  خودكار  نمايه سازی  حوزۀ 

انجام وظيفه نمايد (3: 34).

نمايه سازی خودكار
خودكار  نمايه سازی  براى  چندى  تعاريف 
ارائه شده است: «فرايند استخراج مجموعه ای 
از مدخل های نمايه ای كه بيانگر موضوع متن 
را  ماشين خوان  متن  از  رايانه  توسط  هستند 
«اگر  (15)؛  مي نامند»  خودكار  نمايه سازی 
فرض  مرحله ای  دو  فرايندی  را  نمايه سازی 
كه  واژگان  استخدام  و  انتخاب  شامل:  كنيم، 
بازنمون مناسبي از اطالعات باشند و همچنين 
جست وجوپذير ساختن واژگان انتخاب شده؛ 
هر نوع نمايه سازی را كه هر دوی اين مراحل 
و يا حداقل يكي از مراحل فوق را به صورت 
خودكار و ماشيني ارائه دهد، نمايه سازی خودكار 
مي ناميم (1: 235)؛ «نوعي از نمايه سازی كه از 
الگوريتم های اجرايي در محيط های الكترونيكي 
پايگاه های  در  الگوريتم ها  اين  مي كند.  پيروی 
داده با اطالعات كتابشناختي و حتي متن كامل 
غيرمتني  پايگاه های  همچنين  مي شوند.  اجرا 
مانند پايگاه های تصويری و يا موسيقي (صوتي) 
نيز قابل نمايه سازی با اين الگوريتم ها مي باشند 
(10: 75-79). اصوالً نمايه ها دارای كاركردهای 

زير مي باشند:
فشرده  را  مدارک  اطالعاتى  محتواى   .1

مى سازند،
و  تطبيق  براى  واسطه اى  به عنوان   .2
يكسان سازى زبان مدرک و زبان كاوش به كار 

مى روند، و 
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3. به عنوان ابزارى كارآمد بر شيوۀ تدوين 
جسـت وجـوهـاى  در  كـاوش  راهبـردهاى 

اطالعاتى نظارت دارند (8: 277-255).
نمايه سازى پايگاه هاى اطالعاتى و نمايه هاى 
انجام  است  ممكن  زير  روش هاى  به  ماشينى 

گيرد:
1. استفاده از رايانه براى انجام امور دفترى 
نمايه سازى مثل ورود اطالعات در پايگاه هاى 

اطالعاتى،
2.  بهره گيرى از رايانه براى كنترل كيفيت 
نمايه هاى توليدى مثل بررسى اين مسئله كه 
اصطالحنامه  در  نمايه  اصطالحات  همة  آيا 

وجود دارند يا خير؟
3. بهره گيرى فكرى از رايانه مثل استفاده 
براى  رايانه  از  استفاده  مثال  براى  رايانه.  از 

وزن دهى و انتخاب اصطالحات نمايه ای، و 
كمك  به  خودكار  كامل  نمايه سازى   .4

رايانه (9: 163-91).
با توجه به مطالب فوق مي توان چنين بيان 
چهار  از  خودكار  نمايه سازی  در  كه  داشت 

نوع رويكرد استفاده مي شود:
مبنای  بر  آن  در  كه  آماری  رويكرد   .1
به  مربوط  آماری  فنون  واژه ها،  شمارش 
مجموعه كه از دسته بندی واژه های هم وزن و 

مشابه بهره مي جويد، عمل مي كند؛ 
دستور  بر  آن  در  كه  نحوی،  رويكرد   .2
زبان و قسمت های دستوری جمله و مفاهيم 
تعيين شده در تركيبات دستوری طراحي شده 

مانند عبارات تأكيد دارد؛
معنايي كه به متن و موقعيتي  3. رويكرد 

كه واژه در متن قرار گرفته است مي پردازد؛ 
از  فراتر  كه  دانش  بر  مبتني  رويكرد   .4
سعي  هم ارزش  روش های  و  اصطالحنامه 

دارد ارتباط بين واژه ها را درک كند (2). 
الگوريتم ها  متني،  دادۀ  پايگاه های  در 
پاية  بر  نمايه سازی  فرايند  در  مي توان  را 
كه  برد،  به كار  رشته ای3  جست وجوهای 
چرخشي،  نماية  مدخل  سری  يك  آن  در 
داده  نشان  نمايه ای   اصطالحات  طريق  از 
تشكيل  را  رشته  يك  به طوری كه  مي شوند، 
به  مدخلي  نقطة  ارائة  آن  از  هدف  و  دهند، 
نمايه   اصطالحات  همة  برای  استفاده كننده 
 .(2) است  هم  با  آنها  ارتباط  دادن  نشان  و 
بيشتر  در  جست وجوها  موارد  اغلب  ولي 
و  مي باشند  كليدواژه ای  به صورت  پايگاه ها 
در  مقلوب4  فايل های  توليد  است  بديهي 
در  است.  ضروری  و  الزم  پايگاه هايي  چنين 
جست وجوی كليدواژه ای بيشتر سلسله مراتب 
بين موضوعات اصلي و فرعي مدنظر است و 
واژه های  نمايه سازی  الگوريتم های  اينكه  يا 
مدرک  ارجاعات  و  منابع  بين  در  را  مشترک 
از  مي دهند.  تطبيق  يكديگر  با  و  جست وجو 
نمايه سازی  مراحل  از  برخي  ديگر،  سوی 
تعيين  پيش  از  الگوريتم های  از  كامًال  دستي 
شده نمايه سازی پيروی مي كنند، همانند آنچه 
كه در نمايه سازی ماشيني اتفاق مي افتد. برای 
مثال، درنظر بگيريم يك نمايه  ساز مي خواهد 
او  كند.  نمايه سازی  عنوان  كلمات  اساس  بر 
در مرحله ای مجبور است كلمات موجود در 
عنوان مدرک را با يك فهرست كنترلي5 تطبيق 
3. String searching 

4. Inverted files 

5. Control list 
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ماشين  كه  است  رويدادی  دقيقًا  اين  دهد، 
همچنين   .(254-231  :7) مي دهد  انجام  نيز 
مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا روش 
آناليز  به  قادر  خودكار  و  ماشيني  نمايه  سازی 
است؟  موضوع  يك  چهريزه های  تجزية  و 
نمايه سازی  و  تخصيصي6  نمايه سازی  در 
استخراجي7، روش های به كاررفته شده توسط 
ماشين و انسان به طرق متفاوت و شكل های 
يكسان  عمًال  ولي  مي شوند،  استفاده  مختلف 
هستند (11). اندرسون و پرز8 اظهار مي دارند 
ماشيني  نمايه سازی  از  ما  دانش  و  اطالعات 
انسان  توسط  نمايه سازی  از  بيشتر  مراتب  به 
براساس  ماشيني  نمايه سازی  چراكه  است، 
بايد  كه  آنهاست  جزئيات  با  دستورالعمل ها 
قبًال وارد رايانه گردند و اين مستلزم تدوين 
ولي  است.  كامل  به طور  نمايه سازی  اصول 
چنين  عمل  موقع  در  انساني  نمايه سازی  در 
در  نمايه سازان  اغلب  و  ندارد  وجود  نظمي 
نمايه كردن اطالعات واحد بر مبنای دانش و 
نظرات شخصي خود به صورت متفاوت عمل 
مي كنند و بيشتر مواقع از اظهارنظر در مورد 
چنين مطالبى پرهيز مى كنند (4: 15- 25). از 
طرفي با گذشت زمان و افزايش اطالعات و 
مهارت های نمايه سازان، روند نمايه سازی آنها 
نيز به مرور تغيير مي كند و احتمال نمايه سازی  
نمايه ساز  يك  سوی  از  واحد  متني  متفاوت 

غيرقابل اجتناب است. 
نمايه سازی  روش های  گفت  مي توان 
جـزء  كـووک9  و  كـوواک،  كوئيـك،  مـانند 

خودكار  نمايه سازی  روش های  ابتدايي ترين 
هستند كه فرايند نمايه سازی از روی كلمات 
عنوان است. از نمايه های خودكار پيشرفته تر 
مي توان نمايه سازی چرخشي10 و نمايه سازی 
(نمـايه سـازی  مضـاعف11  كليـدواژه هـای 
كليدواژه هـای مضـاعف بر پـايـة تخصيص 
كه  هستند  عنوا ن هايي  از  نمايه ای  واژه های 
چنين  برد.  نام  را  است)  شده  استناد  آنها  به 
روش هايي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. 
بنياد  در  روش ها  اين  از  استفاده  بارز  نمونة 
از  اسـت.  آی.اس.آی.  علمـي  اطـالعـات 
تمام متن  پايگاه های  كه  زماني  ديگر،  سوی 
كليدواژه های  تمامي  مي شوند،  نمايه سازی 
موجود در متن، به غير از واژه های ممنوعه، 
ساخت  مي گيرد.  قرار  الفبايي  نماية  يك  در 
چنين نمايه هايي (جدا از كيفيت آنها) توسط 
رايانه بسيار ساده و توسط انسان بسيار زمان بر 
بسيار  نمايه ها  نوع  اين  طاقت فرساست.  و 
پيروی  خاصي  اصول  از  و  هستند  ابتدايي 
مقايسه  ديگر  نمايه های  با  ولي  نمي كنند، 
سادگي  عين  در  نمايه هايي  چنين  مي شوند. 
انواع  به  نسبت  مالحظه ای  قابل  مزيت های 
نمايه سازی  مثال  برای  دارند.  نمايه ها  ديگر 
به  پاسخگويي  برای  را  تمام متن  كليدواژه ای 
نيازهای اطالعاتي مناسب تر مي داند. چنانچه 
اغلب كاربران خواهان جست وجوی مدارک 
و صفحات مختلف، كلمات و عبارات خاصي 
در  جست وجويي  چنين  احتمال  كه  هستند 
نماية كليدواژه ای تمام متن بسيار بيشتر است. 
6. Assigned indexing 

7. Extractive indexing 

8. Anderson & Perez 

9. KWIC, KWAC and KWOC 

10. Rotated subject index 

11. Keyword plus index 
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كلمات  درج  مشكل  نمايه هايي  چنين  در 
جديد (در علوم مختلف) تا حد زيادی رفع 
مي كشد  طول  زماني  مدت  كه  چرا  مي شود، 
و  اصطالحنامه ها  وارد  جديد  واژه های  كه 
واژه نامه ها (به عنوان واژگان مهارشدۀ سيستم) 
شوند. ولي به محض ورود مدرک به پايگاه، 
تمام متن از جمله واژه های جديد نمايه  شده و 
قابل جست وجو مي باشند. مي توان چنين بيان 
داشت كه استفاده از زبان طبيعي در نمايه سازی 
خودكار قابليت استفاده از روش های پردازش 
آماری را افزايش مي دهد. در عوض، استفاده 
باعث  انساني  نمايه سازی  روش های  ساير  از 
كلمات  و  واژه ها  نمايه سازی  مشكل  رفع 
روش های  در  كه  مي شود،  مبهم  و  دوپهلو 
خودكار قابل كنترل نيست (12: 193-175).

در كل، نگاه معنايي و يا وزن دهي به كلمات 
نمايه سازی های  با  خودكار  نمايه سازی  در 
مثال،  برای  است.  متفاوت  انساني  و  دستي 
نگاه معنايي نماية خودكار به كلمات مترادف 
در  آنها  كاربرد  بسامد  ميزان  پاية  بر  مي تواند 
نيز  روش  اين  خود  كه  باشد،  مدرک  يك 
برای  و  است  موضوع  به  صرف  آماری  نگاه 
و  مفهومي  نظر  از  كلمات  حالجي  فرايند 
معنای كنايه ای آنها دخالت عاملي هوشمند و 

تحليگر را مي طلبد.
از سوی ديگر، اگر به تاريخچة نمايه سازی 
خودكار نظری بيفكنيم، دو مدل غالب در اين 
نوع نمايه سازی ديده مي شود: 1) نمايه سازی 
سالتون  احتمالي.  مدل   (2 و  فضابردارى12، 

انواع  بين  در  مى دارند  اظهار  مك گيل13  و 
فضابردارى  مدل  غيراحتمالي،  نمايه سازی 
سوی  از  است.  داشته  را  كاربرد  بيشترين 
بين  تفاوت  تشخيص  اوقات  گاهي  ديگر، 
است،  مشكل  بسيار  نمايه سازی  نوع  دو  اين 
چراكه برخي از مراحل نمايه سازی در هر دو 
روش از روش ديگری الگوبرداری مي شوند 
 .(179-87  :19) مي رود  به كار  عينًا  گاهي  و 
روش های  بين  زيادی  مقايسه های  كل،  در 
صورت  نمايه سازی  مختلف  فنون  و  مدل ها 
و  والكر  و  اسپارک  مثال  برای  است.  گرفته 
پيشنهادی  مدل  بين  مقايسه ای  رابرتسون14 
اعم  نمايه سازی  روش های  ساير  و  خود 
مدل های  فضايي برداری،  مدل  اصول  از 
نمايه سازی  و  شبكه ای،  روش  احتمالي، 
پس گرا15 انجام دادند. نتيجة تحقيق آنها اين 
مدل  رايج ترين  فضايي  مدل برداری  كه  بود 

نمايه سازی غيراحتمالي است (22).
شباهت های  و  تفاوت ها  دليل  جورلند16 
را  نمايه  سازی  فنون  به كارگيری  در  موجود 
به كار  اطالع  رسانان  و  كتابداران  توسط  كه 
مختلف  علوم  متون  تفاوت  در  مى روند 
مي داند. برای مثال او بيان مي دارد، طبقه بندی 
و انتخاب كلمات نمايه ای و در كل استعمال 
و  نيازها  براساس  مختلف  روش های 
هنجارهای علوم مختلف مانند علوم تجربي، 
با  خود  مقالة  در  او  است.  تاريخ  و  فلسفه، 
مطرح  را  سؤالي  نمايه سازی»  «نظرية  عنوان 
مي كند كه به كارگيری روش های فوق را در 
12. Vector- space model 

13. Salton & McGill 

14. Sparck, Walker & Robertson 

15. Regression indexing 

16. Hjørland 
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«آيا  مي كشد:  چالش  به  خودكار،  نمايه سازی 
نمايه سازی  روش های  اعمال  يا  و  استعمال 
انساني در نمايه سازی خودكار صحيح است؟ 
و آيا اصوالً استفاده از اين روش های منعطف 
 :14) است؟  امكان پذير  رايانه ای  به صورت 

.(21 -1
مختلف  سطوح  زمينة  در  كه  ليدی17 
نمايه سازى رايانه اى به تحقيق پرداخته است 
بيان مي دارد، اصول پردازش زبان طبيعي كه 
آنها را زبان های سطح پايين مي گويد  (اصوات، 
كلمات، و عبارات اسمي) بيشتر با نمايه سازی 
زبان های  درحالـي كـه  عجين انـد،  خـودكـار 
سطـح بـاال كه شامل معاني18، زبان شناسي19، 
با  بيشتر  مـي باشد؛  تعامل21  و  واقع گـرايي20، 
 :16) است  سازگار  انساني  نمايه سازی  روح 
روش های  به كارگيری  بي شك   .(270-257
نمايه سازی  تكاملي  سير  روند  در  شده  ذكر 
و  نمايه سازی  فرايندهای  نقايص  رفع  جهت 
شدۀ  صرف  زمان  و  مالي  مشكالت  بر  غلبه 

آن است.
مي دارد  اظهار  اسونيوز22  ديگر،  سوی  از 
بر  مدرک  يك  موضوع  خودكار  تشخيص 
صورت  محض  اثبات گرايي23  اصل  پاية 
نمايه سازی  در  كه  داشت  بيان  او  مي گيرد. 
خودكار، موضوع و يا موضوعات يك مدرک 
براساس بسامد و تكرار واژگان (البته غير از 
آنها  گرفتن  قرار  محل  يا  و  ممنوعه)  واژگان 
الگوريتم های  براساس  يا  و  عنوان)  در  (مثًال 

خوشه ای تعيين مي شود. در روش خوشه ای 
حاصل  برونداد  است  گافمن  آن  مبتكر  كه 
ميزان  پاية  بر  كه  است  فهرستي  بازيابي  از 
موردنظر  پرسش  با  مدارک  احتمالي  ارتباط 
درجه بندی مي شود (1: 289). برای مثال، اگر 
از  و  باشد  ب  موضوع  مورد  در  الف  مدرک 
سوی ديگر، مدرک ج نيز مشابه مدرک الف 
باشد، پس مي توان نتيجه گرفت كه موضوع 

مدرک ج نيز موضوع ب است (21). 
در  نمايه سازی  روش های  كل،  در 
كه  مي شوند  گنجانده  مختلفي  رده بندی های 
آن  مانند  و  رشته ای،  انساني،  مسائل  آن  در 
نقش اساسي دارند. برای مثال به يك نمونه 
اشاره  نمايه سازی  روش های  رده بندی  از 

مي كنيم:
1. روش های استقرايي( جزء به كل24) كه 

شامل روش های زير است:
الف) روش های نمايه سازی كالسيك،

ب) روش هايي كه براساس بسامد واژگان 
و نوع مدارک است (TF - idf)25، و 

ج) ساير روش های نمايه سازی اخذ شده 
از علوم كتابسنجي.

2. روش های منطقي و استنتاجي- قياسي 
(كل به جزء26):

براسـاس  نمايه سـازی  روش هـای  الف) 
نظريات رايج جهاني دربارۀ زبان و انديشه،

ب) روش های ابتدايي و بر پاية معناگرايي، 
و 

17. Liddy 

18. Meaning 

19. Semantic 

20. Pragmatic 

21. discourse 

22. Svenonius 

23. Positivism 

24. Inductive 

25. Term Frequency- invert document frequency 

26. Deductive 
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ج) روش های تركيبي و پيشرفتة معناگرايي.
روش های تاريخي:  .3

علـوم  از  بـرگرفتـه  روش هـای  الف) 
كتابسنجي،

ب). روش های مورد استفاده در زبان های 
فرعي، و 

ج) روش های تجزيه ای (تجزيه و تحليل 
مدرک).

(روش های  اثبات گرايي  روش های   .4
مبتني بر اهداف، گرايش ها، و الگوها):

كتابسنجي،  علوم  روش های  شامل  الف) 
و 

الگو27  يا  و  نمونه  مدارک  پاية  بر  ب) 
.(18)

علمي  اطالعات  بنياد  اخير،  دهة  طي 
باب  در  مختلفي  پروژه های  آی.اس.آی. 
رده بندی  اصول  پاية  بر  خودكار  نمايه سازی 
بهاتاچاريا28   تئوری  و  رانگاناتان  چهريزه ای 
موضوعي  عميق  «ساختارهای  باعنوان 
زبان های نمايه سازی» انجام داده است، كه از 
آن جمله مي توان به پروژه هايي چون پاپسي29 
(نمايه سازی علوم بر پاية قوانين استنباطي در 
زبان شناسي)؛ پرومتئوس30 (نمايه سازی بر پاية 
تجزية كلمات پرمعني و عنوان ها و استخراج 
عبارت های اسمي31  است و در مجموع مدلي 
معنايي برای نمايه سازی را به دست مي دهد)؛ 
و  تجزيه  پاية  بر  (نمايه سازی  وياسا32  پروژۀ 

تركيب واژه های موجود در متن) (6). پروژه 
اُ.سي. سوی  از  نيز  ديگری  توجه  قابل  های 

ال.سي. جهت بهبود بيشتر فرايند نمايه سازی 
ابداع شد كه از مهم ترين آنها مي توان به پروژۀ 
وورد اسميت33 اشاره نمود. در اين روش كه 
از نرم افزار نت اوول34 استفاده مي شود، هدف 
تشخيص خودكار عبارت های درون مدارک و 
سازماندهي هوشمندانة آنها در قالب نمايه های 

مفيد قابل جست وجوست (4: 15- 25).

نمايه سازی خودكار در مقابل نمايه سازی 
انساني

مارتين توليك35 در بيان پيچيدگي و معناگرايي 
از  «يكي  مي دارد:  اظهار  نمايه سازی  فرايند 
خودكار  به طور  نمي تواند  رايانه  كه  داليلي 
بهينه  كلمه)  واقعي  معنای  (به  نمايه سازی  به 
و  نمايه سازی  فرايند  كه  است  اين  بپردازد 
كردن  الفبايي  از  بيش  چيزی  چكيده نويسي 
واژگان مدارک است. برای مثال چكيده نويسي 
شهودی36  و  عقالني  كامًال  فرايند  حاصل 
مي باشد كه بر پاية داوری در مورد موضوع 
در  او  است».  مدرک  محتوای  و  مدرک  يك 
ادامه بيان مي دارد: «رايانه ابزار مناسبي برای 
فرايند الفبايي كردن و اعمال مشابه مي باشد، 
ولي ابزار خوبي برای توليد محصوالت فكری 
و انتزاعي37 مانند چكيده نويسي نيست» (23: 
79- 93). دليل ديگر از نظر سالتون38 اين است 
27. Exemplary document 

28. Bhattacharyya 

29. POPSI 

30. PROMETHEUS 

31. Noun phrases 

32. VYASA 

33. WordSmith 

34. NetOWL

35. Martin Tulic 

36. Intellectual 

37. Inexplicable 

38. Salton 
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كه واژه های نمايه ای در يك نماية رايانه ای، 
مدرک   خود  واژه های  از  زياد  احتمال  به  كه 
انتخاب شده است، ممكن است هيچ ارتباطي 
جست وجوگران  استفادۀ  مورد  واژگان  با 
نداشته باشد و يا مدارک مشابه و هم موضوع 
ديگر را در زمان بازيابي پشتيباني نكند. برای 
مثال، در واژه های پزشكي، اغلب موارد تكيه 
بر واژگان مدرک موردنظر كافي نيست و نياز 
به مرتبط ساختن واژگان مدرک به مترادف ها، 
محل های  ذكر  حتي  و  كلي تر،  موضوعات 
جغرافيايي كه دارو و يا ماده شيميايي در آنجا 
مي باشد  ضروری  و  الزم  مي شود،  استعمال 
(20). دليل ديگر ضعف رايانه در نمايه سازی 
تحقيقات  كه  ريچ39  و  لينفورد،  پری،  نظر  از 
زيادی در مورد نمايه سازی علوم بين رشته ای 
كرده اند، نمايه كردن مداركى است كه در مورد 
موضوعات مختلف بحث مى كنند و به عبارتى 
ديگر جزء آثار كلى هستند. واژه های زيادی 
وجود دارند كه در متن آورده مي شوند، ولي 
به اندازۀ كافي در متن به آنها پرداخته نشده 
رايانه  و  ندارند  كردن  نمايه  ارزش  و  است 
به  تنها  نكته،  اين  تشخيص  عدم  به  توجه  با 
فهرست  در  واژگان  از  گروه  اين  اينكه   دليل 
آنها  نمايه سازی  به  اقدام  نيستند،  ممنوعه 
مي كند (17). البته موتورهای امروزی قابليت 
محتوامحور  مقابل  معنامحور(در  نمايه سازی 
كه  دارند  نيز  را  واژه)  كليدی  براساس  يا 
جهت رفع مشكل جست وجوی كليدواژه ای، 
فهرست  از  استفاده  چون  راهكارهايي  از 
مترادف ها و بهره گيری از جست و جوی فازی 
راهكارها،  اين  انواع  از  يكي  مي برند.  بهره 

نمايه سازی معناني پنهان است. در اين روش، 
كاربر مي تواند جست وجوی خود را با توجه 
بر  صرف  تكية  از  و  دهد  انجام  مفاهيم  به 
در  روش ها  اين  البته  گردد.  رها  كليدواژه ها 
ابتدای مسير هستند و هنوز مشكالت اساسي 
بر  ديگر  دليل   .(2) دارند  وجود  راه  سر  بر 
عدم كارآيي رايانه در نمايه سازی را مي توان 
به اين مطلب نسبت داد كه موضوعات اصلي 
و فرعي انتخاب شده در نمايه بايد براساس 
نياز و سطح معلومات خوانندگان باشند، چرا 
كه برخي از كاربران در مورد موضوع مورد 
قبلي  پيش زمينة  و  اطالعات  دارای  مطالعه 
هستند و برخي ديگر چنين نيستند و با توجه 
به اينكه اغلب نمايه ها در مؤسسات تخصصي 
و در ارتباط با رشته های خاص توليد مي شوند، 
رعايت نكردن اين اصل، در نمايه های رايانه ای 
نمي تواند قابل توجيه باشد. حال آنكه توليد 
نمايه های تخصصي توسط انسان با توجه به 
شناخت نمايه ساز از كاربران و اصوالً تعريف 
دنبال  هدفمندتر  نمايه سازی،  سطح  اولية 
مي گردد (17). از سوی ديگر، اندرسون و پرز 
بيشتر  انسان  توسط  نمايه سازی  كه  دريافتند 
گرايش به نمايه سازی تخصصي (در رشته ای 
نتيجة  كه  است  حالي  در  اين  دارد.  خاص) 
اغلب  كه  شده  صرف  زمان  و  هزينه ها،  كار، 
بيشتر از نمايه سازی خودكار مي باشد، چالش 
تفاوت های  آنها به  مي كشد.  پيش  را  ديگری 
كه  پرداختند  نيز  رايانه  و  انسان  نمايه سازی 

حاصل آن به قرار زير است:
اين  نمايه سازی  در  اصلي  مسئلة   .1
نمايه  صالحيت  كسي  چه  اصوالً  كه  است 
39. Parry, Linford & Rich 
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كردن يك مدرک را دارد؟ آيا خود نويسنده 
در انتخاب واژه ها و عبارات نمايه ای بهترين 
گزينه نمي باشد؟ و آيا در رايانه مي توان چنين 

اموری را مورد بحث قرار داد؟؛
كليدواژه های  تمامي  مي تواند  رايانه   .2
براساس  را  داده  پايگاه  يك  در  حتي  و  متن 
قابليت  كه  آماری  مختلف  الگوريتم های 
مي باشند،  اطالعات  بازيابي  فنون  با  كاركرد 
كه  حالي  در   .(TF- idf (مانند  نمايد  مرتب 
وجود  امكاني  چنين  انساني  نمايه سازی  در 

ندارد؛ و 
3. در نمايه سازی انساني مي توان براساس 
معاني  موارد  برخي  در  حتي  و  متون  معاني 
ضمني و مستتر40 واژه های مدرک را به فايل 
تشخيص  آن  بارز  نمونة  كه  افزود،  نمايه ای 
در  است،  هم نويسه  واژه های  مختلف  معاني 
كار  رايانه  در  امورى  چنين  انجام  كه  حالى 

ساده اى نيست (5).

نرم افزارهای نمايه سازی خودكار
انديشة ساختن نمايه براى مدارک الكترونيكى 
قرار  بحث  مورد  كه  است  چندى  فرامتن  و 
رسانه هاى  ناشران  و  شركت ها  است.  گرفته 
و  وب،  صفحات  دارندگان  الكترونيكى، 
پى  در  اينترنتى  شبكه هاى  سرويس دهندگان 
خود  فرامتن  صفحات  مطلوب  نمايه سازى 
نمايه سازى  به  صرف  تكية  بى شك  هستند. 
منابع  كمبود  جوابگوى  نمى تواند  انسانى 
باشد،  وقت  كمبود  آن  از  مهم تر  و  مالى 
فرمت هاى  در  (خصوصًا  اطالعات  زيرا 

افزايش  حال  در  به سرعت  الكترونيكى) 
است. طبيعى است استفادۀ بهينه از اطالعات، 
فرايند جست وجوپذير ساختن آن را غيرقابل 
محدوديت هاى  به  توجه  با  مى كند.  اجتناب 
نمايه سازى  سر  بر  توافق  و  تمايل  فوق الذكر 
خودكار بيش از بيش نمايان است. (1: 235).  
روزافزون  نياز  به  توجه  با  امروزه،  بنابراين، 
به نمايه سازى فرامتن، ابزارهاى مختلفى براى 

اين امر طراحى شده اند. 
براى انتخاب يك نرم افزار نمايه ساز ابتدا 
بايد برای سؤاالت زير پاسخى پيدا كنيم: 1) 
چه نوع مداركى و با چه فرمت و قالبى بايد 
نمايه سازى شود؟، 2) چه نوع نرم افزارى براى 
نمايه كردن مدارک موردنظر مناسب تر است؟، 
و 3) مزايا و برترى هاى نرم افزار انتخاب شده 

از ميان ساير نرم افزارها چيست؟
از  استفاده  بودن  جديد  به  توجه  با 
نمايه گران  از  برخى  فناوری هايي،  چنين 
كار  كه  مي كنند  استفاده  نرم افزارهايى  از 
مى دهند.  انجام  سطحى  و  ساده  نمايه سازى 
نرم افزارهاى  آنها  از  يكى  مثال  براى 
زير  نشاني  طريق  از  كه  است  هوم سايت41 

قابل دريافت است: 
http://www.allairc.com/products/homesite 
/40/ hstour/index.cfm
پيج42  فرانت  نرم افزار  ديگر  مورد  يا  و 
مى باشد كه از طريق نشاني زير قابل دسترسى 

است:
http://www.microsoft.com/catalog/display. 
asp?site=768subid=228pg=1.

40. Tacit means 

41. Homesite 

42. Front page 
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را  نمايه سازى  كار  فوق  نرم افزارهاى 
تنها  مى دهند.  انجام  سريع  و  ساده  به صورت 
مسئله ای كه در مورد اين نوع نرم افزارها قابل 
ذكر است، وجود برخى مشكالت در فرايند 
نمايه سازی است. براى مثال، در نرم افزارهاى 
فوق براى ايجاد يك تورفتگى ساده بايد كد 
اچ.تي .ام.ال. آن را با دقت وارد كنيد. در حالى 
كه ايجاد چنين امورى در برنامه هاى پردازشگر 
ديگر و حتى نرم افزارهاى پيشرفته تر با اعمال 
تنظيمات مختصرى كه اغلب با ماوس صورت 
دشوار  ديگر،  مشكل  مى شد.  انجام  مى گيرد 
توليد  نماية  در  غلط يابى  و  تصحيح  بودن 
مراحل  كلية  اينكه  به  توجه  با  مى باشد.  شده 
با درج كدهاى اچ. تي.ام.ال. انجام مى شود و 
فرمان هاى زيادى در آن ثبت شده است پيدا 
كردن مشكل و يا افتادگى فرمانى مانند يافتن 
سوزن در انبار كاه است. اين در حالى است 
كه يافتن اشتباهى در نماية دستى (انسانى) به 

مراتب آسان تر  مى باشد. 
نمايه سازى  نرم افزارهاى  بعدى  نسل 
جهت نمايه كردن وب سايت ها توليد شدند. 
محدوديت هاى  نداشتن  آنها  اصلى  شاخصة 
ابزارها  اين  است.  اچ.تي.ام.ال.  كدهاى  درج 
از جهت كار نمايه سازى بسيار ساده تر و در 
عين حال پيشرفته تر مى باشند. از قابليت هاى 
كلى اين نرم افزارها توليد برچسب های اچ.تي .
ام.ال. به صورت خودكار و همچنين دريافت 
كدهاى اچ.تي.ام.ال. از ناشران آنها به صورت 
پيوسته است (13). حال به معرفى تعدادى از 

اين سرى از نرم افزارها مى پردازيم:

HTML/Prep نرم افزار
لِِوريج  شـركت  سـوى  از  نـرم افزار  اين 
طـريق  از  و  مى شـود  توليـد  تكنولوژيـز43 
مى بـاشد: دستـرسـى  قابـل  زيـر  نشانـي 

 .http://www.levetechic.com/htmlprep.htm
ايـن  است.  دالر   65 آن  تقـريبـى  قيمـت 
نرم افزار تحت داس بوده و اساسًا كار تبديل 
برچسب هاى ASCII كه در يك فايل نمايه اى 
قرار دارند را به اچ.تي.ام.ال. انجام مى دهند. 
البته نماية توليد شده به طور مستقيم محصول 
خود نرم افزار نيست، بلكه براى توليد نهايى 
پردازشگر  نرم افزار  يك  در  نمايه  اصل  بايد 
 Macrex و ،Cindex ،Sky index ديگر مانند
گفته  كه  همان طور  حقيقت  در  شوند.  توليد 
تبديل كننده  نرم افزار  يك   HTML/Prep شد 
در  مى باشد،  فعال  داس  محيط  در  كه  است 
استفادۀ  براى  آن  ديدارى  خروجى  نتيجه، 

كاربران مطلوب نخواهد بود.
مراحل نمايه سازى در اين نرم افزار به طور 

خالصه عبارت است از:
1. همان طور كه گفته شد فرايند نمايه سازی 
و  نمايه سازى  ديگر  نرم افزارهاى  از  يكى  در 
صورت  ُورد  مانند  ديگر  پردازشگرهاى  يا 
هنگام  در  كه  باشيم  داشته  توجه  مى پذيرد. 
نمايه سازى  براى  كه  سايت هايى  نشاني  ثبت 
و  سايت  شمارۀ  جاى  به  كرده ايد  انتخاب 
كنيم.  استفاده  نوشتارى  نشاني  از  آی.پي.  يا 
اين كار سرعت و دقت انجام كار را افزايش 

خواهد داد.
2. بعد از نمايه سازى، مدرک را با فرمت 
تي.اكس.تي. ذخيره كنيد. البته اگر نمايه سازى 
43. Leverage Technologies
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را در داخل نرم افزار Cindex انجام مى دهيد، 
مى توانيد از فرمت اچ.تي.پي. نيز استفاده كنيد 

(كار با اين نرم افزار در ادامة خواهد آمد). 
اچ.تي.ام.ال.  به  شدن  تبديل  از  پس   .3
تغيير  قبيل  از  آن  ويرايش  به  مى توانيد 
سايت  آرم  و  نشان  حتى  و  پس زمينه  رنگ 

بپردازيد.
در  حرف  هر  اينكه  به  توجه  با  همچنين، 
به صورت  نرم افزار  اين  در  شده  توليد  نمايه 
كوچك،  (بزرگ،  مختلف  اشكال  به  پيوند 
عمل  به راحتى  مى توان  دارد،  چسبيده)  و 
قابليت  اين  به وسيلة  داد.  انجام  را  ويرايش 
از  صفحه  كل  جست وجوى  بدون  مى توان 
به  راست،  كليك  با  پيمايش44،  نوار  طريق 
انتخاب حرف مورد نظر مبادرت كرد. درست 
نرم افزار  در  اماليى  غلط هاى  تصحيح  مانند 
مورد  لغت  روى  بر  راست  كليك  با  كه  ُورد 

نظر صورت مى پذيرد.
4. مى توان براى كل نماية توليد شده نماية 
حرفى- الفبايى ايجاد كرد، كه كاربر با كليك 
كردن بر روى هر يك از حروف به قسمت 
الفبايى رهنمون شود. مشابه اين وضعيت در 
لغتنامه هاى پيوسته ديده مى شود كه حروف در 
باالى صفحة به صورت الفبايى درج شده اند و 
لغات  مي توان   آنها  روى  بر  كردن  كليك  با 

مورد نظر را مشاهده نمود.
كلمات  از  نمايه اى  توليد  به  مى توان   .5
مهم (براى مثال كلماتى كه جزء سرعنوان هاى 
موضوعى رشتة مورد نظر مى باشد) پرداخت 
آنها  روى  بر  كردن  كليك  با  كاربران  تا 
عالوه بر مشاهدۀ واژه هاى مورد نظر تمامى 

زيرشاخه هاى آن و يا به عبارتى موضوعات 
سلسله مراتبى  به صورت  نيز  را  آنها  فرعى 
بين  پيوند  ايجاد  با  كار  اين  كنند.  مشاهده 

سرعنوان هاى اصلى و فرعى انجام مى شود. 
6. نحوۀ ارجاع نيز به طرق مختلف صورت 
مى پذيرد. براى مثال مى توان از خط دار كردن 
ايجاد  يا  و  شده  ارجاع  حروف  يا  و  كلمات 
با  آنها  كردن  نشان دار  حتى  و  خاص  رنگ 
با  كه  باشيد  داشته  توجه  كرد.  استفاده  اعداد 
توجه به اينكه نمايه سازى اصوالً در نرم افزار 
را  نمايه  كه  زمانى  تا  مى شود،  انجام  ديگرى 
نكرده ايد،  تبديل   HTML/Prep نرم افزار  به 
است  بديهى  است.  ويرايش  قابل  به راحتى 
ويرايش و يا افزودن و حذف آيتمى از نمايه 
تبديل شده نهايى مستلزم نمايه سازى دوباره 

تمامى فايل خواهد بود.

 HTML indexer نرم افزار
شركت  توسط  نمايه سازى  نرم افزار  اين 
بروان45 توليد مى شود و از طريق نشاني زير 

قابل دسترسى است: 
http://www.html-indexer.com/ index.
htm 
نـرم افـزار بـرخـالف  نـرم افزار،  ايـن 
به  نياز  بدون  و  تنهايى  به   ،HTML/Prep
را  نمايه سازى  كار  ديگر،  پردازشگر  نرم افزار 

انجام مى دهد.
مراحل نمايه سازى در اين نرم افزار عبارت 

است از:
كه  مداركى  و  فايل ها  بايد  ابتدا   .1
نرم افزار  به  شوند  نمايه سازى  مى خواهيم 
44. Scroll bar 45. Brown 
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اين  نماييم.  وارد  عبارتى  به  يا  و  معرفى 
پردازش  و  جست وجو  به  هوشمند  نرم افزار 
پردازش  نوع  مى پردازد.  موردنظر  فايل هاى 
كنيد.  معين  مى توانيد  نيز  را  جست وجو  و 
واژگان  كه  كرد  تعيين  مى توان  مثال،  براى 
سلسله مراتب  براساس  مستخرج  نمايه اى 
موضوعى (البته بايد سرعنوان هاى موضوعى 
شود)  نرم افزار  وارد  قبل  از  نظر  مورد  رشتة 
مورد  اين  (در  واژگان  بسامد  براساس  يا  و 
نيز  بسامد  ميزان  نمايه گر  فرمان  براساس  نيز 
تعيين مى گردد) مرتب شوند. تقريبًا به نوعى 
جست وجوى  قسمت  در  كه  فرايندى  همان 

فايل ويندوز رخ مى دهد. 
2. اگر عالوه بر نماية واژگان و عبارت ها، 
مداخل  از  نيز  پيوندى  يا  ارجاع  مى خواهيد 
متن  در  خاص  پاراگرافى  به  مثًال  نمايه اى 
شده  نمايه  واژگان  از  (ارجاع  نماييد  ايجاد 
به متن)، بايد براى آن مدخل نشان ديگری، 
عالوه بر نشانى ای كه نرم افزار به آن به عنوان 

واژه نمايه اى مى دهد، اختصاص دهيد.
نرم افزار  مدخل ها،  محل  تعيين  براى   .3
در  كه  قسمت هايى  از  يك  هر  به  مى تواند 
 ،About نقشة وب  سايت موجود است مانند
News ،Event، و غيره آن پيوند داده و محل 

آن را نيز دقيقًا مشخص كند.
4. همچنين اين امكان وجود دارد كه بعد 
از توليد نمايه در قالب فايل هاى مختلف به 
اضافه كردن فايل هاى ديگر براى نمايه سازى 
كار  خودكار  به طور  نرم افزار  كنيم.  مبادرت 
تطبيق فايل هاى جديد و ورود واژگان نمايه اى 
آنها را به نماية قبلى انجام مى دهد. مثال سادۀ 

در  جديد  پانويس  افزودن  به  مى توان  را  آن 
ميان پانويس هاى قبلى در نرم افزار ُورد شبيه 
دانست كه به طور خودكار كار تطبيق شماره ها 

انجام مى شود. 
5. از قابليت هاى ديگر اين نرم افزار، ايجاد 
 (HTML/Prep نرم افزار  (مانند  الفبايى  نماية 
در قالب حروف درج شده در باالى صفحة 

وب سايت است.
كلمات  از  نمايه اى  ايجاد  بر  عالوه   .6
تورفتگى(براى  با  و  سلسله مراتبى  به صورت 
نمـايه  يـك  مى تـوان  فرعـى)  مـوضوعـات 
به صـورت سـاده و خطـى و يـا به  عبـارتى 

افزوده46 توليد كنيم.
و  تك ستونى  به صورت  نمايه  ايجاد   .7

دوستونى.
شيفت  و  كنترل  كليدهای  فشردن  با    .8
مى توان به طور همزمان براى كلمات نمايه اى 
ايجاد  مشترک  ارجاع  مختلف  فايل هاى  در 

كنيم.
9.  يكى از مزيت هاى عمدۀ اين نرم افزار، 
كه در نرم افزار قبلى وجود نداشت، اين است 
داخل  در  نمايه  توليد  اينكه  به  توجه  با  كه 
همان فايل هايى كه به نرم افزار وارد شده است 
دارندگان  كه  مواقعى  در  مى گيرد،  صورت 
صفحات وب، وب سايت نمايه سازى شده را 
در راهنماهاى موضوعى و يا وب سرورهاى 
دادند،  قرار  اينترنتى  متفاوت  نشاني  با  ديگر 
همان  دوبارۀ  گشودن  با  به راحتى  مى توان 
 Update فايل ها در نرم افزار و انتخاب گزينة
اصوالً  و  پرداخت  نمايه  روزآمدسازى  به 
نيازى به تغيير يك به يك نشاني های اينترنتى 
46. Run in 
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مدخل ها نيست. اين امكان بسامد اشتباهات 
نگارشى را توسط انسان به حداقل مى رساند 
كور  پيوندهاى  ايجاد  از  آن  از  مهم تر  و 

جلوگيرى مى كند.
10. قابليت ديگر اين نرم افزار امكان توليد 
نرم افزارها  اغلب  در  كه  است   help گزينة 
و  دارد  وجود  نام  همين  با  وب سايت ها  و 
محسوب  نمايه  براى  راهنمايى  حقيقت  در 
توليد  براى  كه  نماند  ناگفته  البته  مى شود. 
  html help نام  به  ديگرى  نرم افزار  به   help
شركت  سوى  از  نرم افزار  اين  كه  نيازمنديم 
 .http://www.microsoft.com،مايكروسافت

به صورت رايگان قابل دسترسى است.
از محدوديت هاى اين نرم افزار عدم امكان 
ويرايش نمايه قبل از تكميل تمامى آن است.

در كل، با به كارگيرى اين نرم افزار مى توانيد 
تا حد زيادى در وقت و هزينه ها صرفه جويى 

كنيد.

RoboHelp HTML Edition نرم افزار
 Blue Skyشركت سوى  از  نرم افزار  اين 
 software توليد شده و از طريق نشاني زير 

قابل دسترسى است: 
http://www.blue-sky.com
قـدرتمنـدتـريـن  جـزء  نـرم افـزار  ايـن 
و  نرم افزارها  براى   help توليد  نرم افزارهاى 
وب سايت ها و شبكه هاى داخلى (اينترانت ها) 

است. 
مراحل اصلى در نمايه سازى اين نرم افزار 

عبارت است از:
1. فايل هايى كه مى خواهيم مطالب آنها در 
گزينة help  درج شود در قالب اچ.تي.ام.ال. 

وارد نرم افزار مى كنيم.
2. كليدهاى واژه هايى كه مى خواهيم براى 
آنها مطالبى در گزينة help قرار دهيم انتخاب 
مى كنيم (توجه داشته باشيد كه اين قسمت با 
توجه به سليقة نمايه ساز بايد صورت بگيرد). 
روش انتخاب به دو صورت مى باشد. نخست 
اينكه، خود نرم افزار تمامى كلمات را به ترتيب 
حروف الفبا ارائه مى دهد كه با كليك بر روى 
آنها و انتخاب گزينة Add مى توان آنها را به 
فهرست نمايه اضافه كرد. دوم اينكه، واژه هاى 
مورد نظر خود را در كادرى نوشته و گزينة 

Add را انتخاب كنيم.
ويرايش  به  مى توانيد  مرحله  هر  در   .3
نماية توليد شده با انتخاب گزينة back اقدام 
كنيد. امكانى كه در نرم افزارهاى قبلى وجود 

نداشت.
4. از مزيت هاى ديگر اين نرم افزار توليد 
گزينة help به صورت پيوسته است. همچنين 
مى توان  گزينه  اين  جست وجوى  كادر  در 
كرد  استفاده  نيز  گسترش پذيرى  خاصيت  از 
(توضيح اينكه خاصيت گسترش پذيرى يعنى 
با تايپ حرف و حروف اول يك كلمه تمامى 
آغاز  حروف  اين  با  كه  موجودى  كلمات 
مى شوند در پايين كادر ظاهر و قابل انتخاب 

باشند). 
توليد   عدم  نيز  آن  محدويت هاى  از 
زمان بر  همچنين  و  الفبايى  حرفى  نمايه هاى 
بودن بازگذارى آن، به علت توليد نماية نهايى 
در فرمت Java applet است كه تا اندازه اى 
دلسرد  گزينه  اين  از  استفاده  در  را  كاربران 

مى كند.
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Macrex نرم افزار
اين نرم افزار از سوى شركتى به همين نام توليد 
 http://www.macrex.com مى شود، و از نشاني
طى  در  نرم افزار  اين  است.  دسترسى  قابل 
نرم افزار  يك  به عنوان  خود  فعاليت  سال   27
و  شده  محسوب  نمايه سازى  در  قدرتمند 
آخرين  مى شود.  روزآمدسازى  مرتب  به طور 
است  هشت  سرى  يا  ويرايش  آن  ويرايش 
ويندوز،  عامل  سيستم هاى  انواع  روى  بر  كه 

ويستا، و مكينتاش قابل نصب و اجراست.
بقية  با  كمى   Macrex نرم افزار  با  كار 
مى باشد.  متفاوت  نمايه ساز  نرم افزارهاى 
در  نمايه اى  واژه هاى  درج  يا  و  ايجاد  براى 
اين نرم افزار آشنايى با برخى فرمان ها، كه از 
صورت  كليد  صفحة  ميان بر  كليدهاى  طريق 
مى گيرد، الزم و ضرورى است. براى مثال با 
فشار دادن كليد E  يك سند جديد نمايه اى در 
هنگام ثبت اولين كليدواژه ايجاد مى شود. در 
اين نرم افزار، قابليتى وجود دارد كه نمايه ساز 
فرعى  موضوعات  دستى  به صورت  مى تواند 
و  موضوع  به  را  باشد)  الزم  كه  تعداد  (هر 
واژۀ اصلى با قرار دادن ويرگول اضافه كند. 
همچنين، مى توان تقسيمات فرعى موضوعى 
را در مقابل موضوع ديگر كپى كرده و حتى با 
اعمال تغييرات و پس و پيش كردن آنها اين 
نرم افزار  اين  ديگر  قابليت  داد.  انجام  را  كار 
توليد  نمايه هاى  كه  است  اين  نمايه ساز 
مى توان  را  ديگر  برنامه هاى  انواع  در  شده 
وارد  نرم افزار  به  درون داد  به عنوان  آسانى  به 
كرد و سپس به تنظيم همان نمايه براى مثال 
پرداخت.  موضوعى  و  الفبايى  به صورت 
اعمال  اين  تمامى  شد  اشاره  كه  همان طور 

كليد  صفحة  در  موجود  كليدهاى  فشردن  با 
رايانه صورت مى پذيرد. 

يكى از مزيت هاى قابل توجه اين برنامه 
اين است كه پس از اينكه يك واژۀ نمايه اى 
و موضوعى اصلى در كادر مربوط درج شد، 
بالفاصله  نيز  آن  فرعى  موضوعات  تمامى 
نمايش داده مى شود (البته توجه داشته باشيد 
يا  و  موضوعى  سرعنوان هاى  بايد  قبًال  كه 
اصطالحنامة مورد نظر به برنامه معرفى شود). 
برنامه هاى  جزء  را  آن  نيز  برنامه  اين  دقت 
خاصيت  مثال،  براى  است.  كرده  قدرتمند 
هشدار اين نرم افزار باعث كاهش قابل توجه 
در ميزان اشتباهات از سوى نمايه ساز مى شود. 
براى مثال هرگاه براى واژه اى نمايه اى محل و 
يا آدرس ارجاع و دسترسى درج نشده باشد، 
اخطارى مبنى بر پر كردن فيلد مربوط بر روی 
فعال  با  مى توان  حتى  مى شود.  ظاهر  صفحه 
و  نگارشى  غلط هاى  خاص  گزينه اى  كردن 
اشتباهات در نقطه گذارى را به صورت خودكار 
توسط برنامه اصالح كرد. همچنين اين برنامه 
با ارائة اعداد و يا نشان هايي به جاى كلمات 
و عباراتى كه امكان دارد در نمايه بارها تكرار 
شود، از ثبت مكرر و دستى برخى واژه ها و 
عبارات نمايه اى جلوگيرى كرده و با فشردن 
كليدى خاص و تعريف شده مى توان آنها را 
در نمايه وارد نمود. عالوه بر اين خود كاربر 
را  جديدى  نشان های  و  اعداد  مى تواند  نيز 
ميان بر  كليدهاى  ساختن  (مانند  كند  تعريف 

در واژه پرداز ُورد).
اين نرم افزار در به كارگيری انواع نشان ها و 
كاراكترها محدوديتى ندارد. براى مثال كدهاى 
استاندارد (Unicode) را، كه اغلب ناشران 
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در اروپا به كار مى برند، پشتيبانى مى كند.

Cindex نرم افزار
اين نرم افزار نمايه  ساز از سوی شركت روچستر47 
 http://www.indexres.com و از طريق نشاني
قابل دسترسي مي باشد. از اين نرم افزار بيشتر 
برای نمايه سازی كتاب ها، روزنامه ها، و ساير 
نشريات ادواری استفاده مى شود. اين نرم افزار 
انواع  توليد  برای  حرفه ای  ابزار  يك  به عنوان 
مي توان  نرم افزار  اين  به وسيلة  است.  نمايه 
واژه نامه، نمايه های موضوعي، نويسندگان، و 
اوليه  شدۀ  توليد  نماية  براساس  را  آن  مانند 
نماية  نمايش  قابليت  نرم افزار  اين  ساخت. 
كلمه  پردازشگر  محيط های  در  شده  توليد 
غلط گيری  قابليت  كه  داراست  را  ُورد  مانند 
ميسر  را  شده  توليد  نماية  از  اشكال  رفع  و 
يك  مانند  نرم افزار  اين  حقيقت  در  مي سازد. 
برای  مي كند.  كار  كلمه  پردازشگر  نرم افزار 
نمايه  به  را  جديد  مدخل های  مي توانيم  مثال 
اضافه كنيم و حتي با توجه به پيش بيني های 
قبلي برای مداركي كه بعداً وارد فايل خواهند 

شد، مدخل های موردنظر را در نظر گرفت.
در ابتدای امر تمامي مدخل هايي كه توسط 
به صورت  مي شوند،  نرم افزار  وارد  نمايه   ساز 
آن  (پيش فرض  مي گردد  مرتب  الفبايي 
الفبايي است). اين امر، جست وجو و بازبيني 
نمايه ساز  كه  زماني  حتي  مي سازد.  آسان  را 
تصميم مي گيرد مدخل هايي را حذف كند و 
به صورت  (مثًال  نمايه  نمودن  مرتب  نحوۀ  يا 
نسخة  نماية  تنظيم  دهد،  تغيير  را  موضوعى) 
الفبايي در نرم افزار محفوظ مي ماند. مي توان 

نمايه را به صورت الفبايي كلمه به كلمه، حرف 
صعودی  و  نزولي  به صورت  يا  و  حرف،  به 
مرتب  تاريخ  براساس  و  تنظيم   موضوعي 
نمود. برای شماره گذاری نيز مي توان از اعداد 
نمود.  استفاده  التين  و  عربي  نشان های  يا  و 
واژه های  تعريف  با  مي توان  نرم افزار  اين  در 
از  شد.  آنها  شدن  نمايه  عدم  باعث  ممنوعه 
نقطه گذاری،  نرم افزار،  اين  ديگر  قابليت های 
تكراری  مدخل های  حذف  و  قالب بندی، 
قالب بندی  برای  است.  خودكار  به صورت 
قالب بندی های  از  مي تواند  نمايه   ساز  نهايي 
يا  و  كند  انتخاب  نرم افزار  خود  پيش فرض 
اينكه به صورت دستي به قالب بندی آن بپردازد 
(همان طور كه ذكر شد اين نرم افزار مانند يك 
دارد).  كاربرد  نيز  كلمه  پردازشگر  نرم افزار 
نماية نهايي را مي توان در فرمت های مختلف 
براساس  اس.جي.ام.ال.  و  اچ.تي.ام.ال.  مانند 
نياز سفارش دهنده توليد كرد. در وارد كردن 
برخي مدخل ها كه به صورت مكرر در نمايه 
كليدهای  آنها  برای  مي توان  مي شوند،  تكرار 
ميان بر و يا از عالئم اختصاری (مانند نرم افزار 
ُورد) توليد كرد، كه با وارد كردن آنها در نمايه، 
مدخل مورد نظر در نمايه ظاهر خواهند شد. 
نحوۀ جست وجوی نمايه نيز بسيار كاربرپسند 
و دارای امكانات زيادی است. يك نمونه از 
كه  است  اين  توجه  قابل  جست وجوهای 
مترادف ها  براساس  را  جست وجوها  مي توان 
جست وجوی  با  يعني  داد.  انجام  متضادها  و 
كلمه ای خاص مترادف ها و يا متضادهای آنها 
نيز  بازيابي شوند. همچنين مي توان از امكان 
جست وجوی كلمات مشابه در امال و نگارش 
47. Rochester 
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كه  كلماتي  جست وجوی  يعني  كرد.  استفاده 
با حرف و يا حروف معيني شروع مي شوند 
انتخاب  برای  امكان  اين  است.  امكان پذير 
صحيح مدخل ها توسط نمايه  ساز بسيار مهم 
است. از ديگر امكانات اين نرم  ا  فزار قابليت 
تصحيح اشتباهات نگارشي از سوی نمايه  ساز 
به صورت  مدخل ها  كردن  وارد  هنگام  در 

دستي است.
و  اصالح  مشغول  نمايه  ساز  اوقات  گاهي 
از  خاصي  بخش  به  مدخل ها  كردن  وارد  يا 
تمامي  مي توان  صورت  اين  در  است،  نمايه 
اعم  نرم افزار  اعمال  ساير  و  جست وجوها 
مدخل ها  تصحيح  و  واژه  جست وجوی  از 
قابليت  اين  كرد.  بخش  همان  به  منحصر  را 
و  نرم افزار  را  اطالعات  پردازش  سرعت 
رايانه به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. 
انواع  توليد  توانايي   Cindex همچنين 
ارجاعات (مانند نگاه كنيد به و  نيز نگاه كنيد) 
موضوع  اولين  درج  محض  به  و  داراست  را 
چنين  توليد  به  اصلي  موضوع  از  بعد  فرعي 
ارجاعاتي مبادرت مي ورزد (البته با تنظيمات 
اوليه كه توسط نمايه  ساز اعمال شده است). 
و  اصلي  موضوعات  ظاهری  شكل  حتي 
ريزنويسي  يا  و  درشت نويسي  مانند  فرعي 
برای  ابتدا  از  مي توان  را  نويسي  مورب48  و 
ديگر  مهم  قابليت  نمود.  مشخص  نرم افزار 
مد خل های  تشخيص  توانايي  نرم افزار  اين 
تكراری و حتي اشتباه است كه اين نكات را 
طي برچسب هايي خاص به اطالع نمايه  ساز 

مي رساند.

Retriever نرم افزار
در اصل اين نرم افزار يكي از ابزارهای نمايه سازی 
شركتي  سوی  از  نرم افزار  اين  است.  تصاوير 
آلماني با نام Dirk Djuge توليد مي شود، و از 
قابل  http://www.djuge.net/retriever نشاني
بازيابي است. اين نرم افزار در عين كارآمدی 
محيطي  دارای  بسيار،  امكانات  وجود  و 
در  كه  امكاناتي  جمله  از  است.  ساده  بسيار 
آن پيش بيني شده است مي توان به موارد زير 

اشاره نمود: 
قالب  در  فرعي  نمايه های  انواع  توليد   (1
فصل ها و بخش های مختلف با توجه به نياز 
كاربر، 2) توليد كاربرگه های دسترسي49 سريع، 
دسترسي  كاربرگه های  خودكار  ذخيرۀ   (3
ديداری، شناسايي  برای  تصوير  قابل  در 

4) استفاده از تصاوير و قالب های موجود در 
نمايه در توليد يك وب سايت (البته براساس 
ويرايش)، قابل  اما  پيش فرض  فرمت های 

تصاوير  حذف  و  جست وجو  قابليت   (5
مشابه و تكراری، 6) مديريت و سازماندهي 
تصاوير در يك پايگاه دادۀ قابل جست وجو،
اندازۀ  در  تصاوير  نمايش  قابليت   (7
شفافه50، نمايش  عبارتي  به  و  خود  واقعي 

سری  به صورت  تصاوير  تنظيم  و  توليد   (8
تصاوير  گروه بندی    (9 هم51،  سر  پشت  و 
كيفيت  براساس  جداگانه  بخش های  در 
تصاوير(براساس پيكسل)، 10) جست وجوی 
فايلي  و  مختلف  رنگ های  براساس  تصاوير 

كه در آن قرار گرفته اند.
اين نرم افزار قابليت ذخيره و سازماندهي 
48. Italic 

49. Contact sheet  

50. Slid show 

51. Mosaic 
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تصاوير در قالب های ِجي.پي.جي. و ويندوز 
بي.ام.پي.، و همچنين فرمت های دبليو.ام.اف.، 
را  پي.ان.جي.  و  جي.آی.اف.،  تي.آی.اف.، 
داراست. از سوی ديگر اين نرم افزار قابليت 
تبديل فرمت های فوق به يكديگر را داراست. 
البته با توجه به امكان فوق نبايد اين نرم افزار 
را يك تبديل كننده52 به حساب آورد. از ديگر 
انتقال،  كپي،  امكان  به  مي توان  آن،  امكانات 
حذف  از  پس  تصاوير  بازيافت  و  حذف، 
آنها اشاره كرد. اين در حالي است كه برای 
بازيافت تصاوير حذف شده نيازی به نرم افزار 
تصاوير  بازيابي  در  نيست.  بازيافت53  جانبي 
براساس  تصاوير  جست وجوی  بر  عالوه  نيز 
كاربرگه های  از  مي توان  كيفيت  و  رنگ 
كاربرگه های  خود  كرد.  استفاده  جست وجو 
جست وجو را نيز مي توان براساس ظرفيت و 
رنگ تصاوير ذخيره شده در آنها جست وجو 
نمود. نحوۀ تنظيم و مرتب سازی54 كاربرگه ها 
فوق  موارد  براساس  خودكار  به صورت  نيز 
همچنين  و  آن)  مانند  و  رنگ ها،  (ظرفيت، 
صورت   (drag and drop)دستي به صورت 
مي پذيرد. مي توان تصاوير داخل هر كاربرگة 
ذخيرۀ  برای  فايلي  همانند  كه  را  جست وجو 
كوچك تر  قطعه های  به  مي باشند،  تصاوير 
تقسيم كرد و از به هم چسباندن آنها تصويری 
كاربرگه  خود  ديداری  نمايش  برای  جامع 
و  آيكن ها  ظاهر  تغيير  (مانند  كرد  استفاده 
بازيابي  در  كار  اين  ويندوز).  در  فايل ها 
از  باشد.  مطلوب  مي تواند  موردنظر  تصاوير 

امكانات كاربرپسند ديگر اين نرم افزار قابليت 
نمايش تصاير (پشت سر هم با فاصلة زماني 
نمايش55  صفحة  تصوير  به عنوان  مشخص) 
نمايش56  صفحة  محافظ  به عنوان  همچنين  و 

رايانه است.

بحث و نتيجه گيری
روش های  سريع ترين  از  يكي  نمايه سازی 
از  است.  مدارک  اطالعاتي  محتوای  بازيابي 
ترفندی  و  روش  هر  از  استفاده  ديگر،  سوی 
ماهيت  به  اطالعات،  جست وجوی  جهت 
خود اطالعات و تغييرات مستمر در زمينه های 
توليد آن بستگي دارد. ابداع روش های مختلف 
و  اصطالحنامه ها،  تدوين  دستي،  نمايه سازی 
مهار  عبارات  و  واژه ها  مختلف  فهرست های 
شده و گذر از نمايه سازی دستي به ماشيني و 
خودكار، همگي ناظر بر وقوع تغييرات در زمينة 
توليد و اشاعة اطالعات مي باشند. در اين بين، 
نمايه سازی خودكار، با توجه به فلسفة وجودی 
انتشارات  فزايندۀ  ميزان  يعني  خود،  خلق 
الكترونيكي و تمايل كاربران به جست وجوهای 
تمام متن، شتاب مضاعفي به خود گرفته است. 
نمايه سازی،  نوع  اين  كار  به  شروع  چنانچه 
و  شمارشي  روش های  به كارگيری  با  صرفاً 
براساس بسامد واژگان بود، تا به امروز كه انواع 
مختلف و قدرتمندی از نرم افزارهای نمايه  ساز 
تعادل  امكان  حد  تا  توانسته اند  كه  خودكار، 
رايانه ای  و  انساني  قابليت های  بين  تعاملي  و 
بنابه  نمايند؛  برقرار  نمايه سازی  فرايند  در 
52. Converter 

53. Recovery 

54. Sorting 

55. Desktop 

56. Screen saver 
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نيازهای تخصصي مؤسسات سفارش دهنده و 
پايگاه های دادۀ اطالعاتي به نمايه سازی مدارک 
سوی  از  مي پردازند.  مختلف  فرمت های  در 
ديگر امروزه توليد بهترين نمايه مدنظر مي باشد 
نه بزرگ ترين آن. اگر نگاهي دقيق به كاركرد 
نرم افزارهای نمايه سازی (در متن مقاله و ساير 
انواع آن) كنيم، مشاهده مي شود كه هريك با 
و  جامعيت  رعايت  با  و  خاص  روشي  و  راه 
مانعيت مطلوب و نمايه سازی انواع فرمت های 
اقبال  تصوير  و  صوت  متن،  مانند  اطالعات 
مشتريان و كاربران را به خود جلب مي كنند. 
موتورهای  در  موجود  نرم افزارهای  همچنين 
كاوش در نمايه های خود به گزينش سايت ها 
بسامد  و  مي آورند  روی  وب  صفحات  و 
مي دهند،  افزايش  را  سايت ها  روزآمدسازی 
به  توجه  بدون  جامع  نمايه های  توليد  چراكه 
توجية  آنها،  در  شده  نمايه  اطالعات  كيفيت 
علمي و اقتصادی نخواهد داشت(20). از طرفي 
نرخ فزايندۀ توليد اطالعات الكترونيكي، ادامة 
سرمايه گذاری ها را به طرف نمايه سازی دستي، 
دچار ترديد كرده است. چنانچه بانيان پايگاه های 
اطالعاتي جهت حضور هر چه قدرتمندتر در 
بستن  به كار  از  ناگزير  اطالعات،  اشاعة  بازار 
اطالعات  كردن  نمايه  برای  رايانه،  برنامه های 
طراحان  كه  اين روست  از  مي باشند.  خود 
نرم افزارهای نمايه سازی خودكار در پي افزايش 
توانمندی های برنامه های توليدی خود هستند، به 
نوعي كه روش های خاص نمايه سازی دستي را 
نيز در برنامه های خود اعمال نمايند (17). گواه 
اين مدعا اجرای مطالعات بي شماری است كه 
در رابطه با سيستم های متن آزاد شكل مي گيرد، 

مطالعاتي با عنوان هايي چون تحليل هوشمندانة 
متن، فرارسانه ها، تحليل سيستم های اطالعاتي 
سوی  از  مي باشند.  نمونه ها  اين  جمله  از  و... 
ديگر كاربران و نمايه سازاني كه نگران از دست 
معنايي  و  مفهومي  بازيابي های  فرصت  دادن 
ايجاد  محدوديت های  با  مواجه  در  هستند، 
شده (زمان، هزينه و...) ناشي از قرار گرفتن در 
در  حاضر،  عصر  اطالعاتي  باالی  ترافيك های 
راستای متعادل نمودن آرمان های خود، ناچار به 
پذيرفتن راهكارهايي چون نمايه سازی به كمك 
رايانه شده اند. در اين روش، فرايند نمايه سازی 
توسط انسان و رايانه توأمان صورت مي پذيرد. 
وانگهي در اين روش نمايه  ساز (عامل انساني) 
توسط  كه  توصيفگرهايي  انتخاب  با  مي تواند 
به  مي شود،  استخراج  نظر  مورد  متن  از  رايانه 
نقش  آفريني در فرايند مذكور بپردازد. چنانچه 
الكساندر كايزر57 (در مقاله خالوئي) نمايه سازی 
دادن  پيوند  برای  راهي  را  رايانه  كمك  به 
مي كند،  معرفي  ماشيني  و  دستي  نمايه سازی 
و اين فرايند را به سه بخش: 1) تحليل متن، 
ماشيني،  نمايه سازی  روش های  از  استفاده   (2
و 3) كنترل به وسيلة يك نمايه ساز متخصص 
فوق  مباحث  از  گذشته   .(2) مي نمايد  تقسيم 
مراكز  در  موجود  اطالعاتي  منابع  به  توجه 
مختلف و همچنين نيازهای اطالعاتي كاربران 
آنها، در تصميم گيری های كالن در امر بازيابي 
نيست.  مخل  حال  عين  در  و  بي اثر  اطالعات 
برای مثال در كتابخانه های عمومي با توجه به 
كمبود منابع مالي گرايش به نمايه سازی ماشيني 
برای پرهيز از به كارگيری واژگان كنترل شده 
(مانند سرعنوان های موضوعي) در نمايه سازی 
57. Alexander Kaiser 
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كه هزينه های نمايه سازی را به طور فزاينده ای 
ديگر  سوی  از  دارد.  وجود  مي دهند،  افزايش 
آوردن  به دست  برای  كه  است  آن  عاقالنه 
عمومي  كتابخانة  يك  در  تخصصي  اطالعات 
كه در طيف وسيع موضوعي به مجموعه سازی 
استفاده  موضوعي  سرعنوان های  از  مي پردازد، 
كرد. اين بحث در مورد كتابخانه های تخصصي 
و  متمركز  بسيار  موضوعي  مجموعه سازی  با 
جامعيت  با  بازيابي هايي  انجام  لزوم  و  خاص 
باال، نرخ استفاده از نمايه سازی ماشيني و تمايل 
كاربران برای استفاده از توصيفگرهای خود متن 
(نمايه سازی به زبان مدرک) را متذكر مي شود. 
و  مقاالت  بازيابي  مورد  در  است  همچنين 
اطالعاتي  پايگاه های  الكترونيكي  اطالعات 
مختلف، كه در آن با توجه به تولد و به كارگيری 
واژگان جديد و به روز، و در نتيجه استفاده از 
كليدواژه های خود متن، كفة ترازو را به سود 
نمايه سازی خودكار متمايل مي سازد. در پايان، 
است،  مالل  باعث  مطلب  اين  تكرار  گرچه 
ليكن با شرايط كنوني توليد و گردش اطالعات 
و  كاوشگران  اطالعاتي  نيازهای  و  يكسو،  از 
همچنين لزوم توجه به هزينه ها و زمان انجام 
فرايندهای نمايه سازی از سوی اشاعه  دهندگان 
اطالعات، انتخاب روش های مقرون به صرفة 
نمايه سازی مانند نمايه سازی خودكار و تلفيق 
به  نمايه سازی  در  رايانه  و  انسان  قابليت های 
كمك رايانه، به شرايط و كمال مطلوب قرابت 

بيشتری دارند.
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