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چڪیده

هدف: با در نظر داشنت یک خأل اساسی، پژوهش حارض طرح 
پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویرباتِو هارمونیکا در بازیابی 
اطالعات موسیقایی از سامانه های زمزمه-محور را هدف قرار 

داده است.
این پژوهش بر اساس مرور متون  روش/ رویکرد پژوهش: 
مرتبط با ویرباتِو سازهای زهی و بادی شکل گرفته و از این 
حیث می تواند تابع روش سندی باشد. به اعتبار تحلیل محتوایی 
و استنباط ذهنی از نوشتارهای موجود نیز می توان رویکرد آن 

را کیفی دانست.
یافته ها: در این مقاله و برای نخستین بار در حوزه علم اطالعات 
تعریفی قابل درک از هارمونیکا به عنوان یک ساز بادی ارائه و 
مفهوم ویرباتو به عنوان تقویت کننده صدای ساز ترشیح شده 
است. این پژوهش همچنین، مدل عمومی سامانه های زمزمه-

محور بازیابی اطالعات موسیقایی را عرضه کرده و در قلمرو 
کاربرد ویرباتِو هارمونیکا در چنین سامانه هایی این پرسش نو را 
طرح می کند که آیا می توان ویرباتو را در جهت بازیابی قطعات 

موسیقایی از سامانه های زمزمه-محور به کار برد؟
نتیجه گیری: شایسته است سامانه زمزمه- محور جدیدی توسعه 
داده شود که قابلیت درک ویرباتو را داشته باشد و بتواند 
کاربران غیر متخصص را در بازیابی قطعات موسیقایی مورد 

نظرشان بیش از پیش یاری دهد.

بازیابی اطالعات موسیقایی از سامانه های زمزمه-محور: 
پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویرباتِو هارمونیکا

داریوش علیمحمدی |  نادر نقشینه
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مقدمه
بادى  سازهاى  دسته  در  است  شده  شناخته  سازدهنى  نام  به  ايران  در  كه  هارمونيكا 
دارد  وجود  اختالفاتى  ساز  اين  تاريخى  ريشه  دربارة  موسيقى،  متون  در  مى گنجد. 
(ويكى پديا، آ2012). عده اى تاريخ اين ساز را به چين باستان و سه هزار سال پيش از 
ميالد مسيح باز مى گردانند. گفته شده است كه چينى ها سازى را ابداع و به اسم ِشنگ3
نام گذارى كرده بودند. ِشنگ، َدمِش4 و َمِكش5 هوا و نيز امكان نواختن همزمان چند نوت 
(آكورد6) را ميسر مى كرد؛ خصايصى كه هارمونيكا نيز حائز آنهاست. در نقطه مقابل، عده اى 
ديگر بر اين باور هستند كه هارمونيكا نخستين بار در قرن نوزدهم و در آلمان اختراع شد. به 
هر حال، فارغ از مناقشه در باب نقطه آغاز، مسلماً اين ساز در آلمان تكامل و از آنجا به ساير 

كشورها تسرى يافته است.
هارمونيكا انواع گوناگونى 
دياتونيك  نوع  دو  كه  دارد 
شده تر  شناخته  كروماتيك  و 
هستند.  هارمونيكاى دياتونيك 

ده سوراخ دارد (تصوير 1).

داریوش علیمحمدی۱ | نادر نقشینه۲

دريافت: 1392/04/18    پذيرش: 1393/10/21

بازیابی اطالعات موسیقایی از سامانه های 
زمزمه-محور: پرسشی نو در ارتباط با کاربرد 

ویرباتِو هارمونیکا

هارمونیکای دیاتونیک
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هارمونيكاى كروماتيك تكامل يافته تر و داراى 12 سوراخ است؛ كه به وسيله تيغه اى 
فلزى به دو نيم تقسيم شده و در مجموع بيست و چهار سوراخ را مى سازند. مزيت گونه 
كروماتيك در كليد جانبى اش نهفته است كه با فشار دادن آن مى توان صداهاى زير و بم را به 

شكل بهترى توليد كرد (تصوير 2).
به هر حال، قابليت حمل آسان، يادگيرى سريع تر و صداى برانگيزاننده، هارمونيكا را تبديل 
به سازى پرطرفدار كرده است. هارمونيكا را نبايد سازدهنى ناميد؛ زيرا تمام سازهاى بادى از 
طريق اتصال به دهان و دريافت جريان هوا صدا توليد مى كنند. بنابراين، همانگونه كه فلوت1
 را فلوت و ساكسوفون2 را ساكسوفون مى ناميم، هارمونيكا را هم بايد به نام اصلى اش 
بخوانيم. هارمونيكا به عنوان يك ساز بادى و به سبب رواج فراوان در تمام كشورها مى تواند 
در پژوهش هاى مرتبط با بازيابى اطالعات موسيقايى مورد توجه قرار گيرد. زيرا همانگونه كه 
اشاره شد از يك سو صدايى زيبا و اثرگذار و شيوة يادگيرى ساده ترى دارد و از سوى ديگر، 
تاكنون در هيچ پژوهش مرتبطى استعداد اين ساز در نظام هاى بازيابى اطالعات موسيقايى به 

محك تجربه گذاشته نشده است. مقاله حاضر، اين مهم را بررسى خواهد كرد.

ویرباتو چیست و چه می کند؟
ويبراتو3 را يكى از رايج ترين فنون غنى سازى صدا در اجراهاى موسيقايى مى دانند (پانگ 
و يون4، 2005، ص 1135). ويبراتو عبارت است از نوسان هاى كوتاه پرده هايى كه آهنگ 
را گرم تر مى كنند (فريس، 1384، ص 668). شايد بتوان ويبراتو را به زبان ساده مداخله در 
نواختن نُت و توليد صدايى لرزان و مواج دانست. نرخ5 و حد6 به مثابه ممتازترين ويژگى هاى 

ويبراتو برشمرده شده اند (پانگ و يون، 2005، ص 1136).
ويبراتو كه در سازهاى زهى آرشه اى با تكان دادن دست چپ در حالى كه سيم را به 
طرف پايين مى كشند توليد مى شود (فريس، 1384، ص 668)، نشان دهندة عملكرد خوب 
دست چپ نوازنده ساز زهى نيز دانسته شده است (شارپ، 1389). اما ويبراتو تنها منحصر 
به سازهاى زهى نيست. براى نمونه، فلوت به عنوان يك ساز بادى توان توليد ويبراتو را دارد. 

هارمونیکای کروماتیک

تصویر ۲

1 . Flute
2 . Saxophone
3. Vibrato
4 . Pang & Yoon
5 . Rate
6 . Extent
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به اين منظور يا بايد تارهاى صوتى حنجره را باز و بسته كرد و يا ديافراگم را ُشل و سفت 
(ويبراسيون...، 1387). فرزين (1390)، يك فلوت نواز بر اين باور است كه ويبراتو صداى 

فلوت را زيباتر مى كند.
هارمونيكا نيز در مقام يك ساز بادى مى تواند ويبراتو داشته باشد. اِشِمل (آ1389) رايج ترين 
نوع ويبراتو در هارمونيكا را ويبراتو (ويبره) دست1 مى داند؛ كه به مفهوم واقعى كلمه يك 
ويبراتوى حقيقى نيست و در واقع نوعى تِرِمولو2 است. وى در ادامه مى گويد ويبراتِو خوب 
يعنى نوسان در زير و بمى صدا، كه معموالً همراه است با نوسان همزمان در بلندى3 و طنين4 
صدا، با اندازه و سرعتى كه نوعى انعطاف پذيرى و ظرافت خوشايند به صدا ببخشد و موجب 
غناى بيشتر آن شود. حال آنكه نوسان بدون تغيير در زير و بمى صدا به عنوان تِرِمولو تعريف 
مى شود (اِشِمل، ب1389). باز و بسته كردن سريع دست، حركت دادن سريع لب در حد 
فاصل دو سوراخ، باز و بسته كردن سريع تارهاى صوتى حنجره (ويكى پديا، آ2012) و ُشل 

و سفت كردن ديافراگم از جمله فنون توليد ويبراتِو هارمونيكاست.
با توجه به مسئلة اين پژوهش، يعنى كاربرد ويبراتِو هارمونيكا در بازيابى اطالعات 
موسيقايى از سامانه هاى زمزمه-محور، الزم است نگاهى تفصيلى به پژوهش هاى انجام شده 

در اين حوزه داشته باشيم.

ویرباتِو سازهای زهی و بادی: مروری بر پژوهش ها
آنكلى5 (1951، ص 147) مفهوم ويبراتو را به تنهايى و ديِسين6 (1999، ص 1274) آن را 
در ارتباط با سازهاى گوناگون تبيين كرده اند. براون7 (1991، ص 15-30) در پژوهشى، فارغ 
از نوع ساز و با هدف شناسايى بخش هايى از نُت كه در آنها مى توان صداهاى زير و بم را 
به يكديگر تبديل كرد، خصيصه ويبراتو را به عنوان بستر بررسى اش برگزيد. وى از 30 نفر 
دارا و فاقد تخصص در موسيقى خواست كه تشخيص خود از محل مطلوب براى تبديل 
صداها را بيان كنند. نتيجه كار نشان داد كه موسيقى دان ها درك بهترى از صداى ويبراتو دارند. 
40 سال قبل از او، كورسو و لويس8 (1950، ص 83) نيز به همين نتيجه رسيده بودند. با اين 
حال، دى آلِساندرو و كاستلنگو9 (1991، ص 1987) نشان دادند كه با افزايش طولى ويبراتو 
در واحد زمان توان شنونده در تشخيص آن كاهش خواهد يافت. شونله و سيمونز10 (1976، 

ص S42) نيز 43 نفر را از نظر اثر روان شناختى ويبراتو آزمودند.
گذشته از مطالعات كاربر-مدار در اين حوزه، ويبراتو در چارچوب فنى نيز مورد توجه قرار 
گرفته است. سيستمى كه سيگنال ويبراتِو يك ساز الكترونيكى را توليد مى كرد به عنوان اختراع به 
ثبت رسيده است (كاوامورا11، 1979، ص 1579). ُون  والتى يِر12 (1979، ص 937) دست به اختراعى 

1 . Hand Vibrato
2 . Tremolo
3 . Loudness
4 . Timbre
5. Oncley
6 . Desain
7 . Brown
8 . Corso & Lewis
9 . d›Alessandro & Castellengo
10 . Shonle & Simmons
11 . Kawamura
12 . Von Valtier
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زد كه كيفيت ويبراتِو ساز الكترونيكى را حفظ مى كرد. در يك پروانه ثبت اختراع عملكرد مدار 
الكترونيكى در توليد ويبراتو تشريح شده است (ايپوليتو1، 1985، ص 781). 9 سال پس از كاوامورا، 
در پروانه اى ديگر، طرح اوليه يك ساز الكترونيكى عرضه شد كه مى توانست سيگنال ويبراتِو 
يكنواختى را توليد كند (ِشرى يِر2، 1987، ص 1657). فندر3 (1988، ص 1994) پروانه اختراعى 
را به ثبت رسانده است كه طرح يك گيتار با قابليت توليد ويبراتو را عرضه مى كند. ميناكوچى4
سوزوكى5 مى دهد.  پيشنهاد  برقى  گيتار  براى  را  طرح  همين  مشابه   (2054 ص   ،1989)  

 (1991، ص 1489) نيز در يك پروانه ثبت اختراع، ساز و كار طراحى كيبوردى را به تصوير 
كشيده است كه در كنار نواختن نت توان توليد ويبراتو را دارد. در نهايت، پانگ و يون (2005، 
ص 1135-1138) به منظور پر كردن خأل تشخيص ويبراتو توسط انسان روشى خودكار را 

پيشنهاد كردند.
ويژه اى  تمركز  زهى  سازهاى  ميان  از  و  ويبراتو  به  مربوط  پژوهش هاى  در  تاكنون 
روى خانواده ويولن6 ايجاد شده است. به نظر مى رسد كه اين خانواده از سازهاى زهى 
به خوبى مى تواند در توليد و بازنمون ويبراتو نقش بازى كند. روث َمن و آرايو7 (1986، 
ص 87) تحليلى آمارى از ويبراتِو قطعات ويولن ضبط شده در يك دوره زمانى 56 ساله 
را به دست داده اند. مِيِر8 (1991، ص 1901-1902) وجوه ويبراتِو ويولن را بررسى كرده 
است. براون و واِگن9 (1993، ص 1860) از نخستين كسانى بودند كه ويبراتِو ويولن را 
بررسى كردند. اين دو پژوهشگر دريافتند كه بين درك متخصصان موسيقى و ساير افراد 
از ويبراتو تفاوت محسوسى وجود دارد. گيلِس پاى10 (1997، ص 212-220) نيز ويبراتِو 
ويولن و ويوال11 را مورد توجه قرار داد. در آزمايش وى و در هر پنج فاكتور دامنه12، 
نوازنده هاى مجرب  صدا16،  صدا و برآيند  يكنواختى14، ثبات زيرى15 و بمى  سرعت13، 
بهتر از نوازنده هاى تازه كار ويبراتو را توليد مى كردند. گوغ17 (2003، ص 2437) ويبراتو 
را به عنوان عاملى براى تشخيص كيفيت فيزيكى ويولن مورد توجه قرار داد. ِگرينِگر و 
ِسل19 ويولن  و  ويولن  نوازندگان  از  نفر  خود 40  پژوهش  در  ص 167)  اَلِن18 (2004، 
 كه در هنرستان و دانشكده موسيقى تحصيل مى كردند را واداشتند تا قطعه اى واحد را يك بار 
با ويبراتو و بار ديگر بدون ويبراتو بنوازند. نتايج اين بررسى نشان داد كه دانشجويان نسبت به 
هنرآموزان ويبراتِو بهترى را توليد مى كنند. همچنين، هر دو گروه از نوازندگان در زمان توليد 
ويبراتو اجراى بهترى را به نمايش مى گذاشتند. در پژوهشى ديگر، ِگرينِگر، اَلِن و َمك لِئود20

 (2005، ص 248-259) 40 هنرآموز و دانشجوى موسيقى را مورد بررسى قرار دادند. 
اين 40 نفر نيز همگى نوازندة ويولن بودند. آنچه آزموده شد در حقيقت نواختن قطعه اى 
واحد توسط نوازندگان و در دو حالت با ويبراتو و بدون ويبراتو بود. نتيجه اين پژوهش نيز 

1 . Ippolito
2 . Schreier
3 . Fender
4 . Minakuchi
5 . Suzuki
6. Violin
7 . Rothman & Arrayo
8 . Meyer
9 . Vaughn
10 . Gillespie
11 . Viola
12 . Width
13 . Speed
14 . Evenness
15 . Pitch Stability
16 . Overall Sound
17 . Gough
18 . Geringer & Allen
19 . Cello
20 . MacLeod
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نشان داد كه دانشجويان ويبراتِو بهترى را عرضه مى كنند. در يك پژوهش مكمل، َمك لِئود 
(2008، ص 43-54) به تنهايى دو گروه از نوازندگان ويولن و ويوال در هنرستان و دانشكده 
موسيقى را از نظر توان توليد ويبراتو در صداهاى زير و بم مورد بررسى قرار داد. نتايج 
اين پژوهش نشان داد كه هر دو گروه در صداهاى بم ويبراتِو بهترى را توليد مى كردند و 
دانشجويان نسبت به هنرآموزان موفق تر هستند. پژوهش بعدى (ِگرينِگر، َمك لِئود و اَلِن، 
2010، ص 351-363) قدرى متفاوت بود؛ از اين نظر كه دو گروه 36 نفره از دانشجويان 
موسيقى در پژوهش مشاركت كردند. گروه اول تجربه نواختن ويولن و ويولن ِسل را داشتند؛ 
حال آنكه گروه دوم فاقد اين تجربه بودند. هدف اين بود كه درك ويبراتِو اين دو ساز در 
ميان هر دو گروه بررسى شود. به اين منظور، تعدادى از آثار ضبط شده ويولن و ويولن 
ِسل را در معرض شنيده شدن قرار دادند. نتيجه اين بررسى نشان داد كه گروه اول در 
تشخيص ويبراتو كمتر دچار اختالف نظر بودند. ديِونى و ِهرش1 (1972، ص 138)، فِريتز، 
وودهاوز، مور، و كِراس2 (2008، ص 3446)، شونلِه (1975، ص S132)، ميلر3 (1981، 
ص S23) و هارتَمن و النگ4 (1976، ص 42 اس) هم ويبراتِو ويولن را آزموده اند. هوف5

 (1997، ص 685) به طور ويژه سيستمى را طراحى كرد كه از طريق تكرار صوت در سازهاى 
زهى ويبراتو را توليد مى كرد.

اما همان گونه كه پيش تر اشاره شد، سازهاى زهى و به ويژه ويولن، تنها عرصة بروز 
ويبراتو نبوده و نيستند. ويبراتو را در سازهاى بادى نيز به خوبى مى توان به كار گرفت. اِلى6
ويبراتِو  نوع  چهار  روشنى  به  بادى  سازهاى  ويبراتِو  از  بحث  در  ص 33-29)   ،1993)
ديافراگمى7، فكى8، حلقى9 و لبى10 را از يكديگر تفكيك كرده است. گيلبِرت، سيمون و تِرور11

 (2005، ص 2649-2655) ويبراتِو ساكسوفون نواخته شده توسط چند نوازنده زن را ضبط و سپس 
بسامد (نرخ) و قوت (حد) ويبراتو را اندازه گيرى كردند. در تحقيقى ديگر، وِرفالِه، گوستاوينو و ديپاله12

ويبراتو  مسبب  مى تواند  فلوت  در  هوا  فشار  كه  داده اند  نشان   (3796 ص   ،2008)
باشد. دستگاه تنفسى با استفاده مستقيم از ديافراگم و حلق اين فشار را ايجاد مى كند. 
باسون14 و  اُبوآ  سازهاى  در  را  ويبراتو  نيز   (3447 ص   ،2008) ريوتِر13  و  اُهلِر 

مورد توجه قرار داده اند. اكنون پرسش اساسى آن است كه براى ويبراتِو هارمونيكا كدام كاربرد 
را در سامانه هاى زمزمه-محور بازيابى اطالعات موسيقايى مى توان در نظر گرفت.

سامانه زمزمه-محور بازیابی اطالعات موسیقایی
بازيابى اطالعات موسيقايى به عنوان يكى از زمينه هاى فرعى پژوهش در حوزه بازيابى اطالعات 
دست كم عمرى ده ساله دارد. در خالل اين مدت، فنون و نرم افزارهاى متعددى را براى تسهيل فرايند 

1 . Divenyi & Hirsh
2 . Fritz, Woodhouse, Moore, & Cross
3 . Miller
4 . Hartmann & Long
5 . Huff
6 . Ely
7 . Diaphragmatic
8 . Jaw
9 . Throat
10 . Lip
11 . Gilbert, Simon, & Terroir
12 . Verfaille, Guastavino, & Depalle
13 . Oehler & Reuter
14 . Oboe &  Bassoon
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بازيابى اطالعات موسيقايى توسعه داده اند. يكى از فنون قابل توجه در اين عرصه، بازيابى قطعات 
موسيقايى از طريق زمزمه كردن آهنگ است. اين فن را درخواست جستجوى مبتنى بر زمزمه1

 مى نامند.
يك سامانة زمزمه-محور بازيابى اطالعات موسيقايى متشكل از چند واحد و روش 
تركيبى است. در گام نخست بايد فايل هاى رقمى قطعات موسيقايى ذخيره شده در پايگاه از 
طريق استاندارد ميدى2 پردازش شوند. استاندارد ميدى ارتباط ابزارهاى الكترونيكى موسيقى 
با يكديگر را امكان پذير مى كند (تِينى3، 2007، ص 97-103؛ ويكى پديا، ب 2012). شايد 
بتوان از اين نظر كاركرد ميدى را مشابه پروتكل هاى انتقال داده در نرم افزارهاى كتابخانه اى 
دانست. با پردازش ميدى، ملودى استخراج مى شود. از سوى ديگر، كاربرى را مى توان تصور 
نمود كه دچار فراموشى شده و قادر نيست قطعه موسيقايى دلخواهش را بر اساس عنوان 
آهنگ، نام خواننده يا ساير اطالعات فراداده اى بازيابى كند. تحت چنين شرايطى، كاربر بايد 
قادر باشد از طريق زمزمه كردن بخشى از قطعه به آن دست يابد. كارى كه سامانة زمزمه-
محور بازيابى اطالعات موسيقايى انجام مى دهد، پردازش زمزمة كاربر و استخراج ملودى 
است. هر گاه سامانه از هر دو سوى فرايند، ملودى را در اختيار داشته باشد قادر خواهد بود 
آنها را با هم مطابقت داده و فهرستى از نتايج مرتبط را در اختيار كاربر قرار دهد؛ فهرستى 
كه محتمل مى نمايد قطعة دلخواه وى را هم شامل شود. تاكنون پژوهش هاى متعددى تالش 
كرده اند عملكرد چنين سامانه اى را تبيين كنند (اِسكوراداكيس4، 2009، ص 4؛ اونال، نارايانان، 
و ِچو5، 2004، ص 2؛ ايتو، ُكسوگى، ماكينو، و ايتو6، 2010، ص 1-10؛ جانگ، ِهسو، و 
لى7، 2005، ص 546-551؛ راجو، سوندارام، و رائو8، 2003، ص 1-5؛ فان، سوفن، گوفا، 
و جايئى9، 2010، ص 1-4؛ سينانان10، 2010؛ شيه، ژانگ، و كيو11، 1999، ص 1-7؛ قياس، 
لوگان، َچمبِرلين، و اِسميت12، 1995، ص 2؛ كارِه، فيليپِه، و آپيليان13، 2001، ص 1؛ كاگياما، 
موچيزوكى، و تاكاشيما14، 1993، ص 349-351؛ ُكسوگى، 2004؛ ُكسوگى، نيشيهارا، ُكن يا، 
ياماموُر، و كوشيما15، 1999، ص 16؛ لو، يو، و ژانگ16، 2001، ص 1-4؛ ليو، وو، و لى17، 
2003، ص 533؛ نِپُموِسُن، اُرجاُل و ناوال18، 2004، ص 2؛ نيشيمورا19 و ديگران، 2001، ص 
2؛ هاشيگوچى، نيشيمورا، تاكيتا، ژانگ، و اُكا20، 2007، ص 2). مدل عمومى سامانه زمزمه-

محور بازيابى اطالعات موسيقايى در نمودار 1 نشان داده شده است.
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11 . Shih, Zhang, & Kuo
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13 . Carré, Philippe, & Apéélian
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15 . Kosugi, Nishihara, Kon’ya, 
Yamamuro, & Kushima
16 . Lu, You, & Zhang
17 . Liu, Wu, & Li
18 . Nepomuceno, Orjalo, & Naval
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20 . Hashiguchi, Nishimura, Takita, 
Zhang, & Oka
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پرسشی نو در سامانه های زمزمه-محور بازیابی اطالعات موسیقایی: آیا ویرباتِو 
هارمونیکا را می توان لحاظ کرد؟

با مسلم دانستن اين دو پيش فرض كه ويبراتو يكى از رايج ترين فنون غنى سازى صدا در 
اجراهاى موسيقايى است (پانگ و يون، 2005، ص 1135) و هارمونيكا نيز در مقام يك ساز 
بادى ويبراتوى خاص خود را دارد (اِشِمل، آ1389، ب1389)، اين پرسش اساسى قابل طرح 
است كه آيا مى توان ويبراتِو هارمونيكا را در تسهيل پردازش درخواست هاى جستجوى مبتنى 

بر زمزمه در يك پايگاه موسيقايى مورد توجه قرار داد؟
به هر حال، پژوهش ها نشان داده اند كه موسيقى دان ها صداى ويبراتو را به خوبى درك 
مى كنند (براون، 1991، ص 15-30؛ براون و واِگن، 1993، ص 1860؛ كورسو و لِويس، 1950، 
ص 83)؛ و از آنجا كه همزمان با افزايش تجربه نواختن، تمايل نوازنده ها به توليد ويبراتو بيشتر 
مى شود (ِگرينِگر، اَلِن و َمك لِئود، 2005، ص 248-259؛ گيلِس پاى، 1997، ص 220-212)، 
ترجيح مى دهند از اين طريق اجراى بهترى را به نمايش بگذارند (ِگرينِگر و اَلِن، 2004، ص 167؛ 
َمك لِئود، 2008، ص 43-54). با اين وصف، در ادامه مطالعات فنى پيشين و در قالب پرسشى 
ساده (ايپوليتو، 1985، ص 781؛ پانگ و يون، 2005، ص 1135-1138؛ سوزوكى، 1991، 
ص 1489؛ ِشرى يِر، 1987، ص 1657؛ فِنِدر، 1988، ص 1994؛ كاوامورا، 1979، ص 1579؛ 
ميناكوچى، 1989، ص 2054؛ ُون والتى يِر، 1979، ص 937) آيا مى توان سامانه اى را در اختيار 

داشت كه همزمان با زمزمه كاربر بتواند موج و لرزش مستتر در زمزمه را نيز تشخيص دهد؟
كاربر چنين سامانه اى عموماً همان شنونده غيرمتخصص موسيقى است. طرح اين پرسش 
به ويژه از آن جهت اهميت دارد كه عالقه مندان به موسيقى به طور پيوسته و در اوقات مختلف 
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موسیقایی  اطالعات  بازیابی  محور 
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يا در حال شنيدن قطعات موسيقى هستند و يا شنيده هاى پيشين خود را زمزمه مى كنند. در 
اين ميان، همان گونه كه چهچهه يا تحرير خواننده تقليد مى شود، موج و لرزش منتج از ويبراتِو 
سازها نيز به طور ناخودآگاه در زمزمه لحاظ مى شود. اين در حالى است كه زمزمه گران خود 

درك روشنى از اين عادت ندارند؛ اما پيوسته مرتكب آن مى شوند.
پيش تر، ايجاد يك پايگاه اطالعاتى حاوى قطعات موسيقايى مناسب يا به تعبير ديگر 
ايجاد يك مجموعه مرجع، تحليل صوت و استخراج ملودى، طراحى نرم افزار جستجوى 
ملودى ها (تِين، 2007)، تقطيع نُت، نادرستى زيرى و بمى صدا و دگرگونى سرعت اجرا 
(ژو و كانكانهالى1، 2003) به عنوان چالش هاى توسعه سامانه زمزمه-محور بازيابى اطالعات 
موسيقايى برشمرده شده اند. اكنون مى توان اين پرسش نو را به عنوان چالشى ديگر پيش روى 
طراحان اين سامانه ها قرار داد. حتى اگر مجموعة مرجعى حاوى قطعات به خوبى نواخته 
شده و ملودى هاى به خوبى تحليل شده همراه با يك نرم افزار كاوش متكامل را در اختيار 
داشته باشيم، آيا تضمينى وجود دارد كه سامانه بتواند لرزش دلخواه و ناخودآگاه موجود در 
زمزمه كاربر را به درستى تشخيص دهد؟ اگر بپذيريم كه كاربر درك فنى و مناسبى از ويبراتو 
ندارد (براون و واِگن، 1993، ص 1860؛ ِگرينِگر، َمك لِئود و اَلِن، 2010، ص 363-351)، 
ولى آن را به كار مى برد، آيا سامانه مفروض خواهد توانست جايگاه ويبراتوى هارمونيكا - به 
عنوان نمونه اى از سازهاى بادى - را در پردازش زمزمه كاربر روشن كند؟ اينها برخى از 

پرسش هايى هستند كه مى توانند در پژوهش هاى بعدى مورد توجه قرار بگيرند.

نتیجه گیری
بازيابى اطالعات موسيقايى قلمرويى بكر در حوزه پژوهش هاى علم اطالعات در ايران 
است. بازيابى زمزمه-محور يكى از بديع ترين، پيچيده ترين و جذاب ترين فنون اين قلمرو 
محسوب مى شود. مقاله حاضر ضمن تشريح چگونگى عملكرد يك سامانه زمزمه-محور 
بازيابى اطالعات موسيقايى، اين پرسش نو را پيش روى پژوهشگران حوزه مورد بحث قرار 
داده است كه با توجه به ماهيت هارمونيكا به عنوان يك ساز بادى و مشابهت اين ساز با 
ساير انواع سازهاى بادى و زهى در توليد ويبراتو، آيا مى توانيم قائل به وجود سامانه زمزمه-
محورى باشيم كه در آن ويبراتِو هارمونيكا به عنوان يك مؤلفه اساسى تعريف و مورد تبعيت 
واقع شود؟ به نظر مى رسد پژوهش هاى اين حوزه ناگزير از تمركز روى اين پرسش مهم اما 
مغفول هستند. بر اين اساس، مى توان طراحى و توسعه پيش نمون چنين سامانه اى را انتظار 
داشت. اين مهم، كاربران غير متخصص پايگاه هاى موسيقايى را در دستيابى به قطعات مورد 

Zhu &  Kankanhalli .1نظرشان بيش از پيش يارى خواهد داد.
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