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Abstract: Ontology and social tagging, despite the differences they
have with each other, are the new ways of organizing, representing and
sharing knowledge in the electronic environment and can help promote
each other. The aim of this research is to describe the relationships and
applications of these two in conjunction with each other. The present
study is written with a library and conceptual approach. Necessary
information was gathered using the study of printed and electronic
information resources available in libraries, the Internet, and Persian
and English databases. Although the position of tags is in Web 2.0 and
the ontology position is in Semantic Web 2.0, but we can use tags in
the semantic web and ontologies in Web 2.0. The use of ontology in
Web 2.0 causes creation of semantic structure and fixes its defects and
weaknesses in organizing and retrieving that resulting from difficulties
related to users, vocabulary as well as system weaknesses in the
tagging in Web 2.0. The use of tags in ontology, also, causes updating,
making them more functional and accepting them in the user community.
The lack or deficiency of these is due to the lack of attention paid to end
users by ontology and also the literature and resources used to create
ontologies are not up to date.
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چكيــده :هستیشناســی و برچس ـبزنی اجتماعــی ،شــیوههای نویــن ســازماندهی،
بازنمــون و اشــتراک دانــش در محیــط الکترونیکــی هســتند کــه علیرغــم
تفاوتهایــی کــه بــا یکدیگــر دارنــد ،میتواننــد بــه ارتقــای یکدیگــر کمــک
کننــد .هــدف پژوهــش حاضــر شــرح روابــط و کاربردهــای ایــن دو در پیونــد
بــا یکدیگــر اســت .مطالعــة حاضــر بــا رویکــرد کتابخان ـهای و مفهومــی نــگارش
شــده اســت .اطالعــات الزم بــا اســتفاده از بررســی و مطالعــة منابــع اطالعاتــی
چاپــی و الکترونیکــی موجــود در کتابخانههــا ،اینترنــت و پایگاههــای اطالعاتــی
فارســی و انگلیســی گــردآوری شــد .اگرچــه جایــگاه برچس ـبها در مبحــث وب
 2/0و جایــگاه هستیشناســیها در مبحــث وب معنایــی اســت ،امــا میتــوان از
برچســبها در وب معنایــی و از هستیشناســیها در وب  2/0بهــره گرفــت.
اســتفاده از هستیشناســی در وب  ،2/0ایجــاد ســاختار معنایــی و رفــع نقصهــا
و ضعفهــای آن را در ســازماندهی و بازیابــی بهدنبــال دارد کــه ناشــی از
دشــواریهای مربــوط بــه کاربــران ،واژگان و همچنیــن ،ضعفهــای سیســتم
در برچســبزنی در وب  2/0اســت .اســتفاده از برچســبها در هستیشناســی
نیــز بــهروز شــدن ،کاربردیترشــدن و پذیــرش آن را در جامعــة کاربــران در
پــی دارد کــه نبــود یــا کمبــود ایــن مــوارد بهدلیــل کمتوجهــی هستیشناســی
بــه کاربــران نهایــی و بــهروز نبــودن متــون و منابــع مــورد اســتفاده در ایجــاد
هستیشنا سیها ســت .
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كليدواژههــا :هستیشناســی ،برچســبزنی اجتماعــی ،وب معنایــی ،وب ،2/0
روابــط و کاربردهــا
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 .1مقدمه

از میــان ابزارهــا و برنامههــای مختلفــی کــه وب  2/0معرفــی کــرده ،ماننــد وبالگنویســی،

مدیریــت دانــش مشــارکتی بــا ویکیهــا یــا شــبکههای اجتماعــی برخــط ،برچســبزنی یکــی از

جالبتریــن پدیدههاســت .در حالــیکــه یکــی از ایدههــای اصلــی وب  2/0ایــن اســت کــه بــه

کاربــران اجــازهدهــد نقــش مهمــی در رونــد ایجــاد محتــوا ایفــا کننــد ،برچسـبزنی بــا اجــازهدادن
بــه کاربــران در جهــت کنتــرل شــیوة ســازماندهی محتــوا یــک گام جلوتــر رفتــه اســت .کاربــران
بــا اضافهکــردن کلمــات کلیــدی ســاده یــا برچســبها بــه دادههــای خــود و یــا دادههایــی کــه

بهصــورت برخــط مــرور میکننــد ،میتواننــد خــود تصمیــم بگیرنــد کــه کــدام فــراداده بایــد بــا

چــه محتوایــی مرتبــط باشــد ( .)Passant & Laublet 2008اصطــاح فولکســونومی 1بــراي توصيــف

محصولــي كــه از برچس ـبزنی منابــع توســط کاربــران در يــك محيــط اجتماعــي ناشــی ميشــود،

بـهکار مـیرود و همــان کلمــات کلیــدی یــا برچسـبهایی هســتند کــه کاربــران آزادانــه بــه منابــع

اختصــاص میدهنــد .ایــن «طبقهبندیهــای اجتماعــی» 2کــه از برچســبزنی مشــارکتی نشــأت
میگیرنــد ،بــا فراینــد اصــول بهکاررفتــه بــرای ایجــاد هستیشناس ـیها در تقابــل هســتند .بــا وجــود

ایــن ،آنهــا میتواننــد نقــش مکمــل را بــازی کننــد؛ زیــرا دانــش در هستیشناس ـیها بهصــورت

ســامانیافته توســط یــک گــروه محــدود ایجــاد میشــود کــه میتوانــد توســط دانــش ضمنــی
تولیدشــده بــا گــروه گســتردهتری بـه شــیوة مشــارکتی غنیســازی شــود .همچنیــن ،هستیشناسـیها

نیــز بهطــوری فزاینــده بــرای غنیســازی معناشناســی برچس ـبها اســتفاده میشــوند و معناشناســی

برچســبها را بهبــود میبخشــند

(et al. 2015

 .)Wangامــا روابــط هستیشناســیها و

برچس ـبزنیها بــهچــه صــورت اســت؟ هــر یــک از ایــن دو ،چــه کاربــردی در دیگــری دارد؟

نوشــتار حاضــر در صــدد اســت روابــط هستیشناس ـیها و برچس ـبزنی اجتماعــی و کاربردهــای
آنهــا را در پیونــد بــا یکدیگــر بهصــورت مــروری تشــریح نمایــد .در ایــن راســتا ،مباحــث زیــر

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت :شــرحی بــر روش بررســی مقالــه و پیشــینه ،تعریــف برچسـبزنی

اجتماعــی ،تعریــف هستیشناســیها ،شــرح مزایــا و تفاوتهــا و شــباهتهای هستیشناســیها و
برچســبزنی اجتماعــی ،هستیشناســیهای مبتنــی بــر برچســبزنی ،و برچســبزنیهای مبتنــی

بــر هستیشناســی .ایــن اثــر میتوانــد بهعنــوان مقدمــهای در بــاب پرداختــن بــه ایــن موضــوع
1. folksonomy
2. social taxonomies
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در ایــران مــورد توجــه پژوهشــگران ایرانــی در رشــتههای مختلــف اعــم از علــم اطالعــات و

دانششناســی ،زبانشناســی و علــوم رایانــه و علــوم شــناختی قــرار گیــرد.
 .2روش بررسی

مطالعــة حاضــر بــا رویکــرد کتابخانــهای و مفهومــی نــگارش شــده اســت .در ایــن راســتا،

اطالعــات الزم بــا اســتفاده از بررســی و مطالعــة انــواع منابــع اطالعاتــی چاپــی و الکترونیکــی (شــامل

کتــاب ،مقالــه ،پایاننامــه و نظایــر آن) موجــود در کتابخانههــا ،اینترنــت و پایگاههــای اطالعاتــی
فارســی و انگلیســی گــردآوری شــد .عــاوه بــر جســتوجوی منابــع موجــود در کتابخانههــا

و اینترنــت ،جســتوجو در پایگاههــای اطالعاتــی فارســی شــامل «بانــك نشــريات فارســي»،

«پژوهشــگاه اطالعــات و مــدارک علمــی ایــران»« ،پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» و
پایگاههــای اطالعاتــی انگلیســی شــامل «امرالــد»« ،1ســاینسدایرکت»« ،2پروکوئســت»« ،3ســیج»،4
«اریــک»« ،5آیتریپ ـلاِی اکســپلور» 6نیــز انجــام گرفــت.

بـا توجـه بـه جدیدبـودن موضـوع مـورد توجـه در نوشـتار حاضـر ،محدودیـت زمانـی در

خصـوص منابـع مـورد اسـتفاده اعمـال نشـد .کلیدواژههـای مـورد اسـتفاده بـرای جسـتوجوی

منابـع نیـز متناسـب بـا موضـوع اصلـی مقالـه و سـرفصلهای مـورد توجـه شـامل «هستیشناسـی

و برچسـبزنی»« ،هستیشناسـی و فولکسـونومی»« ،هستیشناسـی»« ،برچسـبزنی اجتماعـی»،

«هستیشناسـیهای برچسـبزنی»« ،هستیشناسـیهای مبتنـی بـر برچسـبزنی»« ،برچسـبزنیهای

مبتنـی بـر هستیشناسـی»« ،خودکارسـازی برچسـبزنی» و نظایـر آن بـود .جسـتوجوی منابـع تـا

جایـی ادامـه یافـت که متناسـب با سـرفصلهای ایـن مقاله و محدودیـت حجم مقالـه ،مطالب مفیدی
گـردآوری شـود کـه در عیـن حـال تـا حـدی هـم جامـع و مانـع باشـد و جنبههـای مختلـف موضوع
اصلـی مقالـه را بنمایانـد.

1. Emerald
2. ScienceDirect
3. ProQuest
4. Sage
5. ERIC
6. IEEE Xplore
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 .3پیشینة پژوهش

اگرچــه در آثــار نظــری و پژوهشــی منتشرشــده در خــارج از کشــور بــه ارتبــاط و کاربردهــای

هستیشناس ـیها و برچس ـبزنی اجتماعــی در پیونــد بــا یکدیگــر پرداختــه شــده اســت ،لیکــن در

آثــار داخلــی اثــری نظــری یــا پژوهشــی یافــت نشــد کــه بــه ایــن مباحــث پرداختــه باشــد .در ادامــه،
شــرحی مختصــر بــر تعــدادی از مرتبطتریــن آثــار بــا موضــوع نوشــتار حاضــر ارائــه میشــود و در
ادامــة مقالــه شــرح کاملتــر آنهــا ارائــه خواهــد شــد.

دســتهای از پژوهشهــا در پــی بررســی ایجــاد هستیشناســیهای مبتنــی بــر برچســبزنی

بودنــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه آثــار زیــر اشــاره کــرد« .وندام ،هــپ و ســایروپیس»

مجموعــهای از برچســبها را جمــعآوری و ســپس بــا منابــع واژهنامــهای برخــط و نظایــر آن
اصــاح و غنیســازی کــرده و آنهــا را بــه مفاهیــم هستیشناســی نگاشــت نمودنــد (Van Damme,

 .)Hepp & Siorpaes 2007روش «مرتبســازی کارت» 1کــه فنــی بــرای کســب دانــش اســت،

توســط «گارســیا کاســترو ،هــپ و گارســیا» در ســاخت هستیشناســی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت

(« .)García-Castro, Hepp & García 2010چــن» و همــکاران بــا الهــام از مطالعــات روانشناســی

شــناختی ،یــک الگوریتــم تولیــد هستیشناســی بــر اســاس مفاهیــم ســطح پایــه از فولکســونومیها

ارائــه کردنــد .آنهــا بــا اســتفاده از «پــروژة راهنمــای بــاز» 2بهعنــوان معیــار ،نشــان دادنــد کــه

هستیشناســی تولیــد شــده توســط ایــن روش (بــا اســتفاده از مجموعــه دادههــای دلیشــز ،)3معقــول

و منطبــق بــا تفکــر انســانی اســت ( .)Chen et al. 2012بهرهگیــری از معناشناســی ضمنــی /بالقــوه

فولکســونومیها بــرای تولیــد هستیشناس ـیها ،رویکــردی بــود کــه توســط «وانــگ و همــکاران»

اجــرا شــد .نتیجــة رویکــرد بهکاررفتــه توســط آنــان ،ایجــاد یــک هستیشناســیِ فولکســونومی

اســت کــه موجودیــت دو رگ ـهای اســت و در آن از هستیشناســی و فولکســونومی اســتفاده شــده

اســت (.)Wang et al. 2015

دســتة دوم پژوهشهــا در پــی اســتفاده از هستیشناســیها در سیســتمهای برچســبزنی
1. Card Sorting

 :Open Directory Project (ODP( .2راهنمــای وب سلســلهمراتبی نگهداریشــده توســط کاربــر .هــر راهنمــا در ،ODP
یــک برچســب توصیــف نــام (نظیــر هنــر) دارد و شــامل یــک دســته از صفحــات وب اســت .ایــن دســتهها توســط
هــزاران نفــر از کاربــران ایجــاد ،تأییــد و ویرایــش میشــوند .بــر ایــن اســاس  ODPبهعنــوان یــک هستیشناســی
تولیدشــده توســط متخصــص در نظــر گرفتــه شــده اســت .برچســب هــر راهنمــا ،نــام مفهــوم اســت و صفحــات وب
در راهنمــا بهعنــوان نمونههایــی از ایــن مفهــوم در نظــر گرفتــه شــدهاند (.)Chen et al. 2012
3. del.icio.us
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اجتماعــی بهمنظــور افــزودن ســاختار و معنــای بیشــتر بــه ایــن سیســتمها بودنــد کــه در ادامــه ،برخــی
از ایــن آثــار معرفــی میشــوند« .اسپشــا و موتــا» رویکــردی ســهمرحلهای شــامل پیشپــردازش

برچســبها ،خوشــهبندی برچســبها و شناســایی رابطه/مفهــوم را بــرای صریحســازی معنــای

برچســب در سیســتمهای برچســبزنی اجتماعــی ارائــه دادنــد؛ بهطوریکــه ایــن تشــکیالت

مشــارکتی میتوانــد در شــکلِ گروهــی از مفاهیــم و هستیشناســیهای جزئــی ظاهــر شــود .بــه

ایــن ترتیــب ،مشــکالت سیســتمها نظیــر ابهــام ،مترادفهــا و اختــاف در جزئیــات و  ...کاهــش

مییابــد (« .)Specia & Motta 2007ســریهری» روششناســی برچســبزنی خــودکار مقــاالت در
سیســتم اشــتراک مقالــه را مبتنــی بــر هستیشناســی بــا اســتفاده از رویکــرد معنایــی پیشــنهاد کــرد.

طبــق نظــر وی ،روششناســی برچس ـبزنی خــودکار متشــکل از دو فراینــد اصلــی اســت :فراینــد
پیشپــردازش و فراینــد برچســبزنی ( .)Sriharee 2015خودکارســازی برچســبزنی مصنوعــات

نرمافــزاری در رویکــردی مبتنــی بــر هستیشناســی نیــز در پژوهــش ()Alqahtani & Rilling 2017
اســتفاده شــد.

همانطــور کــه مــرور پژوهشهــای مــورد بررســی نشــان میدهــد ،بــر اســاس یافتههــا،

ســاخت هستیشناســیها بــا اســتفاده از برچســبهای کاربــران و همچنیــن ،بهرهگیــری از
هستیشناســیها در سیســتمهای برچســبزنی اجتماعــی بــا اهــداف مــورد نظــر پژوهشــگران بــا

موفقی ـت همــراه بــوده اســت .امــا پژوهــش یــا نوشــتاری کــه بــا دیدگاهــی دوجانبــه بــه بررســی

ایجــاد هستیشناســیهای مبتنــی بــر برچســبزنی و اســتفاده از ایــن نــوع هستیشناســیها در

سیســتمهای برچســبزنی اجتماعــی پرداختــه باشــد ،انجــام نشــده اســت .ایــن اســت کــه در
ایــن نوشــتار بــه ایــن مبحــث بهصــورت مــروری پرداختــه میشــود تــا مقدمــهای بــرای انجــام
پژوهشهایــی از ایــن دســت بهویــژه در ایــران باشــد.

 .4برچسبزنی اجتماعی چیست؟

برچسـبزنی اجتماعــی ،رویکــردی بــرای مدیریــت و کشــف محتــوا در وب ،مخــازن اســناد

یــا کتابخانههــای دیجیتالــی اســت کــه اجــازه میدهــد کاربــران ،پیونــد بــه منابــع مفیــد را بــا تعییــن
واژگان کلیــدی کنترلنشــده (برچســبها) حاشیهنویســی 1کننــد و دسترســی آینــدة خــود را از

طریــق ایجــاد برچســب تســهیل نماینــد ( .)Macgregor & McCulloch 2006برچسـبهای اجتماعــی،
 :annotations .1منظــور توضیحــات حاشــیهاي اســت کــه غالبــاً در قالــب برچســبها بــه اطالعــات موجــود اضافــه
میشــود.
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کلمــات یــا عبارتهــای کوتاهــی هســتند کــه کاربــران بهعنــوان حاشــیههایی بــه محتــوای وب،
ماننــد اســناد ،صفحــات وب ،تصاویــر ،فیلمهــا ،صــدا یــا رســانههای دیگــر

اضافــه میکننــد (Sen,

 .)Vig & Riedl 2009برچس ـبها یــک شــکل از فرادادههــای تولیدشــده توســط کاربــر هســتند کــه

بــرای ســازماندهی محتــوا اســتفاده میشــوند و بــههمیــن دلیــل ممکــن اســت توســط دیگــر کاربــران

سیســتم برچسـبزنی اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته شــوند .آنهــا در واقــع ،یــک روش جایگزیــن

بــرای کشــف و دسترســی بــه محتــوا ،جــدا از موتورهــای جســتوجو و راهنماهــای موضوعــی
هســتند .عــاوه بــر ایــن ،از طریــق برچس ـبها ،کاربــر میتوانــد بهطــور بالقــوه ،کاربــران همفکــر
دیگــری را کــه دارای عالئــق مشــترک موضوعــی بــا وی هســتند ،شناســایی کنــد و ایــن امــر منجــر
بــه ایجــاد شــبکههای اجتماعــی میشــود ( .)Lee 2006هــدف برچس ـبزنی ،ســاختن مجموع ـهای

از منابــع بــرای جســتوجو ،کشــف ،اشــتراک و ناوبــری آســانتر اســت .یــک برچســب ،یــک

مرجــع معنایــی رســمی را در خــود نــدارد ،بلکــه معانــی غیررســمی وابســته بــه هــر فــرد اســت .عــاوه

بــر ایــن ،کاربــران مختلــف وقتــیکــه یــک برچســب را بــه یــک منبــع برخــط اضافــه میکننــد،
ممکــن اســت اهــداف و انگیزههــای بســیار متفاوتــی داشــته باشــند :بعضــی از کاربــران ممکــن

اســت بخواهنــد منابــع آنالیــن را دســتهبندی کننــد تــا یافتــن آنهــا را در آینــده آســانتر ســازند؛

برخــی ممکــن اســت بخواهنــد منابعــی را کــه یافتهانــد بــا ســایر کاربــران بــه اشــتراک بگذارنــد؛
برخــی ممکــن اســت بخواهنــد فیلمهــا ،ویدیوهــا و  ...را بــا ارائــة نظــرات شــخصی خــود بررســی

کننــد و رأی بدهنــد؛ و برخــی ممکــن اســت بخواهنــد بهســادگی بــه مــدارک برخــط ارجــاع دهنــد
یــا اســتناد کننــد ( Rainie 2007نقــل در .)Ding et al. 2010

طرفــداران برچســبزنی اســتدالل میکننــد کــه اســتفاده از برچســبها منجــر بــه تولیــد

یــک «فولکســونومی» میشــود؛ سیســتمی کــه در آن معنــای یــک برچس ـب از طریــق اســتفاده از

آن در میــان جامعــه تعییــن میشــود ( .)Brooks and Montanez 2006اصطــاح فولکســونومی کــه

طبیعــت مشــارکتی (جمعــی) آن را بهخوبــی نشــان میدهــد ،توســط «وانــدر وال» در اواخــر ســال

 2004بهعنــوان ترکیبــی از «مردمــی» 1و «طبقهبنــدی» 2مطــرح شــد ( .)Vander Wal 2007اســتفاده

از برچســبها میتوانــد یــک فولکســونومی «طبقهبنــدی مردمــی» ،3یــک ردهبنــدی تولیدشــدة

اجتماعــی از پاییــن بــه بــاال بهوجــود آورد کــه متفــاوت از شــیوة ســازماندهی ســنتی از بــاال بــه
1. folk
2. taxonomy
3. folk taxonomy
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پاییــن اســت ( .)Vander Wal 2005فولکســونومیها اجــازه میدهنــد کــه منابــع متنــی یــا غیرمتنــی

بــا زبــان کاربــران قابــل یافتــن باشــند .آنهــا بهعنــوان یــک توصیــف جمعــی از محتــوای منابــع،

بســیار ارزشــمندند (.)Bruhn & Syn 2018

بــر خــاف فرادادههــای تعیینشــده توســط نویســندگان یــا نمایهســازان حرفــهای در

کتابخانههــا ،برچســبهای کاربــر بســیار ذهنــی و منعکسکننــدة درک شــخصی وی از محتــوا

هســتند ( .)Tsai, Hwang & Tang 2011برچســبها بهعنــوان یــک ابــزار قدرتمنــد بــرای انعــکاس

دیــدگاه کاربــر در مــورد یــک منبــع محســوب میشــوند (.)Meo, Quattrone & Ursino 2010

ایــن برچس ـبها بــه هیچیــک از واژگان متمرکــز 1متصــل نیســتند .بنابرایــن ،کاربران در ایجــاد
و ترکیــب برچســبها آزاد هســتند .اســتفاده از فولکســونومیها ســاده بــوده و آنهــا واژگان
کاربــران خــود را منعکــس میســازند (.)Mathes 2004

برچســبزنی اجتماعــی در وبالگهــا ،ویکیهــا ،ســایتهای اشــتراکگذاری رســانهها،

مخــازن اســناد و کتابخانههــای دیجیتــال مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد؛ زیــرا آنهــا ب ـه روشهــای
پذیرفتهشــدهای بــرای مدیریــت و کشــف محتــوا تبدیــل شــدهاند ( .)Lee et al. 2009امــا بهطــور

ویــژه ،بهمنظــور برچســبزنی و اشــتراک منابــع و محتــوا ،ایجــاد گــروه و برقــراری ارتبــاط بــا

دیگــران ،ایجــاد کتابخانــة شــخصی ،حاشیهنویســی بــر منابــع و ســایتها و قابلیتهایــی از ایــن

نــوع ،ســایتهای بســیار زیــادی تحــت عنــوان ســایتهای برچســبزنی اجتماعــی طراحــی

شــدهاند کــه از آن جملــه میتــوان «بیبســونومی»« ،2دلیشــز» و «ســایتیوالیک» 3را نــام بــرد.
 .5تعریف هستیشناسیها

بهطــور کلــی ،هستیشناســیها شــامل یــک طبقهبنــدی سلســلهمراتبی از مفاهیــم هســتند.

هــر مفهــوم شــامل یــک دســته از نمونههاســت و توســط خــواص آن توصیــف میشــود.

سلســلهمراتب هستیشناســی در واقــع ،یــک سلســلهمراتب تاکســونومیک (زیــررده /فــرارده)
اســت ( .)Cai & Leung 2008هستیشناســی را میتــوان بهعنــوان یــک مــدل واژگان کنترلشــده

در نظــر گرفــت کــه در آن اصطالحــات بهصــورت سلســلهمراتب بــا توجــه بــه روابــط بیــن
اصطالحــات دســتهبندیشــدهاند .اصطــاح در هستیشناســی ممکــن اســت یــک اصطــاح عــام
1. centralized vocabulary
2. Bibsonomy
3. CiteULike
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یــا یــک اصطــاح خــاص باشــد .اصطــاح خــاص میتوانــد بــه نــام موجودیــت 1نامگــذاری شــود

( .)Sriharee 2015هستیشناســی نقشــی مهــم در بازنمایــی دانــش ایفــا میکنــد و مصنوعــی اســت
کــه یــک واقعیــت خــاص را بــا واژگان خــاص توصیــف میکنــد (.)Chen et al. 2012

هستیشناســیها بیشــترین جزئیــات را در بازنمایــی دانــش دربرمیگیرنــد و بــرای خدمــت
بــه «وب معنایــی» و اساســاً بــرای تســهیل تعامــل بیــن انســان و رایانــه و همچنیــن بیــن رایانــه و

رایانــه ایجــاد شــدهاند .اصطــاح «هستیشناســی» از فلســفه آمــده اســت؛ جایــی کــه «ماهیــت

وجــود» توصیــف میشــود .در بازنمایــی دانــش ،هستیشناســی بــا هــدف ارائــة یــک نمایــش
جامــع از دامنــة دانــش محــدود ،عمدتــاً بــه بازنمایــی اصطالحــات و روابــط آنهــا بــا یکدیگــر

میپــردازد .هستیشناســی از ابزارهــای فنــاوری اطالعــات (بهعنــوان مثــال ،زبانهــای رســمی)

اســتفاده میکنــد تــا رایانههــا را بــه دسترســی و ویرایــش دانــش زمین ـهای فراهمشــده قــادر ســازد.

هستیشناســی بــا بیــان روابــط رســمی بیــن اصطالحــات و قوانیــن تعریفشــده بــرای کاربــرد

آنهــا بــه رایانههــا اجــازه میدهــد تــا اســتنتاجهای خــودکار دربــارة موضوعــات خاصــی را انجــام

دهنــد و بنابرایــن ،بــهشــیوة انســانی در تفکــر و عمــل نزدیــک شــوند .بنابرایــن ،هستیشناس ـیها
بخشــی مهــم از تحقیقــات هــوش مصنوعــی هســتند .روابــط بیــن اصطالحــات در هستیشناس ـیها

در قیــاس بــا اصطالحنامههــا بــهشــکلی آزادانهتــر و گســتردهتر قابــل تعریــف اســت و بنابرایــن،
امــکان و اختیــار بیشــتری در بازنمایــی و مدیریــت دانــش فراهــم میشــود .امــا هستیشناســیها

تنهــا در یــک زمینــة محــدود از دانــش قابــل اســتفاده هســتند (.)Peters 2009
اصطــاح «هستیشناســی» اغلــب بهصــورت کلــی یــا بــه شــکلی متناقــض بــرای همــة
سیســتمهای ســازماندهی دانــش ســاختاریافته اســتفاده میشــود« .اســتوک و اســتوک» توصیــه
میکننــد کــه سیســتمهای ســازماندهی دانــش را تنهــا در صورتیکــه دارای ویژگیهــای زیــر
باشــند ،هستیشناســی بنامیــم ( Stock & Stock 2008نقــل در :)Peters 2009
استفاده از یک زبان هستیشناسی استاندارد (بهعنوان مثال )OWL؛
گزینة استنتاج خودکار با استفاده از منطق اصطالحشناختی؛

رخــداد و تفکیــک 2بهوســیلة نمونههــا و اصطالحــات مشــترک (بهعنــوان مثــال :کارگــردان
و اســتیون اســپیلبرگ)؛

استفاده از روابط خاص (در کنار روابط سلسلهمراتبی).
1. entity
2. occurrence and differentiation
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بــه اعتقــاد «حــری» هستیشناســی« ،اصطالحنامـهای اســت بــا دو ویژگــی دیگــر :یکــی قابلیــت

گســترش دامنــة معنایــی و کارکردهــای مفاهیــم و دیگــری حضــور و عملکــرد فعاالنــة کاربــر در
غنیســازی زبــان بازیابــی» ( .)3 ،1391هستیشناســیها از انعطافپذیــری بیشــتری نســبت بــه

ق نظــر «صنعتجــو» هستیشناســی بــرای پــردازش
اصطالحنامههــا برخوردارنــد .همچنیــن ،طبــ 

اطالعــات توســط انســان و ماشــین کاربــرد دارد ،در حالــیکــه اصطالحنامــه بــرای کاربــران انســانی
معنــادار و قابــل درک اســت (.)1384

مندرجــات هستیشناســیها از  4مــورد زیــر تشــکیل شــده اســت .1 :لغــات کنترلشــدة

محــدود و در عیــن حــال قابــل گســترش .2 ،تفســیر بــدون ابهــام از ردههــا و روابــط میــان

اصطالحــات .3 ،روابــط فرعــی سلســلهمراتبی صریــح ،و  .4وجــود یــک ســری اصــول منطقــی

بــرای ایجــاد روابــط توســط ماشــین (صنعتجــو  .)87 ،1384وجــود روابــط معنایــی روشــن و دقیــق
میــان مفاهیــم یــک حــوزه در هستیشناســیها ،کاهــش ابهــام مفهومــی در حــوزهای خــاص را
بهدنبــال دارد کــه هــدف از کاربــرد هستیشناســی اســت (حســینیبهشــتی و اژهای .)1394

 .6هستیشناسیها و برچسبزنی اجتماعی :مزایا ،تفاوتها و شباهتها

میتــوان مهمتریــن هــدف مشــترک هستیشناســیها و برچســبزنی اجتماعــی را تــاش

در جهــت ســازماندهی و بازنمایــی اطالعــات و دانــش بــه قصــد مــرور ،جســتوجو ،بازیابــی و

اشــتراک آن در محیــط وب دانســت .هستیشناســی بــا ارائــة روابــط بیــن مفاهیــم و موجودیتهــا

در یــک حــوزة موضوعــی خــاص و برچس ـبزنی نیــز بــا ارائــة مفاهیــم تخصیــص دادهشــده بــه
منابــع اطالعاتــی بــدون محدودیــت موضوعــی ،در ایــن راه گام برمــیدارد؛ اگرچــه در حــال

حاضــر ،روابــط بیــن مفاهیــم بــ ه شــکلی کــه در هستیشناســی مرســوم اســت ،در برچســبها

وجــود نــدارد .هستیشناســیها و برچســبهای ایجادشــده بــه فراینــد جســتوجو و دســتیابی

بــه اطالعــات کمــک میکننــد .جســتوجوی مبتنــی بــر هستیشناســی و برچســبها ،امــکان
موفقیــت را میافزایــد .همچنیــن ،میتــوان ایــن دو را مکمــل یکدیگــر در نظــر گرفــت.

برچســبزنی در سیســتمهای مبتنــی بــر فولکســونومی مزایــای متعــددی دارد کــه عبــارت

اســت از :عــدم نیــاز بــه دانــش و یادگیــری سیســتمهای پیچیــدة ردهبنــدی ،انعطافپذیــری بیشــتر،

مشــارکت عــدة بیشــتری در ســازماندهی منابــع و افزایــش ســرعت ســازماندهی و دســترسپذیری،
هزینــة کمتــر ،ســازماندهی منابــع بــا تنــوع موضوعــی کــه در سیســتمهای ســنتی بــهدشــواری

ردهبنــدی میشــوند ،امــکان اســتفاده از مفاهیــم نویــن همزمــان بــا انتشــار و بهکارگیــری آن توســط
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افــراد ،توصیــف گســتردة منابــع غیرمتنــی کــه در ردهبنــدی ســنتی کمتــر بــه آنهــا پرداختــه شــده

اســت (نظیــر تصاویــر و فیلمهــا) و بهبــود دسترســی بــه آنهــا ،نزدیکــی بیشــتر بــه ذهــن و زبــان کاربر
و نظایــر آن .علیرغــم تمامــی مزایــای ذکرشــده ،امــا ســادگی و ســهولت اســتفاده از برچسـبزنی،

منجــر بــه بــروز مشــکالتی در سیســتمهای مبتنــی بــر فولکســونومی فعلــی شــده اســت.
«کیم» و همکاران مشکالت سیستمهای فولکسونومی را به دو دسته تقسیم کردند:

تغییــرات محلــی :برچس ـبها معناشناســی انــدک و تغییــرات زیــادی دارنــد .بنابرایــن ،حتــی
اگــر یــک فعالیــت برچس ـبزنی را بتــوان بهعنــوان فراینــد شــناختی کاربــر در نظــر گرفــت،

حاصــلِ مجموع ـهای از برچس ـبها همیشــه بهطــور صحیــح و مــداوم ،مــدل ذهنــی کاربــر را
نشــان نمیدهــد؛

تغییــرات توزیعشــده :اکثــر سیســتمهای برچس ـبزنی راههــای خــاص خــود را بــرای کار بــا
برچســبها و تفســیر معنــای آنهــا دارنــد .بنابرایــن ،اگــر بخواهیــم دادههــای برچســبزنی
را از برنامههــا یــا خدمــات مختلــف جمــعآوری کنیــم ،بســیار مشــکل اســت کــه معانــی و
ارتباطــات بیــن مجموعــهای از برچســبها را کشــف کنیــم (.)Kim et al. 2008

ایــن محدودیتهــا ناشــی از فقــدان ســاختار متحدالشــکل و بازنمایــی معنایــی موجــود

در سیســتمهای برچســبزنی اســت ( .)Kim et al. 2008از دیگــر مشــکالت برچســبزنی در

سیســتمهای برچســبزنی کــه در هستیشناســیها بهطــور گســترده بــه آنهــا پرداختــه و توجــه

میشــود ،عبارتانــد از :عــدم اســتفاده از واژگان کنترلشــده و بهتبــع آن ناســازگاری و افزونگــی
برچســبها ،نبــو ِد معناشناســی و روابــط پارادایمــی ماننــد روابــط سلســلهمراتبی یــا روابــط
همبســتگی و عــدم امــکان تعریــف روابــط بیــن برچســبها و همچنیــن مشــکالت مربــوط بــه
واژگان و مفاهیــم (نظیــر تعــدد و ابهــام در معنــا ،تنــوع مفاهیــم ،اســتفاده از یــک واژه بــرای مفاهیــم

و موجودیتهــای مختلــف و متفــاوت ،امالهــای متفــاوت کلمــات و غلطهــای امالیــی ،عــدم
رعایــت ســطح اخصگرایــی و عمومیــت مناســب و  .)...بنابرایــن ،هستیشناســیها میتواننــد

ایــن ضعفهــا را در برچسـبزنی اجتماعــی کاهــش دهنــد« .هویجمیجــرز و اســتامپتنر» نیــز اظهــار

داشــتند کــه ادغــام فولکســونومیها بــا هستیشناســیها ،توانایــی اســتخراج روابــط معنایــی بیــن

اصطالحــات را فراهــم میکنــد (.)Hooijmaijers and Stumptner 2008

«بــراون و ســین» نیــز بیــان داشــتند هنگامــیکــه برچســبزنی مشــارکتی یــا فولکســونومی

بــرای اولیــن بــار مطــرح شــد ،بهخاطــر تنــوع دیدگاههایــی کــه قــادر بــه بازنمایــی و بیــان آن
دیدگاههــا از طریــق زبــان طبیعــی بــود ،جشــن گرفتــه شــد؛ امــا اخیــرا ً نگرانیهــا در مــورد توانایــی
60

هستیشناسیها و برچسبزنی اجتماعی :روابط و کاربردها | یاری و حسینی بهشتی

برچسـبها بــرای کمــک بــه کاربــران در یافتــن منابــع خــاص ،منجــر بــه پیشــنهاداتی بــرای کنتــرل
ایــن تنــوع شــده اســت .چنیــن پیشــنهادهایی ،حداقــل اســتفاده از واژگان نیمهکنترلشــده را در

ســاختار و قالــب فولکســونومیها مطــرح میکنــد .بنابرایــن ،ویژگیهــای مشــابهی را کــه در ابتــدا

بــرای آنهــا مــورد ســتایش قــرار گرفتنــد ،محــدود میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن محدودیتهــا در
کمتــر از یــک دهــه از ظهــور اولیــن فولکســونومی ارائــه ش ـد (.)Bruhn & Syn 2018

طبــق اظهــار «اســمیت» هستیشناســی نظامهــای اطالعاتــی ،عملگــرا یــا وابســته بــه وظیفــه

اســت .در ایــن هستیشناســی ،حــق همیشــه بــا کاربــر اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه ایــن هستیشناســی

بــر اهــداف خــاص کاربــردی کــه بر اســاس نیــاز کاربــران تعریــف میشــود ،متمرکــز اســت (Smith

 2002نقــل در صفــری  .)1383بــر ایــن اســاس ،برچس ـبزنی اجتماعــی کــه توســط کاربــران و بــر

اســاس اهــداف ،ذهنیــات و ســطح درک آنهــا از مفاهیــم و معنــا و تعاریــف منتســب بــه آنهــا انجام

میشــود ،میتوانــد بــه غنــای مفهومســازی و تبییــن معنــا و روابــط بیــن مفاهیــم و موجودیتهــا
در هستیشناس ـیها کمــک شــایان توجهــی کــرده و بــه ایــن ترتیــب ،کارایــی هستیشناس ـیها و

کاربــرد آنهــا بــرای کاربــران را ارتقــا دهــد؛ بهویــژه آنکــه هستیشناسـیها در نمایــش مفاهیــم و

بازیابــی منابــع ،بــه زبــان طبیعــی توجــه داشــته و از آن حمایــت میکننــد و کاربــر و درک نیازهــای

وی کــه بهزبــان طبیعــی مطــرح میشــود ،مرکــز اصلــی توجــه هستیشناســیها و وب معنایــی
ا ست .

یــک فولکســونومی میتوانــد دیــدگاه یــک گــروه گســتردهتر را ارائــه کنــد؛ امــا معنایــی کــه
از روابــط ضمنــی میــان برچســبها اســتخراج میشــود ،نســبتاً ســاده اســت .یــک هستیشناســی

معمــوالً توســط یــک گــروه محدودتــر ســاخته میشــود؛ امــا غنــای یــک محصــول مهندسیشــده
را دارد ( .)Wang et al. 2015در واقــع ،فولکســونومی بــا رویکــرد «پاییــن بــه بــاال» (توســط کاربــران)

ی بــا رویکــرد بــاال بــه پاییــن (توســط متخصصــان) طراحــی میشــود (Limpens,
و هستیشناســ 

 .)Gandon & Buffa 2008نکتــة قابــل ذکــر دیگــر اینکــه برچسـبها محصــول نهایــی هســتند؛ امــا

هستیشناس ـیها بهعنــوان ابــزار در جهــت ایجــاد محصــول نهایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

همچنیــن ،بــا توجــه بــه ســهولت و ارزانــی تولیــد برچس ـبها توســط کاربــران و تــداوم آن ،آنهــا

بهروزتــر از هستیشناســیها هســتند کــه بــا هزینــة بــاال و در طیفــی محــدود تولیــد میشــوند.

بنابرایــن ،میتــوان از برچســبها در بهروزرســانی هستیشناســیها اســتفاده کــرد.
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شــیوة تدویــن هستیشناســیها شــامل مشــخصکردن حــوزة موضوعــی ،جمــعآوری

واژگان و مفاهیــم از متــون ،متخصصــان و دیگــران ،و تعییــن روابــط بــر اســاس قواعــد ،اصــول

و استانداردهاســت (صنعتجــو  .)1384در مرحلــة جمــعآوری واژگان و مفاهیــم و کشــف
روابــط جهــت ســاختن هستیشناســیها ،رویکردهــای جایگزیــن ،دادههــای فولکســونومیک

را بهجــای متــون بــهکار میگیرنــد ( .)Wang et al. 2015بســیاری از محققــان متوجــه شــدهاند

کــه فولکســونومی منبــع دانــش بالقــوهای بــرای تولیــد هستیشناســی اســت (.)Chen et al. 2012
«الخلیفــه و دیویــس» دریافتنــد هستیشناســی کــه بــر پایــة برچســبهای فولکســونومی تولیــد
میشــود ،نســبت بــه آنهایــی کــه بهطــور خــودکار از متــن اســتخراج میشــوند ،بــه تفکــر انســانی

نزدیکتــر اســت؛ چــرا کــه نشــانگر نظــرات و عقایــد کاربــران دربــارة نحــوة توصیــف منابــع وب

هســتند .بنابرایــن ،برچسـبهای موجــود در خدمــات نشــانهگذاری اجتماعــی ،منبعــی بالقــوه بــرای
تولیــد هستیشناســی هســتند (.)Al-Khalifa & Davis 2007

دخالــت ناکافــی کاربــران در ســاختن هستیشناســی ،علتــی مهــم بــرای کمبــود فعلــی و

پوشــش ناخوشــایند موجــود در هستیشناســیهای دامنــه اســت .یکــی از دالیــل ایــن کمبــود

وجــود موانــع متعــدد پیـش ِ روی کاربــران عــادی بهمنظــور پیشــنهاد عناصــر مفهومــی جدیــد اســت.

بهعنــوانمثــال ،یــک مفهــوم جدیــد ،توســط یــک گــروه ویــژه (متخصــص) بــه یــک هستیشناســی

اضافــه میشــود .ایــن نیازمنــد آن اســت کــه کاربــران هستیشناســی متخصــص در آن حــوزه،
مســئولیت را بپذیرنــد و مهارتهــای الزم را بــرای ارائــة پیشــنهادات مربوطــه داشــته باشــند کــه

متفــاوت از رونــد تکامــل زبــان طبیعــی اســت و در آن یــک کلمــة جدیــد میتوانــد در نقط ـهای

کــه مــورد نیــاز اســت ،خلــق شــده و بالفاصلــه بــه واژگان اضافــه شــود .همچنیــن ،از آنجــا کــه

ویژگیهــای هستیشناســی در زبــان رســمی بیــان میشــود ،کاربــران بالقــوه بــا دشــواریهایی در

درک ویژگیهــای رســمی هستیشناســی مواجــه میشــوند (Hepp 2007; Hepp, Bachlechner

 .)& Siorpaes 2006ایــن مهــم اســت؛ زیــرا اســتنتاجهای مجــاز بــا اســتفاده از یــک هستیشناســی

معیــن تنهــا در معنــای رســمی آن فراهــم میشــود .عــاوه بــر ایــن ،میتــوان مشــاهده کــرد کــه
تفکیــک اســتفاده از هستیشناســی (مثــ ً
ا ایجــاد حاشیهنویســی) از ســاخت و نگهــداری آن در
شــیوة فعلــی ،مانــع از دریافــت بازخــورد میشــود و در واقــع ،توافــق اجتماعــی را بــر عناصــر

هستیشناســی ،شــکننده و مبهــم میســازد .برچس ـبزنی از ایــن محدودیتهــا اجتنــاب میکنــد؛

زیــرا برچســبهای جدیــد میتواننــد هــر جــا کــه مــورد نیــاز اســت ،معرفــی شــوند و ســاخت
62
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و نگهــداری آنهــا بهطــور دقیــق بــا اســتفادة واقعــی آنهــا پیونــد دارد (& Van Damme, Hepp
2007

.)Siorpaes

زمانــی کــه محققــان از برچســبزنی اجتماعــی مطلــع شــدند ،شــروع بــه تحقیــق در

مــورد روشهــای اســتفاده از دادههــای برچســبزنی اجتماعــی و ســرمایهگذاری در رفتارهــای

برچس ـبزنی اجتماعــی کردنــد .یکــی از مهمتریــن تالشهــای پیشــگامانه توســط «گروبــر» انجــام
شــد کــه بهطــور کلــی ،در جامعــة وب معنایــی بهعنــوان کســی کــه اولینبــار ارزش هستیشناســی

را بــرای رســیدگی بــه مشــکالت حاشیهنویســی منابــع و قابلیــت همــکاری در سراســر سیســتم شــرح

داد ،شــناخته شــده اســت ( Gruber 1994نقــل در « .)Ding et al. 2010گروبــر» در ســال 2005

پیشــنهاد اســتفاده از هستیشناســی را بــرای مدلســازی دادههــای برچســبزنی و حمایــت از

پاالیــش مشــارکتی مطــرح کــرد .او ســپس ،یــک مــدل مفهومــی از هستیشناســی برچس ـبزنی

1

خــود را مطــرح نمــود ( .)Gruber 2007هستیشناســی برچســبزنی «گروبــر» ،عناصــر اساســی

فعالیــت برچسـبزنی (یعنــی شــیء ،برچســب ،برچسـبزن و منبــع) را پوشــش داد و بــه آن مفهــوم
«رأی»( 2یعنــی  +یــا  )-را اضافــه کــرد (.)Ding et al. 2010

در ادامــه ،بهمنظــور بهرهگیــری از برچســبها و دادههــای فولکســونومیک بــرای ایجــاد

هستیشناســیها ،ابزارهــا و فنــون مختلــف توســط پژوهشــگران بررســی و پیشــنهاد شــد کــه در

زیــر بهشــرح برخــی از آنهــا پرداختــه میشــود .در اینجــا مــا بــه تولیــد هستیشناســیهایی
میرســیم کــه بــه هستیشناســیهای برچســبزنی مرســوماند.

«وندام ،هــپ و ســایروپیس» از ترکیــب پنــج نــوع منبــع و فــن بــرای ســاخت و نگهــداری

هستیشناســی اســتفاده کردنــد کــه عبارتانــد از :دادههــای فولکســونومیک؛ منابــع واژهنامــهای

برخــط شــامل دیکشــنری «لئــو»« ،3وردنــت»« ،4گــوگل» ،و «ویکیپیدیــا»؛ هستیشناســی و منابــع
وب معنایــی (موتــور جســتوجوی

Swoogle

سوجــو بــرای هستیشناســی)؛
بهمنظــور پر 

نگاشــت هستیشناســی و رویکردهــای تطبیقــی؛ و عملکــردی کــه بــه جامعــه در جهــت دســتیابی

و حفــظ اجمــاع کمــک میکنــد .آنهــا مجموعــهای از برچســبها را جمــعآوری ،و ســپس بــا
منابــع واژهنامـهای برخــط و  ...کــه ذکــر شــد ،اصــاح و غنیســازی کردنــد و آنهــا را بــه مفاهیــم

1. tagging ontologies
2. vote
3. Leo Dictionary
4. Wordnet
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هستیشناســی نگاشــت کردنــد .یکــی از جنبههــای مهــم پیشــنهاد آنهــا مکانیســم اعتبارســنجی

هستیشناســی اســت کــه در آن جامعــهای کــه فولکســونومی را تولیــد میکنــد ،نتایــج را بــا

پذیــرش یــا رد مفاهیــم پیشــنهادی ،مــورد تأییــد قــرار میدهــد .آنهــا الگوریتمهایــی را بــرای تمیــز

دادههــای فولکســونومیک ،بهویــژه اســامی جمــع و افعــال مرکــب بـهکار گرفتنــد .ایــن عملیــات در

مرحلــة پیشفراینــد گام اســتخراج رخ میدهــد کــه هدفــش بهبــود کیفیــت دادههــا و گروهبنــدی
برچســبهایی اســت کــه روابطــی قــوی دارنــد (.)Van Damme, Hepp & Siorpaes 2007

«گارســیا کاســترو ،هــپ و گارســیا» از روش «مرتبســازی کارت» 1کــه فنــی بــرای کســب

دانــش اســت ،در ســاخت هستیشناســی بهــره گرفتنــد .آنهــا رویکــرد خــود را «مرتبســازی

برچســب» 2نــام نهادنــد ( .)García-Castro, Hepp & García 2010در اینجــا برچســبها و روابــط

بهعنــوان کارتهایــی کــه بایــد ســازماندهی شــوند ،عمــل میکننــد« .مرتبســازی برچســب» بــر
اســاس مــدل «فرابرچســب» 3ســاخته شــده اســت کــه اجــازة ایجــاد روابــط آزاد را بیــن هــر جفــت

از اشــیای قابــل برچسـبزنی میدهــد .بنابرایــن ،اســتفادة مجــدد از دانــش نیمهســاختاریافته ،یعنــی

دادة برچســبزنی ،فراینــد ســاخت هستیشناســی را تســهیل میکنــد .ایــن مــدل از پتانســیل و

نقــاط قــوت سیســتم برچس ـبزنی اجتماعــی بهــره میگیــرد و ســاختار (موضــوع ،مســند ،4شــیء)
را بــرای بازنمــون برچسـبزنی ،بهطــور خــاص (عامــل ،برچســب ،منبــع) بــه اشــتراک میگــذارد.
در ایــن رویکــرد در اولیــن مرحلــه ،مدیــر پــروژه ،پــروژه را بــه ایــن شــرح تعریــف میکنــد:

دامنــة هستیشناســی هــدف؛ اهــداف ســاخت ایــن هستیشناســی؛ تیــم شــرکتکننده در پــروژه؛
مخــزن هستیشناســی محلــی و برخــط کــه بــرای پیشــنهادات ،نگاشـتها و رفــع ابهامــات اســتفاده

میشــود؛ مجموعــهای از قوانیــن بــرای توصیــف برچســب بهعنــوان مفهــوم ،رشــته حــروف،

عــدد صحیــح ،تاریــخ URL ،و مجموعــهای از قوانیــن بــرای دســتهبندی برچســبها و روابــط

بهعنــوان موجودیتهــای تعریفشــده در هستیشناســی در مخــزن .در گام دوم ،مدیــر پــروژه

برچس ـبهایی را تولیــد میکنــد کــه بهعنــوان موجودیتهــای بــذر (دانــه) 5مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد و عمدتــاً بازنمــای مفاهیــم و انــواع ابتدایــی ماننــد اعــداد ،تاریخهــا و رشــته حــروف
اســت .بــرای تولیــد بــذر از سیســتم برچســبزنی اجتماعــی بــرای دسترســی بــه دادههایشــان
1. card sorting
2. tag sorting
3. hyper tag
4. predicate
5. seed
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اســتفاده میشــود (بــرای مثــال ،دلیشــز و کانوتــا) و از فراوانیهــا و روشهــای آمــاری بهمنظــور
پوشــش برچس ـبهایی کــه بیشــتر بیانگــر هســتند ،بهــره گرفتــه میشــود .مدیــر پــروژه میتوانــد

بــا عاملهــا ،تاریــخ برچســبزنی ،برچســبهای مرتبــط ،بیشــترین برچســبهای مــورد اســتفاده
و حداقــل طــول برچســبها ،عمــل پاالیــش و اصــاح را انجــام دهــد .ســه مرحلــة بعــدی بــا

فراینــد ســاخت هستیشناســی مطابقــت دارد و توســط تیــم انجــام میشــود کــه میتــوان آنهــا

را بهصــورت متوالــی یــا مــوازی انجــام داد .در مرحلــة ســوم ،شــرکتکنندگان برچســبهای

بــذر را میگیرنــد و بــا پیوســتن یــک برچســب بــه یــک جفــت ،1آنهــا را مرتبــط میکننــد .هــر

وقــت آنهــا احســاس نیــاز کننــد ،میتواننــد برچســبهای جدیــدی ایجــاد کننــد .پیشــنهاداتی

بــه ایــن شــرح بــه شــرکتکنندگان ارائــه میشــود )1 :روابــط از پیــش تعریفشــده کــه عموم ـاً
مــورد اســتفاده در رویکردهــای نگاشــت اســت )2 ،روابــط از پیــش تعریفشــدة انتخابشــده از

یــک یــا چنــد هستیشناســی در مخــزن )3 ،هستیشناســی برخــط استخراجشــده ،و  )4تکمیــل
خــودکار بــا حــروف تایپشــده در ابتــدا .در مرحلــة چهــارم شــرکتکنندگان برچســبها را

بهعنــوان مفهــوم ،رشــته حــروف ،عــدد صحیــح ،تاریــخ و  ،URIتوصیــف و ایجــاد میکننــد؛ در

حالــیکــه در مرحلــة پنجــم آنهــا دســتههایی را بــه برچس ـبها و روابــط اضافــه میکننــد؛ یعنــی
آنهــا برچس ـبها و روابطــی را از یــک واژگان از پیــش تعریفشــده برچســب میزننــد .ایــن دو

مرحلــه اختیــاری اســت؛ زیــرا آنهــا میتواننــد بهطــور خــودکار بــر اســاس قوانیــن تعریفشــده
توســط مدیــر پــروژه انجــام شــوند .مرحلــة ششــم بهصــورت مــوازی انجــام میشــود و شــامل

رأیدادن بــه برچس ـبها و روابــط میشــود .هــر زمــان کــه یــک شــرکتکننده از یــک برچســب

اســتفاده میکنــد /اضافــه میکنــد ،یــک رأی جدیــد شــمرده میشــود .بهصــورت اختیــاری،

آنهــا همچنیــن میتواننــد توضیحــات کوتاهــی را پیوســت کننــد .مرحلــة هفتــم توســط مدیــر

پــروژه انجــام میشــود و شــامل فراینــد تثبیــت 2اســت .ابتــدا ،تثبیــت بهصــورت خــودکار بــا

محاســبة تمــام برچســبزنیها و آرای شــرکتکنندگان انجــام میشــود .ســپس ،مدیــر پــروژه
یــک بررســی نهایــی را انجــام میدهــد و نســخة هستیشناســی تأییدشــده منتشــر میشــود .ایــن

نســخه میتوانــد بخشــی از فراینــد یــک نســخة جدیــد یــا یــک هستیشناســی جدیــد بــا قــرار دادن
آن در مخــزن و قوانیــن دســتهبندی باشــد (.)García-Castro, Hepp & García 2010

1. duplet
2. consolidation
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«چــن» و همــکاران اظهــار داشــتند کــه روانشناســان شــناختی دریافتهانــد کــه بیشــترین دانــش

انســانی توســط مفاهیــم ســطح پایــه ارائــه میشــود؛ دانشــی کــه خانــوادهای از مفاهیــم هســتند و

اغلــب توســط مــردم در زندگــی روزمــره مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بــا الهــام از مطالعــات

روانشناســی شــناختی ،پژوهشــگران یــک الگوریتــم تولیــد هستیشناســی بــر اســاس مفاهیــم

ســطح پایــه از فولکســونومیها ارائــه کردنــد .آنهــا بــا اســتفاده از «پــروژة راهنمــای بــاز» بهعنــوان

معیــار نشــان دادنــد کــه هستیشناســی تولیدشــده بــه ایــن روش (بــا اســتفاده از مجموعــه دادههــای
دلیشــز) ،معقــول و منطبــق بــا تفکــر انســانی اســت .ب ـه گفتــة آنــان ،ایــن نــوع هستیشناســی بــرای

کاربــران ،قابــل قبولتــر و کاربردیتــر اســت .در رویکــرد آنهــا ،مفاهیــم توســط برچســبهای

مشــترک از یــک دســته از منابــع نشــان داده میشــود .در واقــع ،از آنجــا کــه هــر منبــع توســط

برچســبها توصیــف و بازنمایــی میشــود ،آنهــا برچســبها را بهعنــوان خــواص نمونههــا

در نظــر گرفتنــد .شــکل  ،1یــک هستیشناســی تولیدشــده در ایــن رویکــرد را نشــان میدهــد.
بــرای مثــال ،برچس ـبهای «جــاوا» و «برنامهنویســی» 1بــا هــم مفهــوم برنامهنویســی «جــاوا» را نشــان

میدهنــد .برچس ـبهای یــک مفهــوم توســط زیرمفهومهــا بــه ارث بــرده میشــوند و یــک مفهــوم

همــة نمونههــای فرزندانــش 2را دارد .چنیــن بازنمایــی میتوانــد اطالعــات و ویژگیهــای بیشــتری
از مفاهیــم را نگــه دارد و بــا تعریــف مفاهیــم در روانشناســی ســازگار باشــد (.)Chen et al. 2012

هستیشناســی تولیدشــده در ایــن پژوهــش ،کاربردهــای فــوری متعــددی نظیــر برچس ـبزنی

مشــارکتی ،جسـتوج و بــا کمــک برچســب و پیشــنهاد برچســب را دارد.

1. programming
2. descendants
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شکل  .1هستیشناسی تولیدشده در پژوهش ()Chen et al. 2012

ـوه فولکســونومیها میتواند
ـیet/بالقـ
ـی )ضمن
معناشناسـ
ـتند کـ
داشـ
اظه.1ــار
«وانــگ» و همــکاران
(Chen
2012ـal.
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ـهﺷﺪه در
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻫﺴﺘﻲ
ﺷﻜﻞ

بــرای تولیــد هستیشناســیها مــورد اســتخراج قــرار گیــرد .نتیجــة رویکــرد بهکاررفتــه توســط

آنــان ،ایجــاد یــک هستیشناســیِ فولکســونومی اســت کــه موجودیــت دورگ ـهای اســت و در آن

از هستیشناســی و فولکســونومی اســتفاده شــده اســت .ایــن هستیشناســیِ فولکسونومیشــده،

1. programming
2. descendants

هستیشناســی اســت کــه بــا اصطالحــات فولکســونومی هماهنــگ اســت و بــا دادههــای متنــی آن

غنــی شــده اســت .دادههــای متنــی ،بــه معنــای دادههایــی اســت کــه از تجزیــه و تحلیــل آمــاری
یــک فولکســونومی ،بهعنــوان مثــال فراوانــی برچســب ،هموقوعــی و محتــوای اطالعــات بهدســت

آمــده اســت .پژوهشــگران ،فــن ســهگانة اســتخراج ،غنیســازی و تکامــل را ارائــه دادنــد کــه

طــی آن ،معانــی پنهــان فولکســونومی معینــی شــامل برچس ـبهای «دلیشــز» و «فلیکــر» (بیانشــده
در هستیشناســیِ فولکسونومیشــده) ،بــرای پشــتیبانی از بررســی و ارتقــای هستیشناســی کاوش

میشــود .اســتخراج گامــی اســت کــه در آن دادههــای فولکســونومی بهمنظــور جمــعآوری

فرادادههــای مــورد اســتفاده در گام بعــد ،گزینــش و اســتخراج میشــود .ایــن گام شــامل دو

مرحلــة «جمــعآوری داده برچســب» و «پیشپــردازش /تجمیــع داده برچســب» اســت .در مرحلــة
غنیســازی ،معانــی پنهــان از بافــت فولکســونومیک اســتخراج شــده و بــا هستیشناســی ترکیــب

میشــود .ایــن گام شــامل دو مرحلــة نگاشــت برچســبها بــه مفاهیــم هستیشناســی و ترکیــب
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هستیشناســی در فولکســونومی اســت .در نهایــت ،تکامــل گامــی اســت کــه در آن مدیــران

هستیشناســی میتواننــد دادة هستیشناســیِ فولکسونومیشــده را تجزیــه و تحلیــل نمــوده و

مــواردی را کــه در آنهــا دانــش اشــتراکی نشــان میدهــد کــه هستیشناســی نیــاز بــه مــرور یــا
ارتقــا دارد ،تجســم کننــد .ایــن گام شــامل یــک مرحلــة مــرور و ارتقــا اســت (.)Wang et al. 2015

در مجمــوع «دلیشــز»« ،کانوتــا» و «فلیکــر» بیشــترین ســایتهای اجتماعــی مــورد اســتفاده

بــرای جمــعآوری برچســبها جهــت ســاخت هستیشناســیها بودنــد.
 .8برچسبزنیهای مبتنی بر هستیشناسی

همانطــور کــه برچس ـبها و دادههــای فولکســونومیک در ایجــاد و ارتقــای هستیشناس ـیها

کاربــرد دارنــد ،از هستیشناســیها نیــز در سیســتمهای برچســبزنی اجتماعــی اســتفاده شــده

اســت .هــدف در اینجــا افــزودن ســاختار و معنــای بیشــتر بــه ایــن سیستمهاســت .در ایــن زمینــه

میتــوان بــه دو راهــکار اشــاره کــرد.

در راهــکار اول ،در رویکــرد دســتیِ انتخــاب برچســب میتــوان از هستیشناســی در جهــت

ارائــة راهنمایــی بهمنظــور انتخــاب برچســب مناســب توســط کاربــر ،بصریســازی برچســبها

و روابــط آنهــا و یــا در جهــت نگاشــت برچســبها بــه مفاهیمــی در هستیشناســی اســتفاده

کــرد؛ چــرا کــه از جملــه مشــکالت کاربــران در هنــگام برچســبزنی ،دشــواریهای فــردی و

دشــواریهای مربــوط بــه واژگان اســت .دشــواریهای فــردی مربــوط بــه محدودبــودن دایــرة
واژگان و مفاهیــم آموختهشــده توســط کاربــر ،و معنــا و زمینــة کاربــرد آنهــا و دشــواری در
انتخــاب کلیدیتریــن برچســب بــا ســطح اخصگرایــی مناســب و مرتبــط بــا موضــوع اســت.

دشــواریهای مربــوط بــه واژگان نیــز ناشــی از تعــدد معانــی ،تعــدد مترادفهــا و نظایــر آن اســت؛

ضمــن اینکــه خــود سیســتم نیــز نقصهایــی در زمینــة برچســبزنی نظیــر عــدم امــکان ایجــاد

روابــط بیــن برچســبها ،عــدم پیشــنهاد برچســبهای مناســب و نظایــر آن دارد .در همــة ایــن
مــوارد ،وجــود هستیشناســی در سیســتم در گام انتخــاب برچســب توســط کاربــر میتوانــد ایــن

ضعفهــا و مشــکالت را کاهــش دهــد.

در ایــن زمینــه «اسپشــا و موتــا» رویکــردی ســهمرحلهای شــامل پیشپــردازش برچســبها،

خوشــهبندی برچســبها و شناســایی رابطــه /مفهــوم را بــرای صریحســازی معنــای برچســب

ی کــه ایــن تشــکیالت مشــارکتی
در سیســتمهای برچســبزنی اجتماعــی ارائــه دادنــد؛ بهطــور 

میتوانــد در شــکل گروهــی از مفاهیــم و هستیشناس ـیهای جزئــی ظاهــر شــود .بــه ایــن ترتیــب،
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مشــکالت سیســتمها نظیــر ابهــام ،مترادفهــا و اختــاف در جزئیــات و  ...کاهــش مییابــد .ایــن
امــر از طریــق تفکیــک و تشــخیص برچســبها ،تجزیــه و تحلیــل هموقوعــی میــان برچســبها،

خوشــهبندی برچســبها بــر اســاس اطالعــات هموقوعــی و در نهایــت ،نگاشــت برچســبها
در یــک خوشــه از عناصــر (مفاهیــم ،خصیصههــا یــا نمونههــا) در هستیشناســی و اســتخراج
(طبقهبنــدی یــا غیرطبقهبنــدی) روابــط معنایــی میــان آنهــا ،بــا اســتفاده از دانــش فراهمشــده توســط

هستیشناســیهای موجــود در وب معنایــی ،و همچنیــن منابعــی ماننــد «ویکیپدیــا» و «گــوگل»

بهدســت میآیــد .پژوهشــگران بــه روابــط بیــن برچســبها و نگاشــت آن بــه مفاهیــم رســمی

در هستیشناســیها تمرکــز کردنــد .هستیشناســی حاصلشــده در ایــن رویکــرد بــر خــاف
هستیشناســی ســنتی یکپارچــه بهوســیلة قــراردادن قطعاتــی کــه مشتقشــده از هستیشناســیهای

متعــدد در وب معنایــی اســت ،ســاخته میشــود .هستیشناســی حاصــل میتوانــد بــرای ارتقــای

وظایــف مختلــف در سیســتمهای برچس ـبزنی (بــرای کاربــران و برنامههــای وب معنایــی) شــامل

درخواســت گســترش /رفــع ابهــام برچســب ،بصریســازی خوشــههای برچســب و روابــط بیــن

آنهــا و پیشــنهاد برچســب ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .نتایــج اولیــة ایــن پژوهــش در مجموعــه

برچسـبهای «دلیشــز» و «فلیکــر» نشــان داد کــه رویکــرد مــورد اســتفاده بســیار امیدوارکننــده بــوده
اســت؛ چــرا کــه خوش ـههایی بــا برچس ـبهای بســیار مرتبــط مطابــق بــا مفاهیــم در هستیشناســی

تولیــد میکنــد و روابــط معنــادار میــان زیــر مجموعههــای ایــن برچســبها میتوانــد شناســایی

شــود .همچنیــن ،گروههــای معنــادار از برچســبها میتواننــد بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل

هموقوعــی و فنــون خوشــهبندی اســتخراج شــوند؛ در حالــیکــه روابــط درون برچســبها در

هــر خوشــه میتوانــد بــا پرسوجــوی هستیشناســی در  Swoogleکشــف شــود .ایــن منابــع بــرای
بهبــود دادههــای فولکســونومیک عمدتــاً در جهــت روشــن ســاختن معنــای برچســبها مــورد
اســتفاده قــرار گرفتنــد (.)Specia & Motta 2007

در راهــکار دوم ،میتــوان از هستیشناســی در جهــت خودکارســازی برچســبزنی

در سیســتم بهــره گرفــت .در ایــن راســتا میتــوان از فنــون زبانــی «پــردازش زبــان طبیعــی»

1

حمایتشــده بــا هستیشناســی بــرای اســتخراج خــودکار برچســبها اســتفاده کــرد .بهطــور

مثــال Sriharee (2015) ،روششناســی برچســبزنی خــودکار مقــاالت در سیســتم اشــتراک
مقالــه مبتنــی بــر هستیشناســی را بــا اســتفاده از رویکــرد معنایــی پیشــنهاد کــرد .طبــقنظــر وی،
)1. Natural Language Processing (NLP
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روششناســی برچس ـبزنی خــودکار متشــکل از دو فراینــد اصلــی اســت :فراینــد پیشپــردازش و

فراینــد برچسـبزنی .فراینــد پیشپــردازش ،فراینــد تهیــة دادههاســت .دادههــا در فراینــد ردهبنــدی
و برچســبزنی اســتفاده میشــوند .فراينــد پيشپــردازش ،ماتريــس وزن-اصطــاح را کــه در
فراينــد ردهبنــدي مقالــه و یافتــن دســته /دامنــه مربوطــه اســتفاده ميشــود ،ايجــاد ميکنــد .در

ایــن مرحلــه همچنیــن ،هستیشناســی برچســب از اصطالحــات استخراجشــده از سلســلهدادههای

تعیینشــده ایجــاد میشــود .فراینــد انتخــاب برچســب ،شــامل ردهبنــدی مقالــه در دامنــة مرتبــط

(بهعنــوان فراینــد پاالیــش و اصــاح) و انتخــاب برچســب از هستیشناســی دامنــه (برچســب

تعریفشــده در هستیشناســی بــرای مقــاالت) اســت .ماتریــس وزن-اصطــاح بــرای ردهبنــدی در

فراینــد برچسـبزنی اســتفاده میشــود .مقالــه در یــک دامنــة خــاص تعییــن شــده و بــا هستیشناســی

برچســب دامنــه ،برچســبزنی میشــود .فراینــد انتخــاب برچســب ،وزن هستیشناســی را بــرای

پیشــنهاد برچســب محاســبه میکنــد .بــا برچســبزنی مبتنــی بــر هستیشناســی ،برچســبهای
پیشنهادشــده بــر طبــق تحلیــل معنایــی رتبهبنــدی میشــوند و ایــن نــه فقــط بــه فراوانــی اصطــاح
مربــوط اســت ،بلکــه شــباهت نیــز توســط هستیشناســی ســنجیدهمیشــود.

) Alqahtani & Rilling (2017نیــز رویکــردی مبتنــی بــر هستیشناســی بــرای خودکارســازی

برچس ـبزنی مصنوعــات نرمافــزاری ارائــه نمودنــد .آنهــا اظهــار داشــتند کــه مخــازن مهندســی
نرمافــزار حــاوی ســرمایة اطالعــات متنــی ،ماننــد نظــرات کــد منبــع ،بحثهــای توســعهدهندگان،

پیغامهــا و گزارشهــای خطــا هســتند .ایــن فــرم رایــگان توصیــف متــن میتوانــد نگرانیهایــی

را در خصــوص مســائل امنیتــی در پــی داشــته باشــد .از ایــنرو ،رویکــردی بــرای پرداختــن بــه
مســائل امنیتــی مربــوط بــه اطالعــات متنــی کــه مزایــای متعــددی ماننــد مدیریــت اِشــکال (مث ـ ً
ا

اولویتبنــدی) ،تریــاژ اِشــکال 1و نظایــر آن را دارا باشــد ،راهگشاســت .پژوهشــگران ،روش
ردهبنــدی و برچســبزنی کامــ ً
ا خــودکار کــه بتوانــد برچســبهای امنیتــی را از ایــن متــون،
بــدون نیــاز بــه دادههــای آمــوزش دســتی اســتخراج کنــد ،پیشــنهاد دادنــد .آنهــا یــک چارچــوب

برچســبزن امنیتــی نرمافــزار مبتنــی بــر هستیشناســی را معرفــی کردنــد کــه میتوانــد بهطــور

خــودکار موجودیتهــای مربــوط بــه امنیــت ســایبری و مفاهیــم موجــود در متــن مصنوعــات
نرمافــزاری را شناســایی و ردهبنــدی کنــد.

در راهــکار دوم ،در جهــت افزایــش کارایــی و بهــرهوری میتــوان از هستیشناســی اســتفاده
1. bug triage
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کــرد کــه مبتنــی بــر برچسـبها ایجــاد شــده اســت .در ایــن صــورت ،برچسـبهای استخراجشــده
بــه ذهــن و زبــان کاربــر نزدیکتــر خواهــد بــود.

«کیــم» و همــکاران نیــز بــر ایــن اعتقادنــد کــه هستیشناس ـیهای برچســب میتواننــد در ســه

زمینــة زیــر کمــک کننــد (:)Kim et al. 2008

پیشرفتهشــدن 1بازنمایــی دانــش :یــک هستیشناســی برچســب میتوانــد بــه شــکلی قــوی،
بازنمــون موجودیتهــا و روابطــی باشــد کــه فعالیتهــای برچس ـبزنی را تشــکیل میدهنــد.

ایــن امــر میتوانــد ســاختار دانــش برچس ـبزنی دادههــا را واضــح ســازد و ایجــاد دادههــای

پیونــدی (Berners-Lee 2006؛ نقــل در  )Kim et al. 2008از برچســبزنی دادههــا در وب را
تســهیل کنــد؛

تســهیل مبادلــة دانــش :هستیشناســیها میتواننــد بــا فراهــمآوری ســازههای قابــل

اســتفادة مجــدد ،دانــش را در میــان کاربــران و برنامههــای مختلــف مبادلــه کننــد .بنابرایــن،
یــک هستیشناســی برچســب میتوانــد بــه اشــتراک گذاشــته شــده و بــرای فعالیتهــای
برچســبزنی جداگانــه در پلتفرمهــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛

پــردازش ماشــینی :2هستیشناســیها و فناوریهــای وب معنایــی بهطــور کلــی ،بازنمایــی،

پــردازش و اســتدالل دانــش انســانی را بهمنظــور انجــام خــودکار پیونــد دادههــا و ادغــام

دادههــای برچســبزنی بــه ماشــین ارائــه میدهنــد.
 .9نتیجهگیری

اگرچــه بســتر کاربــرد برچســبها و هستیشناســیها تــا حــدودی متفــاوت اســت ،امــا

هــر یــک از ایــن دو در دیگــری قابــل اســتفاده اســت .اســتفاده از هستیشناســی در وب ،2/0

ایجــاد ســاختار و رفــع نقصهــا و ضعفهــای آن را در ســازماندهی ،جســتوجو ،بازیابــی و
اشــتراک اطالعــات و دانــش بهدنبــال دارد .اســتفاده از برچســبها در هستیشناســی نیــز بــهروز

شــدن ،کاربردیترشــدن و پذیــرش آن را در جامعــة کاربــران در پــی دارد .دانــش جدیــد و

پویــای ارائهشــده توســط کاربــران میتوانــد در تکامــل ،توســعه و بهروزرســانی دانــش رســمی

هستیشناســیها بــا افــزودن مفاهیــم و روابــط بیــن آنهــا مؤثــر واقــع شــود .در واقــع ،بــا ایجــاد

خوش ـهبندی و کشــف روابــط معنایــی بیــن برچس ـبها ،از آنهــا در جهــت ســاخت هستیشناســی

1. sophistication
2. machine-processable
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بهــره گرفتــه میشــود.

ســنجش هستیشناس ـیهای تولیدشــده بــر مبنــای برچس ـبها بــا معیــار و مالکــی معتبــر نظیــر

هستیشناســی کــه کارایــی خــود را ثابــت کــرده اســت (بــا توجــه بــه هــدف و کاربــرد خــاص)

و ســنجش برچســبهای اختصاصیافتــه بــه منابــع بــا بهرهگیــری از هستیشناســی (بهصــورت

دســتی یــا خــودکار) بــا بررســی ســطح رضایــت کاربــر در تأمیــن ســهولت و راحتــی اختصــاص
برچس ـبها بــه منابــع و افزایــش بازدیــد مطلــب و بازیابــی آن و همچنیــن ،امــکان ادغــام دادههــای

برچســبزنی در میــان سیســتمهای برچســبزنی مختلــف ،ارزش و کارایــی بهرهگیــری از
هستیشناســیها و برچســبها را در پیونــد بــا یکدیگــر نشــان خواهــد داد.

اســتفاده از هستیشناســیها و برچســبها در کنــار یکدیگــر در پایگاههــای اطالعاتــی،

کتابخانههــای دیجیتالــی ،شــبکههای اجتماعــی و  ...بــه ارتقــای کیفیــت آنهــا در زمینههــای

مربــوط بــه ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات و دانــش خواهــد افــزود و مشــارکت و همافزایــی

کاربــران و متخصصــان را بهدنبــال خواهــد داشــت .بــه ایــن ترتیــب ،هستیشناســیها در عمــل
مــورد اســتفادة گســترده قــرار گرفتــه و برچس ـبزنی در شــیوهای ســاختاریافته و منســجم از لحــاظ
معنایــی و بــا ســرعت باالتــر بــه ســازماندهی ،جســتوجو ،بازیابــی و مبادلــة اطالعــات و دانــش

کمــک خواهــد کــرد.

 .10پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی

از آنجــا کــه در ایــران پژوهشهایــی بــا محوریــت ایجــاد هستیشناســیهای مبتنــی بــر

برچســبزنی و اســتفاده از هستیشناســیها در سیســتمهای برچســبزنی اجتماعــی انجــام نشــده
اســت ،انجــام پژوهشهــای زیــر پیشــنهاد میشــود:

از آنجــا کــه کاربــران ایرانــی حضــوری گســترده در شــبکههای اجتماعــی دارنــد و از آنجــا
کــه زبــان فارســی در جســتوجو و بازیابــی اطالعــات مشــکالت خــاص خــود را دارد و
همچنیــن ،مشــکالت متعــدد پی ـش ِ روی کاربــران در ایجــاد برچس ـبها کــه در قســمتهای
مختلــف ایــن متــن مــورد اشــاره قــرار گرفــت و همچنیــن ،بــه ایــن علــت کــه تاکنــون در
ســاخت هستیشناســیها از برچســبهای ارائهشــده توســط کاربــران ایرانــی در شــبکههای
اجتماعــی اســتفاده نشــده اســت ،پیشــنهاد میشــود هستیشناســی بــا اســتفاده از برچس ـبهای

ایجادشــده توســط کاربــران در شــبکة اجتماعــی «اینســتاگرام» در دامنههــای مختلــف
موضوعــی انجــام شــده و بــا بهکارگیــری آزمایشــی آن ،کارایــی و عملکــردش ،هــم در
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رویکــرد دســتی و هــم در رویکــرد خــودکار برچس ـبزنی ســنجیده شــود .کارایــی مناســب

چنیــن هستیشناســی ،کمــک شــایان توجهــی بــه کاربــران در ایجــاد برچس ـبها و همچنیــن،

جســتوجو و بازیابــی اطالعــات خواهــد کــرد.

از آنجــا کــه متخصصــان علــم اطالعــات و دانششناســی در دوران تحصیــل خــود بهویــژه
در مقطــع دکتــری از ســرویسهای نشــانهگذاری اجتماعــی نظیــر «دلشــیز» و «بیســونومی» بــا

اهــداف مختلــف اســتفاده میکننــد و بــا ســاختار و چارچــوب ایــن ســرویسها آشــنایی دارنــد

و همچنیــن ،تعــداد بــاالی کاربــران ایــن ســرویسها و وجــود برچس ـبهای فــراوان ،پیشــنهاد

میشــود متخصصــان علــم اطالعــات بهعنــوان یــک مخــزن سرشــار از برچســب ،از ایــن
ســرویسها اســتفاده کــرده و کارایــی هستیشناســی ایجادشــده را در عمــل بســنجند و بـه ایــن

ترتیــب ،تــوان خــود در ایجــاد هستیشناس ـیهایی از ایــن دســت را نیــز بــه اثبــات برســانند.
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شیوا یاری

 دانشـجوی دکتـری علـم اطالعـات و دانششناسـی در1363 متولـد سـال

 ایشـان هماکنون.دانشـگاه تهـران (گرایـش بازیابـی اطالعـات و دانـش) اسـت

کارشـناس مسـئول بودجـه و منابـع درآمـدی اداره کل کتابخانههـای عمومـی
.اسـتان کرمانشـاه اسـت

 کتابخانههای، خوانـدن،بازیابـی اطالعات و مسـائل روانشـناختی مربوط به آن
عمومـی و روش تحقیـق در علـم اطالعـات و دانششناسـی از جملـه عالیـق

پژوهشـی وی
ﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮﺮان )ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎززﻳﺎﺑ
اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ت
دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ
 ي.است
داﻧﺸﺠﻮي
 د1363  ﻣﺘﻮﻮﻟﺪ ﺳﺎل:ﺷﻴﻮا ﻳﺎري
ﺷ

اداره ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ه
اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮﻮل ﺑﻮدﺟﻪ و ﻊ

ﺷﻨﺎﺳﻲ از
ﻲ
 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و رروش ﺗﺤﻘﻴﻖ درر ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ، ﺧﻮاﻧﻧﺪن،ررواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻮط ﺑﻪ آن
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.اﺳﺖ

ﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮﺮان )ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎززﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ت
دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ
ي
ﺷﻴﻮا ﻳﺎري :ﻣﺘﻮﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1363دداﻧﺸﺠﻮي
ﺷ

ﻼﻋﺎت
اداره ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺳﺖ .ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼ
ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ه
اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮﻮل ﺑﻮدﺟﻪ و ﻊ

ﻖ ﭘﮋوﻫ
ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
ﻲ
ررواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻮط ﺑﻪ آن ،ﺧﻮاﻧﻧﺪن ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و رروش ﺗﺤﻘﻴﻖ درر ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
اﺳﺖ.
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ملوکالسادات حسینی بهشتی

دانشآموختــة دکتــری تخصصــی دانشــگاه تهــران در رشــتة زبانشناســی

همگانــی اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری
اطالعــات ایــران اســت.

ﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮﺮان در رﺷﺘﺔ زﺑﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎﺎﻧﻲ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻛﻨﻮن
ﻣﻣﻠﻮكاﻟﺴﺎدات ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼ
ﭘﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﻋﺎت اﻳﺮان اﺳﺖ.
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