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مقدمه

مصورسازي ،فرایند دريافت دادههای خام و تبدیل آن به شكلي است که برای انسان قابل
مشاهده و درك باشد (چي و جين .)2011 ،3درواقع ،برای درک سریع و بهتر دادهها میتوان
آنها را باروشهای گوناگون به تصویر کشید که معموالً در این روشها از فنون مختلفی بهره
میگیرند .مصورسازي اطالعات از زمره روشهای مؤثر در شناسایی ،معرفی و ارائه فقرههای
اطالعاتی است تا مخاطب درک بهتر و مؤثرتری از مفهوم اطالعات داشته باشد.
مصورسازي ،تبديل دادهها به تصاویري است كه بهراحتی قابل فهم است و بخشی
ضروری از فرایند اکتشاف علمی بهشمار ميآيد (رابل 4و ديگران  .)2010 ،در این روش با
بهرهگیری از امکانات رایانهای و برخورداری از کاربردهای گرافیکی در محیط رایانه ،تالش
ميشود تا با استفاده از نمادها ،نشانگرها ،تصویرها ،و انواع بازنمونهای دیداری معنای
موجود در یک پیشینه اطالعاتی بهصورت صریح ،شفاف و مبرهن تشریح شود.
درواقع ،مصورسازي اطالعات یکی از حوزههای علوم رایانه است که با نوآوری در ارائه
مقادیر عظیم اطالعات ارتباط دارد (والتر 5و ديگران  .)2004 ،این بدان معناست که با تکیه بر
چنین شیوههایی ميتوان میزان شناخت مخاطب را افزایش داد و شرایط بهتری برای تعامل
با عناصر اطالعاتی برقرار کرد .رابل و ديگران ( )2010نيز اظهار ميكنند كه مصورسازي
علمي از تحليل جزئي دادههاي فيزيكي پشتيباني ميكند ،ولي مصورسازي اطالعات به
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اکتشاف فضاهاي متغیر و تعیین روابط بین ابعاد مختلف دادهها ميپردازد .آگاتر )2005( 6نيز
به زمینههای همكاري بينرشتهاي مصورسازی توجه میکند و مطالعات اصلی آن را در ميان
7
حوزههاي مطالعاتي مربوط به هنر ،طراحي ،علم و فناوري برمیشمارد .آناگون و ايسن
( )2010توضيح ميدهند كه مصورسازی نقش اساسی در ایجاد و احساس مفاهیم و نیز تغییر
آنها از معانی گسسته به استوار برعهده دارد .همچنين آنان بيان ميكنند كه ماهيت گسسته
بودن مفاهیم ،درك اطالعات را براي متعلمان بهمنظور تصويرسازي مفهوم در ذهن مشكل
ميكند .در این صورت ،ارائه استوار مفاهيم توسط مصورسازي تا حد ممکن افزایش مییابد.
چو )2012( 8تصریح میکند که در حال حاضر ،مصورسازی اطالعات هنوز هم یک مفهوم
جدید در زمینه آموزش مهندسی است.
از اینرو ،استفاده از برنامههای متعدد و بهخصوص الگوریتمهای این حوزه افزایش
9
داشته است و میدانیم که این راهبردها عمر نسبت ًا کوتاهی دارند .چنانچه آلكان و اردم
( )2011توضیح دادهاند ،الگوریتمهاي مصورسازي بر نوآوریهاي بسياري تمرکز يافتهاند
و توسعه آنها از حدود  25سال اخير بوده است .ولي چن اظهار ميكند كه دركل ،حدود
سيسال از عمر مطالعات مصورسازي ميگذرد (چن .)1999 ، 10پوالنكو  )1999( 11نيز بيان
12
ميكند مصورسازی اصطالحی است که از سال  1987در يکی از انتشارات بنياد ملی علوم
در آمريكا با نام مصورسازی در محاسبات علمی 13به کار برده شد .این اصطالح ،پس از آن،
در زمینه کاری مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک 14بهکار گرفته شد.
یکی از تعاریف اصلی مصورسازي اطالعات ،نمایش گرافیکی به معنای تغییر در نمایش
اولیه یک ساختار ،درون واحد گرافیکی است (چن .)1999 ،معنای این سخن آن است که
ِ
نمایش مؤثر باید توانایی تعامل و ارتباط دوسویه را داشته و همچنین قابل تحلیل و
این
ِ
دیداری موردنظر باشد .مناسبترین مثال در این مورد بهرهگیری از
بررسی از منظر ساختار
انواع روشهایی است که از طریق آنها پیوند میان کاربر و فقره اطالعاتی ایجاد ميشود ،نظیر
ساختار مصورسازي سلسهمراتبی و درخت مخروطی که میزان ارتباط بین عناصر اطالعاتی
را بهخوبی بهتصویر میکشد.
اهمیت باالی بهتصویر درآوردن دادهها موجب خلق ابزارهایی در حوزه رایانه شده
است که از طریق آنها میتوان دادهها را تشریح كرد و همچنين کمک ميكند تا کاربران با
دید بهتری به کاوش دادهها بپردازند (مونزر .)2002 ، 15بهعنوان نمونهای برای معرفی در
زمینه تولید ابزارهای مصورسازي ،اتكيسون 16و ديگران ( )2001به توصيف تالشهاي مهم
بهمنظور تحليل مقوله نفوذ شبكه و رديابي دادههاي مورد استفاده در فرايند بازيابي اطالعات
و ابزارهاي مصورسازي پرداختهاند؛ و یا برازیلوسکی )2002( 17مصورسازي تعاملي 18را
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بهمثابه يك ابزار آموزشي قدرتمند در این عرصه معرفی کرده است.
مصورسازی داده دارای استعداد زیادی برای استخراج دانش از داده است .مصورسازی
مجموعهای صحیح از ویژگیها ،میتواند به وضوح ،الگوهای مورد عالقه را مشخص
کند(لِبان .)2013 ،19ویلسون و دیگران ( )2013توضیح میدهند که مصورسازی دادهها ،ابزار
مهمی برای کشف الگوهای موجود در دادههاست .پیدا کردن راهبردهای تصویری جالب
میتواند فعالیت دشواری باشد ،در صورتی که بسیاری از راههای ممکن برای مصورسازی
دادهها وجود دارد.
در اين مقاله به كاربرد فنون مصورسازي اطالعات در حوزه بازيابي اطالعات پرداخته
شده است .هدف مقاله ،بررسي ارتباط ميان روشها و كاربردهاي مصورسازي و بازيابي
اطالعات است تا به اینوسيله بتوان فرايند بازيابي اطالعات را بهينهکرد.

روش

این مقاله از مطالعه کتابخانهای -سندی و بررسي كيفي عناصر مصورسازي بهره میگیرد.

اهميتموضوع

این نوشتار در ادامه به چند موضوع مهم در حوزه بازیابی اطالعات میپردازد که با موضوع
مصورسازي اطالعات مرتبط است .مواردي چون اينفوكريستال؛ ارتباط ميان مصورسازي
و بازيابي اطالعات؛ تأثير مصورسازي در جستوجو؛ رابطکاربر گرافیکی؛ خوشهبندی و
استفاده از مصورسازي ماتريسي از آن جمله است.

کاربرد اینفوکریستال در بازیابی اطالعات

اینفوکریستال 20یکی از روشهای مؤثر در جستوجوی اطالعات است که با بهرهگیری از
نمایش دیداری به این فرایند یاری میرساند .درواقع اینفوکریستال از زمره ابزارهای سودمند
مصورسازی است که با بازنمون دیداری اطالعات مرتبط است .نظامهای اطالعاتی همواره
در ذخیرهسازی دادهها از پیچیدگیهایی برخوردارند که فرایند کاوش و بازیابی را دشوار
میسازند .اینفوکریستال با این رویکرد که به سادهسازی فضای اطالعاتی یاری میرساند پا
به عرصه نهاده است.
اينفوکريستال ،تمامی روابط ممکن بين بینهايت مفهوم را مجسم میسازد و از اين طريق،
به کاربران کمک میکند تا مفاهيم و زنهای ربطی داده و روابط موجود بين مفاهيم را به راحتی
درک کنند .در اين شيوه ،امکان مشاهده پرسوجوهای بولی ،وزنی و فضای بُرداری ،مرور،

19 . Leban
20. Infocrystal
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و [صافی] نتايج به شکل انعطافپذير ،پويا ،و تعاملی برای کاربران فراهم است(فرهادپور و
مطلبی .)1390 ،کاربرد اینفوکریستال در بازیابی اطالعات با توجه به ویژگیها و مشخصات
دادههای موجود و با استفاده از رمزهای اختصاص یافته صورت میگیرد .پرسوجوهای
وزنی با کمک مدل بولی به کاربر کمک میکند تا بتواند فرایند کاوش را به شیوه بهتری انجام
دهد .در بحث فضاهای بُرداری و محیط دوبُعدی هم اینفوکریستالها کاربرد مفیدی دارند.
اينفوکريستال ،بهعنوان يکی از فنون مصورسازی اطالعات ،بنا به اعتقاد اسپوئری
( )1995اين قابليت را دارد تا در حوزههای مختلفی از قبيل پايش اينترنت برای يافتن منابع
اطالعاتی که از طريق اينترنت قابل دسترسیاند ،برای کاوش پايگاه اطالعاتی در پایگاههای
اطالعاتی رابطهای ،مديريت سهام مالی ،مديريت منابع انسانی و کارهای گروهی ،بازيابی
اطالعات هنگام ويرايش چندرسان هايها[ ،صافی] پست الکترونيکی ،مرور فراپيوندها و ايجاد
پيوند ،مصورسازی آماری ،شبکههای بولی ،و شبکههای عصبی بهکار گرفته شود(فرهادپور
و مطلبی .)1390 ،از این منظر باید بیان کرد که اینفوکریستال میتواند با عنایت به رشد عظیم
اطالعات و مشکالت بازیابی ،به تبیین مناسب فضای انتزاعی اطالعات بپردازد و بهعنوان
یکی از فنون مصورسازی در کاوش و بازیابی اطالعات به یاری کاربران آمده و دسترسی به
اطالعات مورد نظر را تسهیل کند.

شکل 1

مراحل تبدیل نمودار ون پس از بسط
وتغییربهاینفوکریستال
( اسپوئری)1995 ،

21 .Chanthaweethipa,
and Guhaa
22. Filter
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چانتاوثيپا و گوها )2012( 21تصريح ميكنند كه مصورسازي اطالعات روشي است
برای نمایش نتایج دادهکاوی بهنحوي كه شرايط مناسب تعامل كاربر با اطالعات را مهيا
ميکند .این فن بهکاربر اجازه میدهد تا با بهرهگيري از صافي 22و ارتباط برقرار کردن با
اطالعات خواستهشده سبب کاهش سرريز اطالعات شود .چنانچه کیم ( )2002بيان ميكند،
از طریق تصاویر ارائه شده از این روش ،ميتوان به راحتي دادههاي مخدوش و نامتجانس را
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از بقیه متمایز کرد و بدون نياز به دانستن پارامترها و يا الگوريتمهاي پيچيده آماري و رياضي
مستقیم ًا به درک اطالعات نائل شد.
عالوه بر آن ،ارتباط میان فقرههای اطالعاتی بهصورت نتایج دیداری نشان داده شده
است و ميتوان آنها را در قالب خوشههای مشخص و تعریف شده ارائه داد .از دیگر
مزایای دادهکاوی دیداری ،بازنمون درختواره اصطالحهای مرتبط در نتایج کاوش است.
این امکان ،به کاربر اين توانايي را میدهد تا با حجم گستر دهتری از حیطه موضوعی آشنا
شود؛ همچنین ارائه شاخصهای ربط در کاوش اطالعات از دیگر سودمندیهای آن است.
براساس نظر وراسامی و بلکین )1996( 23نخستین قدم برای دیداری ساختن اطالعات بازیابی
شده ،استخراج کلیدواژهها یا اصطالحات موضوعی از متون بازیابی شده است .این کار
معموالً از طریق روشهای ماشینی انجام میشود که اصطالح ًا به فنون ای.تی.آر 24.تشخیص
خودکار اصطالحات موضوعی معروف است .سپس محاسبات الزم برای ساخت تصویر
گرافیکی برمبنای رابطه بین این اصطالحات موضوعی انجام میشود .مث ً
ال برای طبقهبندی
دستهای از مدارک ،آنهایی در یک دسته قرار میگیرند که تعداد موضوعات مشترک بینشان
زیاد است .باید توجه داشت که این موضوعات با فنون ای.تی.آر .استخراج شده است ،سپس
طبقات مختلف مدارک و رابطه بین آنها بهصورت گرافیکی بهنمایش درمیآید؛ از این رو
اصطالحات موضوعی شاخص سنجش ارتباط بین مدارک بهشمار میآیند.
نمودارهایی که روابط سلسلهمراتبی بین موضوعات را به تصویر میکشند ،نمونهای از
این تصویرسازی است که میتواند میان فقرههای دیداری و موضوع ها ارتباط برقرار کند.
از این ابزارها ميتوان در مراحل مختلف کاوش اطالعات استفاده کرد ،زیرا ارتباط از طریق
سلسله موضوعی و ربط میان عناصر زیرمجموعه برقرار میشود.

ارتباط میان مصورسازی و بازیابی اطالعات

برازیلوسکی ( )2002اظهار ميكند كه علوم رايانه يكي از حوزههاي كاربردي فعال براي
پژوهش مصورسازي آموزشي است .حدود چهل سال است كه بازيابي اطالعات در برنامه
درسي بسياري از گروههاي آموزشي دانشگاهي رايانه ،اطالعرساني و علوم كتابداري وارد
شده است .با توسعه و رشد وب جهانگستر ،بازيابي اطالعات ،بهعنوان يك موضوع
كاربردي و مهم شناخته شده است .عناصر بازيابي اطالعات اكنون به بسياري از دانشجويان
با تخصصهاي مختلف آموزش داده میشود.
همچنين باتوجه به رشد بیحد و حصر دادهها در تمام زمینههای زندگی ،انسان هرچه
بیشتر با مشکل درک مجموعه دادههایی که در اختیار او قرار میگیرد ،مواجه است .بنابراین،

23. Veerasamy & Belkin
24. ATR
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26. Koulouzis, ZudilovaSeinstra and Belloum
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مصورسازی اطالعات ابزارهای مورد نیاز کاربران نهایی را که با ایجاد بازنمونهای گرافیکی
مؤثر آشنا نیستند ،فراهم میکند ( ُويت ،فرانك و ميسنر .)2013 ، 25کاربرد واژه بازیابی
اطالعات در مراحل مختلفی استفاده میشود ،ولی میتوان با غنیسازی مدلهای بازیابی ،به
ارتقاء سطح دسترسی کاربر به اطالعات افزود .این روش بهینهسازی تنها با تقویت مدلها و
میسر نمیشود ،بلکه نیاز به بهرهگیری از فرایندهایی دارد که میزان تمرکز و ارتباط
الگوریتمها ّ
مفهومی را افزایش میدهد .از همینرو ،مصورسازي رایانهای میتواند به پشتیبانی از مدلهای
شناختهشده بازیابی اطالعات بپردازد.
از سوي ديگر بايد بيان كرد كه پديده انفجار اطالعات به ايجاد مجموعه دادههای دقیق
بسیار بزرگ منجر شده است .امروزه بزرگترین چالش ،حمایت مؤثر جامعه از پژوهشگراني
است که دادههايی بیشتر از آنچه كه آنها توان نگاهكردن و درک آن را دارند ،توليد ميكنند
(كلوزيز ،زودي ُلوا -سينسترا و بلوم .)2012 ،26همین موضوع ،بازیابی اطالعات را نیز تحت
تأثیر قرار داده است ،بهگونهای که برای دسترسی به اطالعات ،راهبردهایی مبتنی بر نمادها و
نشانگرهای دیداری در طراحی رابطکاربر بهکار رفته است.
برای تشريح دادههای تجربی بهدست آمده و نيز برای رسیدن به نتیجه خاص ،الزم است
تا دادهها بهطور منظم ذخيره و طبقهبندی شده و سپس براي برقراري ارتباطات واضح به
گرافیک تبدیل شوند (آلكان و اردم .)2011 ،این امر یکی از مبانی اصلی در بحث مصورسازی
و سپس دستیابی به فقرههای اطالعاتی است .بايد توجه داشت كه بازيابي اطالعات كاربرد
مؤثري در حوزه علوم رايانه و اطالعرساني دارد و توجه به مصورسازي ميتواند اثربخشيِ
بازيابي اطالعات را افزايش دهد .در حال حاضر تا حد زیادی مبانی و روشهای بازیابی
اطالعات مبتنی بر نظامهای رایانهای است ،و اساس ًا ایده بازیابی اطالعات بدون بهرهگیری از
امکانات رایانهای در میان انبوه عظیم اطالعات موجود ،امری دستنیافتنی است.
مصورسازی بازیابی اطالعات اشاره به فرایندی دارد که تبدیل نامرئی دادههای انتزاعی و
میسر ساخته و فرآیند بازیابی
روابط معنایی خود در جمعآوری دادهها را درون صفحه نمایش ّ
داخلی را برای کاربران بهتصویر میکشد .درواقع ،مصورسازی بازیابی اطالعات از دو جزء
تشکیل شده است :بازنمون اطالعات دیداری و بازیابی اطالعات دیداری .بازنمون اطالعات
دیداری سکوی رایانهای 27را در جایی مهیا میکند که بازیابی اطالعات دیداری شکل گرفته
و یا به انجام میرسد (ژنگ ،2008 ،28ص  .)13اين بدان معناست كه براي بازيابي اطالعات،
تدوين فنون مصورسازي و بازنمون ديداري ضروري است .بيان يك نكته مهم در اين اينجا
الزم است و آن اينكه تأثير مصورسازي در بهبود بازيابي اطالعات در كنار ساير عوامل مهم
در حوزه راهبردهاي جستوجو و ديگر عناصر تأثيرگذار است و بهتنهايي نميتواند نقش
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اصلي را در اين زمينه عهدهدار شود .بنابراین ،عوامل مهمی چون طراحی پرسوجو ،فنون
کاوش ،استفاده از راهبردهای جستوجو ،فرمولبندي دوباره 29عبارت کاوش ،ارزشیابی،
تحلیل نتایج و نیز برخی دیگر از عوامل مؤثر در بازیابی بهینه اطالعات ميتواند همواره مورد
توجه قرار گیرد.
مزایای استفاده از مصورسازی در بازیابی اطالعات آن است که میتوان با استفاده از
محدوده توانایی ادراکی انسان ،به کاهش حجم فعالیت شناختی ،و افزایش اثر بازیابی جدید
پرداخت (ژنگ ،2008 ،ص  .)13دو روش مؤثر كالن مصورسازي براي بازيابي اطالعات
به شكل كلي وجود دارد که يكي روش مروري و ديگري روش كاوش پرسوجوس است.
مصورسازی بازیابی اطالعات سکوی رایانهای ایدهآل و طبیعی برای مرور کردن مهیا میکند.
سوجو را میتوان بهطور مؤثر انجام داد و در یک فضای
هر دو شیوه مرور و کاوش پر 
دیداری به منافع متقابل دست یافت.
روش مروری میتواند بهطور کامل از محيط مصورسازي بازيابي اطالعات پشتیبانی
كند و باتوجه به ویژگیهای فضایی آن سازگاري مناسب بهوجود آورد .این روش اطالعات
غنیشده را براي مرور كردن فراهم میکند .روش مروري سبب ميشود تا درون محيط
بازیابی مصورسازي اطالعات ارتباطي ميان موضوعها صورت بگيرد و شفافسازی نیاز
اطالعاتي کاربران راحتتر و بهتر انجام شود (هرست .)1999 ،در روش كاوش پرسوجو
قدري پيچيدگي وجود دارد ،زيرا مهارتهاي طراحي پرسوجو و فرمولبندي در كنار
بهرهگيري از راهبردهاي مصورسازي نياز به مهارتهاي سطح باال و پيشرفته دارد.

تأثیر فنون مصورسازی اطالعات برای جستوجو

استيشن ،كارنيني و كوناتي )2013( 30مصورسازي اطالعات را حيط ه توسعهيافتهاي از حوزه
تعامل انسان 31و رايانه ميدانند كه بهمنظور ياري رساندن بهکاربران براي درك و مديريت
اطالعات حجيم بهوجود آمده است .بر همين مبنا ميتوان اظهار كرد كه انواع شيوههاي
جستوجو در محيط وب و فضاي مجازي 32وجود دارد كه ميتواند باعث بازيابي مؤثر
و سودمند اطالعات شود .اين روشها توانايي بااليي به كاربران ميدهد تا بتوانند مراحل
مختلف جستوجو را بهمنظور بازيابي سودمند انجام دهند .روشهاي متعدد جستوجوي
اطالعات كه به بازيابي اطالعات مرتبطتري منجر ميشود ،با نوع نياز اطالعاتي ،نوع منابع،
محيط جستوجو ،بهرهگيري از عملگرها و برخي عوامل ديگر ارتباط دارد.
باید توجه داشت که فرايند بازيابي اطالعات چند مرحله دارد؛ یعنی از زمان پرسوجو
براي تطبيق پرسوجو با اسناد موجود براساس نتايج بهدست آمده و اهميت آن ،شامل مراحل

29. Reformulation
30. Steichen; Carenini and Conati
31. Human-Computer
)Interaction(HCI
32. Virtual space
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متعددی میشود .در يك نظام بازيابي اطالعات اين مراحل از كاربر پوشيده است .تنها موردي
كه كاربر ميتواند مورد مالحظه قرار دهد ،نتايج نهايي است كه سیاههای از اسناد درخواستی
است .در چنين حالتي این سیاهه شبيه يك فعاليت غيرمصورسازي برنامه رايانهاي است كاربر
ميتواند دادههاي ورودي و نتايج نهايي را مشاهده كند ،اما این مورد هيچ كمكي به درك
چگونگي محاسبه اين نتايج نميكند .بهصورت طبيعي ،محتواي اطالعات ،کاربر را ترغيب
ميكند كه در بهرهگيري از فقرههای مشابه ،اصالحاتی انجام دهد .بنابراين ،نخستين موردي كه
ما تصميم ميگيريم تا تصويرسازي كنيم ،فرايند بازيابي اطالعات در چند مدل شناخته شده
است (برازیلوسکی .)2002 ،بهرهگیری از چنین مدلهایی همواره نیاز به شناخت بهتر از نوع
اطالعات و کاربری که از آن بهره میگیرد ،دارد .هسته اصلی کاربرد مدلهای تصویرسازی
در ارتباط با بازیابی اطالعات ،استفاده مؤثر از فنون مصورسازي است.
33
برخی از مدلهای مهم که ميتوان آنها را معرفی کرد عبارتند از :مدل تشبیه فضایی
که بیشتر برای تفسیر و توضیح اطالعات بهکار ميرود؛ مدل کهکشانی 34از زمره راهبردهایی
است که با بازنمون حجم عظیم اطالعات سروکار دارد؛ همچنین ميتوان از مدل نقشههای
درختی 35نام برد که ساختاری برای کاربرد روشهای سلسلهمراتبی است که ارتباطهای
میان عناصر یک واحد اطالعاتی را نشان میدهد؛ مدل نمودار مارپیچی 36از دیگر روشهای
مصورسازي اطالعات است که ميتواند تراکم دادهها را در ارتباط با محور مشخص نشان
دهد؛ عالوه بر آن ميتوان از مدل تحلیل پویا 37نام برد که فقرههای دیداری متعدد را در یک
محیط مشترک و یکپارچه به نمایش میگذارد.
38
یکی از فنون مصورسازی سلسلهمراتبی ،روش درخت تصمیم است .این شیوه
به کاربران کمک میکند تا درک روانتری از ارتباط میان عناصر اطالعاتی داشته باشند.
بهخصوص آنکه طراحی یک روش سلسلهای و درختی ،باعث شناسایی بهتر رابطه میان
مؤلفههای یک نظام یا فرایند میشود .ویلسون و دیگران ( )2013در تشریح این فن بیان
میکنند که سادگی و شیوایی ارائه درخت تصميم میتواند بهوضوح درختان کوچکتر را
بهصورت دوبُعدی و نیز س هبُعدی بهتصوير كشد و سبب درک آسان توزیع گرهها در هر
سطح شود .استفاده از رنگ میتواند وزن گرهها را در درخت تصمیم افزایش دهد ،بهويژه در
بازنمون گرافیکی دوبُعدي ،که اجازه میدهد تا کاربر بهصورت ديداري ،شناسایی تعداد موارد
هر ارتباط را بهصورت ساده و آسان ،با توجه به بازنمونهای سنتی سلسلهمراتبی بهانجام
رساند .همچنین ،در ارائههای گرافیکی س هبُعدی ،این طرح شرایطی را فراه م میکند تا به
کمک ترسیم روابط و با افزایش حمایت خود از مقادیر وزن و یا اندازه ،سبب درک مناسب
از اطالعات شود.
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براساس نظر ويلسـون و ديگـران ( )2013مصورسازی ساختار یا اجزای سازنده
مدل ،39برای تکرار ،گروهبندی یا جداسازی دادههای پراکنده بهکار میرود .اين نوع در كنار
روشهاي ديگر مصورسازي براي دادههاي پيوسته معرفي ميشود .مدلها و روشهاي
متنوع مصورسازي همگي ميتوانند فرايندهاي بازيابي اطالعات را با توجه به گروهبندي و
خوشهبندي مد ّون تسهيل کنند ،زيرا اختصاص وزن متناسب و ارتباط ساختاري ميان فقره
اطالعاتيِ درخواستي با اطالعات بازيابي شده از طريق اين فنون به دستيابيِ نزديك تر منجر
خواهد شد.

مصورسازیرابطکاربرگرافیکی

مولن )2010( 40بیان میکند که رابطکاربر گرافیکی نقطه همگرایی برای کاربر و مجموعه
تواناییهای نظام است .کمپلو ،گارسیا -گونزالز و نابیس )2012(41نيز تصریح میکنند که
رابطکاربرهای گرافیکی به کاربر اجازه میدهند تا ب ه شیوههای بهتر و متعددی نسبت به
تایپکردن با رایانه تعامل برقرار کنند و بههمین دلیل بهطور معمول زمان یادگیری کاربر
کوتاهتر است؛ زیرا او نیاز به یادگیری فرمانهای طوالنی رایانهای ندارد و همچنین اشتباههای
نگارشی و نحوی کمتری دارد.
بهرهگيري مطلوب از رابطكاربر با استفاده از ابزارهايي است كه بهصورت گرافيكي در
محيط مربوط به جستوجوي آن تعبيه ميشود .این ابزار نمایش گرافیکی با برخورداری
از نظام بازنمون تصویری به شیوههای خاصی چون نمودارهای ستونی ،عمودی یا افقی،
دایرهای ،نقطهای و جز آن به ارائه مناسب نتایج کاوش به شیوه مصور میپردازد و کاربر
میتواند باتوجه به نوع نمایش و پیامهایی که از طریق بازنمون دیداری اطالعات دریافت
میکند ،میزان ارتباط مؤثر نتایج با نیاز اطالعاتی خود را مورد بررسی قرار دهد.
واسيليوا )2009( 42در پژوهش خود به نظام بازيابي تصاوير برمبناي محتوا اشاره ميكند
كه به حل بخشي از مشكالت اين حوزه نظر دارد .تحليل ويژگيهاي سطح پايين تصاوير و
ساختار خصوصيات بُرداري ، 43در كنار نمايهسازي چندبُعدي ، 44طراحي مناسب رابطكاربر
و مصورسازي داده ميتواند به بازيابي مؤثر تصاوير منجر شود.
در ارائه هر یک از روشهای موردنظر ،نگارههای تصویری میتواند مراحل جستوجو
را پشتیبانی کند .به همین منظور بهرهگیری از برخی فنون مصورسازي در نشان دادن میزان
ارتباط نتایج بازیابی شده با پرسوجوی مطرح شده ،موثر است .بهعنوان نمونه در رابطه با
شیوه جستوجوي منابع که به پارهای از منابع موجود در محیط وب مربوط میشود ،روش
نشان دادن نوع ماده بازیابی شده با نماد خاص 45میتواند در تصمیمگیری کاربر برای انتخاب

39 . Visualizing the structure or components of the model
40. Mullane
41 . Campelo Garcia-Gonzalez
and Nabais
42. Vassilieva
43. Vector
44. Multidimensional indexing
45. Specific symbol
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46 . Symbolic visualization
47. Ping et al
48. Shen et al
49. Blocks
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منبع مناسب باشد .در این شیوه جستوجو ،منابع شامل برخی از قالبهای اطالعاتی مانند
فیلم ،ویدئو ،پوشه شنیداری و نظایر آن میشود که هر یک نیز میتواند به انواع خُ ردتری
تقسیم شود .در طراحی رابطکاربر مصور ،ميتوان با توجه به نوع پوشه موردنظر از جنبه
فرمت اطالعاتی ،نماد یا نگاره خاصی طراحی کرد که باتوجه به پسوند آن ،نوع پوشه تغییر
میکند .بنابراین مصورسازي نمادین 46ميتواند نوع ماده اطالعاتی را مشخص کرده و کاربر
از طریق نماد مربوط به آن متوجه شود که کدام یک از منابع ،فیلم ،ویدئو ،و یا پوشه شنیداری
است .این روش در سرعت مرور و انتخاب کاربر در بازیابی اطالعات مؤثر است .بهطور
نمونه چنانچه منبع بازیابیشده نرمافزار باشد ،در هنگام مرور بهخوبی قابل مشاهده است،
بهویژه آنکه در روش مصورسازي با نگارهها ،امکان مرتبسازی آنها براساس الگوهای
ازپیشتعریفشده وجود دارد و ميتوان انواع منابع را در کنار یکدیگر نمایش داد .این
روش برای بازیابی منبع اطالعاتی و فرمتهای خاص از کارآیی باالیی برخوردار است .مث ً
ال
مصورسازي س هبُعدي يكي از روشهاي مناسب براي بهرهگيري در رابط كاربر است.
پينگ و ديگران )2009( 47توضيح ميدهند كه فناوری مصورسازي س هبُعدي حجم
بااليي از دادههای علمی انتزاعی و پیچیده را به اطالعات ديداري تبديل ميكند .ازجمله
ميتوان به تصاویر گرافیکی و نظاير آن ،شامل :رنگ ،شکل ،بافت ،تراكم ،شفافیت ،و غیره
اشاره كرد .همچنين شن و ديگران )2008( 48به بحث ديگري در اين زمينه اشاره ميكنند
و توضيح ميدهند كه الگوريتم قطعهبندي ديداريمحور برمبناي تفكيك صفحههاي وب
درون بلوكها طراحي شده است .بنابراين ،هر تصوير درون يك بلوك 49مشخص ،همراه با
مجاورت متني و اطالعات پيوندي از صفح ه وب ،بهارائه تصويري منجر ميشود.
اين رويكرد هماكنون در مصورسازي رابطكاربرهاي گرافيكي نقش مؤثري برعهده
دارد .رابطكاربر با استفاده از فنون مؤثري كه بيان شد ميتواند در حوزه بازيابي اطالعات به
ياري كاربران آمده و شرايط بازيابي را تسهيل كند.بهکارگيري امکانات مصورسازي در نحوه
طراحي و فضاي ديد رابطکاربر برای بهرهگيري از عالمتها و نشانگرهاي موجود در صفحه
جستوجو ،وجود فیلدهای خاص کاوش ،تصویرسازی ربط میان فقره اطالعاتی بازیابیشده
و نیاز اطالعاتی کاربر ،میزان دید و حیطه تسلط کاربر ،بهويژه شيوه نظارهگر بودن کاربر بر
فضاي صفحه جستوجوي تارنگار (وب سايت) از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
اين مقوله با حرکت نشانگرها در محدوده فضاي کوچک صفحه جستوجو ،و ارتباطي
که کاربر با تارنگار اطالعاتي براي کاوش برقرار ميکند ،ارتباط باالیی دارد .بهرهگيري از
فناوريهاي موجود در ساختار مصورسازي تارنگارهای اطالعاتي و رابطکاربرهای موجود
در محيط وب به ارتقاء بهينه بازیابی اطالعات منجر ميشود.
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خوشهبندیوروشسلسلهمراتبی

بلوكبندي صفحههاي وب نيز با توجه به عوامل اصلي در تشخيص وضعيت تصوير ،از
جمله تعداد ،نوع ،اندازه ،وضوح ،برچسب ،توصيفگر ،و محل قرارگيري آن مشخص ميشود.
گرچه خوشهبندی به شیوه سلسلسهمراتبی و در قالب خوشههای مرتبط و همگن شکل
میگیرند و از اهمیت به سزایی برخوردارند ،نباید سخن کلمنسون و دیگران )2012( 50را
نادیده انگاشت که میگویند اهمیت خوشهبندی سلسلهمراتبی بهطور کلی تأیید شده است،
ولی خوشهبندی بد میتواند منجر به اشتباههای جدی در تفسیر [اطالعات] شود.
این نکته حائز اهمیت است تا بهتر مورد بررسی قرار گیرد .در ارتباط با انجام این روش
جستوجو و بهرهگیری از برخی فنون خاص مصورسازي ميتواند حاوی فواید ارزشمندی
برای بازیابی اطالعات داشته باشد .در این مواقع ،روش مصورسازي سلسلهمراتبی 51برای
نشان دادن میزان ارتباط میان پیوندهای بازیابیشده از اهمیت باالیی برخوردار است .در این
شیوه ،با ارائه یک نمای گرافیکی از ارتباط فقرههای مختلف ،میزان ربط 52آنها از طریق یک
نمودار درختی 53و نمایش شاخههای متعدد در رابطه با میزان همبستگی میان عناصر موجود
اطالعاتی مشخص میشود.
54
ژولین ،گوستاوینو و بوتهيه ( )2012تشریح میکنند که درختان مخروط س هبُعدي
یکی از محدود فنون مصورسازي است كه بهصورت نظاممند باعث يكپارچگي درطراحي
نظامهاي اطالعاتي شده است .از نظر آنها این روش میتواند تا حد زیادی اطالعات جامع
و کلی را بهصورت فشرده و در قالب نگارههای دیداری فشرده بیان کند.
شلز و سینق )2012( 55توضیح میدهند که خوشهبندی فرایند بخشبندی مجموعه
دادهها در گروههایی از اشیاء براساس شباهت بین آنها و یا قرابت باتوجه به برخی روشهای
سنجش ابعاد است .هر گروه ،خوشه نامیده میشود که شامل موجودیتهایی است که در
میان خود مشابهت دارند و غیرمشابهها در گروه دیگری قرار میگیرند .خوشهبندی روشی
بر اساس تجمع است؛ چرا که خوشه بهعنوان یک موجودی در سطح باالتر نشاندهنده همه
عناصر مشمول آن است .رابل و دیگرا ن ( )2010بيان ميكنند كه مصورسازی ،ابزاری مؤثر
برای تعریف دقیق متغیرهای ورودی خوشهبندی است و اجازه میدهد تا اعتبار دیداری و
تفسیر نتایج خوشهبندی شکل بگیرد.
ب و توصيفگر
اين روش با بهرهگيري از يك ساختار درختي و سازماندهي برچس 
تصاوير ،درون گروههاي تعريف شده شكل ميگيرد .خوشهبندي تصاوير محيط وب با
توجه به نوشتههاي اطراف تصوير انجام ميشود .تحليل متني كه تصوير در آن قرار گرفته
است همراه با توصيفگر آن ،بهصورت تركيبي ،به شناسايي فقره تصويري منجر ميشود .در

50. Clemencon et al
51. Hierarchical visualization
52. Relevance
53 . Tree diagram
54. Julien, Guastavino and Bouthillier
55. Shelza and Singh
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ساختار اين روش خوشهبندي ،امكان بازنگري و تصفية خوشهها وجود داشته و ميتوان در
صورت نياز برخي از خوشهها را حذف و يا خوشههاي جديدي به مجموعه اضافه كرد .این
امر به بازیابی بهتر اطالعات دیداری منجر میشود .بهویژه آنکه خوشهها با تأثیر خود در تنظیم
تصاویر سبب میشوند تا آنها در ردههای مرتبی قرار گیرند که با بهرهگیری از یک الگوریتم
پیشرفته به کاوش بهینه قالبهای تصویری یاری میرسانند.
ساجدی بدشیان و دیگران )2013 ( 56بیان میکنند که کارکرد ساختار درختی ،کاربرد
مفید دیگری برای نشان دادن مقدار زیاد دادهها در طبقهبندی و نظم سلسلهمراتبی است.
ساختار ارائهشده شامل تمام فعالیتهای انجام شده در نظام است .این روش یک ساختار
جامع درختی آماده برای موضوعهای مطرح شده مانند :محتوای وبگاه و یا ویژگیهای یک
برنامه است.
بنابراین ،برای نشان دادن وضعیت مصور اطالعات بازیابی شده ،یک پیوست نمایشگر
در رابطکاربر این نقش را برعهده میگیرد .بر همین اساس هر یک از شاخههای متعدد در
نمودار سلسلهمراتبی ،میزان ربط میان پرسوجو و نتایج کاوش را براساس معیار نزدیکی با
نیاز اصلی کاربر مشخص میکند .چنانچه حوزه موردنظر در کاوش ،ابعاد پژوهشی باشد،
در آن صورت فنون مصورسازي با ویژگیهای دیگری به یاری بازیابی خواهد آمد .معموالً
پارهای از روشهای مصورسازي اطالعات وجود دارد که ميتواند در حیطه بازیابی بهتر
عناصر اطالعاتی به یاری کاربر آید .خوشهبندي در قالب روش سلسلهمراتبي سبب ميشود
تا اجزا و عناصر اطالعاتي در قالب فقرههاي مصور به نمايش درآيند و ميزان درك كاربر را
هنگام بازيابي اطالعات در صفحه نمايشگر رابطكاربر تقويت كنند .بهخصوص آنكه نمايش
خوشهها با ارتباطهاي ميان اجزاي هر خوشه مشخص ميشود و از نظر ديداري تأثير مناسبي
براي برقراري ارتباط ميان عناصر هر خوشه و نيز ارتباط ميان خوشهها بههمراه دارد.

تأثیر مصورسازی در منایش نتایج جستوجو

56. Sajedi Badashian et al.
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رابل و دیگران ( )2010توضیح میدهند که مصورسازی داده ابزار مؤثری برای اکتشاف دادهها
فراهم میکند ،همچنین تجزیهوتحلیل ،سنجش اعتبار و نظارت بر تحلیل خودکار دادهها
را عهدهدار میشود .بر این اساس باید افزود که فرايند مصورسازي در تحليل اطالعات و
ترسيم كليّت آن نقشي بهسزا ايفا ميكند ،و ارتباط ميان اجزاي اطالعات را بهخوبی بهتصوير
ميكشد .بهعالوه مصورسازي بهينه اطالعات ،زمينه مناسبي براي صرفهجويي در وقت و
انرژي كاربران اطالعاتي بهشمار ميآيد.
ِ
نمایش نتایج جستوجو بااهمیت است.
در این خصوص ،بحث تأثیر مصورسازي در
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توجه به این نکته ضرورت دارد که هر يك از تقسيمبنديهای راهبردهاي جستوجو و
بهرهگيري از آنها در جاي خود مغتنم بوده و سبب بازيابي بهتر اطالعات ميشود .ولي براي
غنيسازي راهبردهاي كاوش اطالعات در محيط وب ،ما نياز داريم تا از فرايندهاي تكميلي
استفاده كنيم كه مصورسازي در اين مرحله ميتواند مورد بهرهگيري قرار گيرد .انواع شيوههاي
نمايشي و مصوري كه ارتباط ميان كليدواژههاي ارائهشده به نظام و ميزان ربط مدارك بازيابي
شده با آنها را نمايش ميدهد ،ميتواند مؤثر واقع شود .شيوه نمايش ديداري و تصويري
مرتبط با اين كاربرد در رابطكاربر طراحي و اجرا ميشود كه با نمايش عناصر تصويري ،ميزان
ارتباط منابع بازيابيشده با نياز اطالعاتي رامطرح ميکند.
57
بهعنوان مثال ،در پژوهش زنگ ،مصطفي و ريپثي ( )2002روشي براي بازيابي
اسناد از كتابخانه رقومي 58از طريق رابطكاربر مصور و براساس مفاهيم موجود بهصورت
خودكار معرفي ميشود .در اين مطالعه ،يك الگوريتم 59توليد واژگان در كتابخانه رقومي
معرفي شده و از فن فاصله مكس -مين 60بهمنظور خوشهبندي 61واژگان استفاده شده است.
مفاهيم مصورسازيشده در يك طرح نموداري 62مجتمع براي نمايش روابط معنايي 63ميان
اطالعات معرفي ميشود .روش توسعهيافته و آزمونشده اين پژوهش ،باعث ميشود تا
کاربران جستوجوهاي مناسبتري برای دستیابی به اطالعات مرتبط انجام دهند.
همچنین نيوباي )2002( 64در پژوهـش خود با بررسـي و مطالعـه تجربي در حوزه
مصورسازي س هبُعدي 65و ارتباط آن با بازيابي اطالعات بيان ميكند كه چالشهاي متعددي
66
براي انجام مصورسازي اطالعات وجود دارد و انتخاب ميان رابطكاربر دوبُعدي و س هبُعدي
مهمترين آن است .اين بررسي شامل روشهاي هدايتي و تعاملي ،67و نيز انتخاب مراحل
مختلف و بيان جزئيات آن ميشود .در اين مطالعه ،نمايهسازي معنايي پنهان 68و فنون مرتبطي
كه رويكردهايي براي تصويرسازي ميان اصطالحات و اسناد برقرار ميکنند ،مورد توجه قرار
گرفتهاند .نتايج پژوهش نشان ميدهد كه رابطكاربری که از قابلیت هدایت برخوردار است،
ِ
مصورسازي س هبُعدي ،میتواند در نتايج بهتر جستوجو و بازيابي
با بهرهگيري از فنون
اطالعات ،تأثیر بهسزایی داشته باشد.
پیشتر برخی از فنون مشهور و پرقدرت در زمینه جستوجو معرفی و ویژگیهای آنها
توضیح داده شد ،اما سازوکار کلی این روشها چگونه انجام میپذیرد؟
باید بیان کرد که اين شيوههای متعدد با نمايش واحدي مصور در رابطكاربر ظاهر
ميشوند .در ارتباط با كليدواژههاي كاوش ،درصورتيكه نظام توسط يك الگوريتم پيچيده
ميزان ربط موضوعي را تشخيص دهد ،ارتباط ميان منابع و كليدواژهها را براساس نمودار
تصويري و مد ّرج نمايان ميکند .اين روشهای بيان ديداري به كاربر كمك ميكند تا ربط

57. Zhang, Mostafa and Tripathy
58. Digital library
59. Algorithm
60. Max-min
61. Clustering
62. Graph layout
63 . Semantic relationship
64. Newby
65. 3D visualization
66. 2D and 3D interfaces
67. Navigation and interaction
methods
68. Latent semantic indexing
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منطقي ميان عوامل پيشگفته را بررسي كند و درصورت نياز ،كليدواژههاي خود را تغيير
دهد .كاربر ميتواند برخي از كليدواژهها را تركيب و يا بخشي از آنها را حذف کند .درواقع
با بازنمون نمودار ديداري در محيط رابطكاربر ،امكان تصحيح كليدواژهها بهشكل مطلوبي
وجود دارد .در تمامی مراحل موردنظر ،هدایت از طریق رابطکاربر انجام میپذیرد .عالئم
مشخصی که در رابطکاربر طراحی شده تا میزان ربط پرسوجو و فقرههای بازیابیشده را
نمایش دهد ،با تکیه بر برخی عناصر پایه شکل میگیرد .ميتوان گفت در این میان نقش
عناصر تصویری برای مشخص کردن وضعیت اطالعات بازیابیشده بسیار تعیینکننده است.
نمودارهای مصوری که معموالً بهصورت میلهای نمایش داده میشوند ،این توان را دارند
که ربط نسبی میان نتایج بازیابی شده و پرسوجوی ارائهشده به نظام را تعیین کنند .آنچه
که در این میان حائز اهمیت است بررسی و سنجش نتایج باتوجه به نمودارهای مصور و
پاالیش دوباره عبارت پرسوجو برای نزدیک شدن به منابعی است که میزان ارتباط بیشتری
با درخواست کاربر دارد.
این سنجش میتواند با بهرهگیری از راهبردهای مختلفی به انجام رسد .مواردی چون
سنجش میزان بسامد واژگان درفیلد موضوع و عنوان بهصورت همزمان با پرسوجوی
ارائهشده به نظام ،و تبدیل به نمودار مصور از زمره مواردی هستند که میتوانند در این عرصه
مورد استفاده قرار گیرد.

مصورسازیماتريسی

69. Matrix visualization
70. Shaw
71. GeneaQuilts
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مصورسازی ماتریسی 69توانایی باالیی برای نشان دادن ارتباطهای ساختاری و چندجانبه دارد.
اینگونه مصورسازي كه با كاربرد ماتريسهاي ارتباطي قرين است ،ميتواند براي بازنمون
اطالعات در محيطهاي كاربردي و علمي مفيد باشد .برقراري روابط ميان عناصر اطالعاتي
در اين روش كام ً
ال متكي بر فنون خودكارسازي مصورسازي است و ارائة اطالعات در
70
قالبي يكپارچه انجام می شود .چنانچه شاو ( )2011اظهار میکنند ،ادعاي ابزارهایی مانند
جناكوئيلتز 71آن است که ارائه روية مصورسازي جدید برای استفاده هزاران نفر از افراد
مناسب است ،اما برای افزودن دادههای پیچیده که قواعد آن بهعنوان روش قابل استفاده برای
انواع دادههايي که ميخواهيم مصورسازي كنيم ،دامنه محدودي مهيا ميکند.
این بدان معناست که به رغم توانایی مطلوب این روش مصورسازی ،موانع قابل توجهی
نیز برای نوع اطالعات مورد استفاده وجود دارد که درخصوص دادههای چندوجهی و
ارتباطهای چندسویه ما را با شرایط دشوار مواجه میکند .ولي در عين حال ،مصورسازي
ماتريسي براي بازيابي اطالعات متناظر و مرتبط از درجه اهميت بااليي برخوردار است.
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ماتريسهاي مصورسازي شده اين توانايي را دارند تا فقرههاي اطالعاتي را در ارتباط ميان
اجزاي آنها بازيابي كند .بهخصوص در رابطه با دادههاي پيچيده اين نوع مصورسازي با ايجاد
ارتباط ميان كليدواژههاي مرتبط ،به روش معنايي سبب بازيابي واژگان مترادف ميشود.

نتیجهگیری و تحلیل نهایی یافتهها

كاربرد مصورسازي اطالعات در بازیابی اطالعات در كنار ديگر نقشهاي مصورسازي داراي
اهميت است .با توسعه مخازن عظيم رقمی ،كاوش اطالعات با مشكالتي مواجه ميشود كه
برخي از فنون مصورسازي ميتواند به دسترسي بهتر كاربر به اطالعات ياري رساند .امروزه
بازیابی در محیط شبکه و اینترنت از طریق رابطکاربر گرافیکی است و ارتباط مخاطب با
نظام و مخازن عظیم رقمی با كمك آن انجام ميشود .بههمين دليل تالش برای کاربرد فنون
تصویرسازی که بتواند در کنار روشهای کاوش و راهبردهای طراحی پرسوجو به کمک
کاربر آید ،مورد نياز است.
72
واالسچیک و باتوگ ( )2013بهدرستی تصریح کردهاند که براساس این فرض ،که
ِ
شرایط کاربردی ،کافی نیست،
جمعآوری اطالعات در پایگاه دادههای بزرگ در بسیاری از
نظام مصورسازی بهشکل مداوم توسعه داده شده است .آنان با طراحی معماری نظام اطالعاتی،
به مصورسازی فقرههای اطالعاتی در پایگاههای وسیع اطالعاتی یاری رساندهاند .در این
میان ضمن بررسی مجموعه دادههای وسیع و شیوههای ذخیرهسازی آنها ،با بهکارگیری
نرمافزار مدیریت از راهدور ،73زمینههای مؤثری در شکلگیری معماری نظام مصورسازی
ایجاد کردهاند كه تأثير بااليي در بازيابي اطالعات دارد.
عوامل مختلفی در برقراری ارتباط معنایی میان روشهای مصورسازي اطالعات و نتایج
کاوش وجود دارد .بر این اساس حجم وسیعی از اطالعات موجود در فضای شبکه و یا بانکهای
اطالعاتی ،از طریق سازوکار تصویرسازی در رابطکاربر گرافیکی و مصور قابل دستیابی هستند.
برای بهرهگیری از امکانات موجود در حوزه بازیابی اطالعات میتوان از ظرفیتهای باالی
مصورسازي استفاده کرد و با تکیه بر فنون آن ،میزان پیوستگی میان پرسوجوی ارائهشده به نظام
و فقرههای اطالعاتی بازیابیشده را افزایش داد .کاربرد الگوریتمهایی که با مصورسازي روابط
معنایی به بازیابی فقرههای مرتبط با پرسوجو یاری میرسانند از زمره فوایدی است که در این
زمینه میتوان به آن اشاره کرد .قابلیت هدایت و نظارت بر فعالیت رابطکاربر از طریق نگارههای
تصویری و برقراری ارتباط بیشتر میان عناصر جستوجو ،از مزایای مصورسازي است .اين
ب منابع اطالعاتي با آگاهي باالتري اقدام كند.
روند به مخاطب كمك ميكند تا بتواند در انتخا 
اينفوكريستال يكي از روشهاي موثر در حوزه مصورسازي بهمنظور بازيابي اطالعات

72. Walaszczyk and Batog
73. Remote management software
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است كه در پایگاههای اطالعاتي و فضاي اينترنت كاربرد دارد .همچنين مصورسازي با
تعاملی که با راهبردهای متعدد جستوجو برقرار میکند میتواند به دسترسی مناسبتر
به اطالعات منجر شود .انواع راهبردهای جستوجوی اطالعات میتواند با فنون مختلفی
هماهنگ شود و درنهایت به اکتشاف دادههای مرتبط بیانجامد .فراگیری این راهبردها در
دروس مربوط به بازیابی اطالعات مطرح میشود.
بازیابی اطالعات عرصه مطالعاتی مهمی در نظامهای اطالعرسانی جدید است که فواید
باالیی درپی دارد .به هر میزان که راههای دسترسی به اطالعات دقیق و منطبق با نیاز اطالعاتی
کاربر افزایش پیدا کند ،نظام اطالعاتی در انجام رسالت خود از موفقیت بیشتری برخوردار
میشود .درواقع مصورسازي اطالعات رویکردی نوین به حوزه تحقیقاتی بازیابی اطالعات
است که از روشهایی بهره میگیرد که در کنار دیگر عوامل تأثیرگذار در بازیابی ،میتواند
نقش مهمی در این زمینه داشته باشد .مصورسازي اطالعات گرایش به سمت ابعادی از
مطالعات مربوط به بازیابی اطالعات دارد که از یک سو به منظر کاربر و انتظار او از رابطکاربر
و تسهیل فعالیت جستوجو توجه میکند و از سوی دیگر درخصوص رابطه میان عناصر و
اجزای ابزارهای کاوش و برقراری ارتباط ساختاری بین آنها به ارائه راهکار میپردازد.
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