ته نام خذاونذ تخشنذه ههرتاى

سرفصل های نوایه سازی

ًوایِ چیؼت؟ تؼشیف ًوایِ ً ،یاص تِ ًوایِ ّا
اّذاف ًوایِ ػاصی
تاسیخچِ ًوایِ ػاصی

ًوایِ ػاصاى
اًَاع ًوایِ
صتاى ّای ًوایِ ػاصی
آؿٌایی تا اكٌالحٌاهِ ّا

نوایه چیست ؟
 تِ ًَس ػادُ ًوایِ ػیاِّ ای ًظام یافتِ اػت .
ً وایِ ػاصی ػٌتی تِ ؿىل ػادُ اػاػی تشیي ولوات هتي سا جوغ آٍسی
ٍ الفثایی هی وٌذ ٍ ،آدسع كفحات سا هی دّذ.
ً وایِ ٍػیلِ ای اػت تشای ّذایت هٌظن تِ یه هتي ،هحتَا ،هجوَػِ ای اص هذاسن ٍ
یا ّش گًَِ اًالػات هثي ؿذُ ای وِ تِ ؿىل هؼوَال الفثایی هشتة ؿذُ تاؿذ
ٍ تا اػتفادُ اص ؿیَُ خاف ٍ ًظام اسجاػی هـخق ،

هَلؼیت ٍ هحل ّش هٌلة سا دس تاصیاتی اًالػات ًـاى دّذ.

طبق استانذارد نمايه سازي بريتانيا
ًوایِ ػیاِّ ًظام یافتِ هذخل ّایی اػت وِ تِ هٌظَس ووه تِ اػتفادُ وٌٌذگاى دس جایاتی
اًالػات یه هذسن ػاختِ هی ؿَد.

اًجوي ًوایِ ػاصاى اهشیىا ً :وایِ ػثاست اػت اص یه سؿتِ هحل ّای دػتیاتی ػاصهاى یافتِ وِ
اػتفادُ وٌٌذُ سا اص اًالػات هؼلَم تِ اًالػات اهافی ًاؿٌاختِ  ،ساٌّوایی هی وٌذ.

ريشه لغت نمايه
ًوایِ اص هلذس ًوَدى تِ هؼٌای ًـاى دادى ٍ ساٌّوایی وشدى هـتك ؿذُ اػت.
هؼادل آى دس صتاى اًگلیؼی ٍاطُ Indexاػت
وِ خَد اص ٍاطُ التیي dicareتِ هؼٌای ًوایاًذى ٍ داللت وشدى گشفتِ ؿذُ
وِ تا پیـًَذ Inتِ هؼٌای "اؿاسُگش اص تیشٍى" تِواس هیسٍد.
دس صتاى فاسػی ٍ دس غالة سؿتِّای تخللیٍ ،اطُ "ؿاخق" هؼادل Indexتِواس هیسٍد،
ٍلی دس سؿتِ وتاتذاسی ٍ اًالعسػاًی ٍاطُ "ًوایِ" تشای آى اًتخاب ؿذُ اػت.

تعريف نمايه از دايره المعارف کتابذاري
ًوایِ فْشػتی اص ًامّا ،هَهَعّا ٍ ،دیگش هٌالة هَجَد دس یه ػٌذ یا
هجوَػِ اػٌاد ٍ هذاسن اػت وِ تِ ؿیَُای (هؼوَال الفثایی)
هشتة ؿذُ ٍ اص ًشیك جایًواّا واستش سا تِ هحلی وِ ایي ًام یا هَهَع
دس آًجا آهذُ ساٌّوایی هیوٌذ.
تِ فشایٌذ "تحلیل هحتَای یه ػٌذ ٍ یا هجوَػِ اػٌاد ٍ
تشگشداى ًتیجِ ایي تحلیل تٍِاطُّایی وِ دس ًوایِ هیآیذ"،
ًوایِػاصی هیگَیٌذ.

عولکرد نوایه

ػولىشد یه ًوایِ ػثاست اػت اص اسائِ ساُ ّای هیاًثش،
ًظام هٌذ ٍ هَثش تِ اػتفادُ وٌٌذگاى تشای سػیذى تِ اًالػات هَسد ًیاص

فراینذ نوایه سازی

ایي فشایٌذ ؿاهل هشاحل تجضیِ هحتَای اثش داسای اًالػات
ٍ تیاى ایي وِ ایي هَسداًالػاتی ( تِ ؿىل هختلش ٍ وَتاُ ) دس تاسُ چیؼت
ٍ ًـاى دادى هىاى آى اػت.

نياز به نمايه
ّذف اػاػی وتاتخاًِ ّا  ،حفظ ٍ اًتمال اًالػات ٍ داًؾ اص ًؼلی تِ ًؼل دیگش تَدُ اػت .ایي ػاص ٍ واس
سٍیىشدی هـتشن داسد یؼٌی :

جوغ آٍسی  ،رخیشُ اًالػات  ،اػتفادُ تِ هحن دسخَاػت
دِّ  1940ػلش افضایؾ ػشیغ اًالػات
ساٌّواّای ولی دیگش وافی ًثَد.

نياز به نمايه
ها اص داؿتي هیلیَى ّا ػٌذ ساهی ًثَدین  ،تلىِ تِ تحلیل هَثش ٍ ػشیغ هحتَای آى اػٌاد ًیاص داؿتین .
دیگش تحول وٌذی سٍؿْای وتاتذاسی ػٌتی سا ًذاؿتین

تِ هَاصا ت تغییش ًیاصّای اًالػاتی ،تغییش فٌاٍسی ّن كَست گشفت.
یىی اص تحَالت آسام ٍ تؼیاس اػاػی دس ًیوِ دٍم لشى ًَصدّن :
تغییش تاصیاتی اًالػات اص اػن تِ اخق
یىی اص ساُّای ػاصهاًذّی اًالػات ًوایِػاصی اػت

اهذاف نمايه سازي
ًوایِ داسای دٍ ّذف ولی اػت صهاى ٍ تالؽ تشای یافتي اًالػات سا تِ حذالل هیضاى واّؾ دّذ
ٍ هَفمیت جؼتجَی اػتفادُ وٌٌذُ سا تِ حذاوثش تشػاًذ ( .اًتخاب ٍاطُ هٌاػة دس صهاى ووتش
ٍ تا تالؽ ووتش )
ًوایِ ّا ٍ چىیذُ ّا تِ اسصؽ ػٌذ هی افضایٌذً .وایِ تِ اػتفادُ وٌٌذُ ووه هی وٌذ وِ ػٌذ سا
پیذا وٌذ ٍ ایي واس هؼلوا هَجة افضایؾ اػتفادُ اص اػٌاد هی گشدد
ًوایِ یه فشا دادُ اػت ( دادُ ای دس هَسد دادُ ّا )
فوای ًوایِ داسای دٍ گضاسُ هشتَى تِ ػٌذ ًوایِ ؿذُ اػت .
ؿوَل ٍ ػذم ؿوَل یؼٌی چِ چیضی دس ًوایِ ٍجَد داسد ٍ چِ چیضی دس ًوایِ ٍجَد ًذاسد.

اهذاف نمايه سازي
تِ ًَسولی :
تشلشاسی استثاى هیاى هفاّین
تٌظین ؿٌاػِ ّا تِ تشتیثی ًظام هٌذ ٍ هَثش
ؿٌاػایی ػشیغ هذاسن دس یه هجوَػِ
ػاصهاًذّی اًالػات تِ للذ تاصیاتی ػشیغ ٍ آػاى هذاسن

تاريخچه نمايه سازي
تاسیخ ًوایِ ػاصی ٍ چىیذُ ًَیؼی تا تاسیخ ًَؿتي ٍ هجوَػِ پیـیٌِ ّای اًالػات استثاى
ًضدیىی داسد
اٍلیي ؿَاّذ گشدآٍسی ٍ ػاصهاًذّی ًظام هٌذ پیـیٌِ ّای ًَؿتِ ؿذُ دس حذٍد  3000ػال
ق .م .دس ػَهش هـاّذُ ؿذُ اػت .
ًوایِ ّای اٍلیِ تِ اػاهی اؿخاف ٍ یا تشتیة آهذى ولوات دس هتي هحذٍد تَد .اص جولِ
اٍلیي ًوایِ ّا  :وـف اللغات ))concordances
اػتفادُ اص ًوایِ تشای ًَهاس پاپیشٍع هؼتلضم تاص ٍ تؼتِ وشدى هىشس ًَهاس تَدً ٍ .وایِ آى
تِ ؿىل كفحِ وَچىی تِ ًَهاس هتلل هی ؿذُ اػت ٍ تا تِ ٍجَد آهذى وذوغ وِ ؿىل
جذیذ وتاب تَد گاهی اػاػی دس ًوایِ ؿذً ٍ .وایِ وتاب تشای اٍلیي تاس ػولی ؿذ

تاريخچه نمايه سازي
اختشاع چاج ،سؿذ ػشیغ چاج ٍ تَلیذ وتابً ،یاص تِ ًوایِ ّای وتاب سا افضایؾ داد
افضٍدى آػتش تذسلِ تِ وتاب ّا تاػث ؿذ خَاًٌذُ گاى هٌالة ٍ هَهَػات هْن سا یاد داؿت
وٌٌذ
تِ ػٌَاى هثالٍ :وال اص آى تشای فْشػت الفثایی لَاًیي هَسد ػاللِ خَد اػتفادُ وشدًذ ٍ واتثاى
تشای ًَؿتي اسجاػات تِ وتة همذع ....

دس لشى ً 16وایِ ّای تا ویفیت تشای وتاب ایجاد ؿذ
دس لشى ًَ 17ع جذیذ اتضاس اًالػاتی( ًـشیات ادٍاسی ) تِ ٍجَد آهذ ٍ تا سؿذ ػشیغ آى
ًوایِ ّا هشٍست یافتٌذ

تاريخچه نمايه سازي
لشى  19سًٍذ حشوت تِ ػوت اًتـاسات تخللی ،هجالت چىیذُ سؿذ ػشیغ خَد سا آغاص
وشد
دس دِّ  1850دتلیَ اف .پَل ًوایِ ای هٌتـش وشد وِ هجالت تؼیاسی سا ؿاهل هی ؿذ ٍ
هفَْم جذیذ اًتـاس ًوایِ هـتشن تشای ؿواسُ ّای هتؼذد ًـشیات گًَاگَى سا آغاص وشد .وِ
اّویت فشاٍاًی دس سؿذ ًوایِ ػاصی داؿتِ اػت.
دس دِّ  1940واهپیَتشّا ٍاسد حَصُ ًوایِ ػاصی ٍ چىیذُ ًَیؼی ؿذًذ ٍ تالؽ ّایی تِ
هٌظَس اسصیاتی ًوایِ ػاصی تا اػتفادُ اص سٍؽ ّای ووی آغاص ؿذ.
دِّ  1960ؿاّذ تِ ٍجَد آهذى واهپیَتشّای ًؼل ػَم تَد .ایي ًؼل تش اتضاسّای رخیشُ
ػاصی تا حجن صیاد تاویذ داؿت.
دس دِّ  1990دػتگاُ ّای دػتیاتی تلادفی تِ هشحلِ ای اص تىاهل سػیذًذ وِ ًوایِ ّای
رخیشُ ؿذُ واهپیَتشی هؼتمیوا اص ًشیك ولیذ ٍاطُ ّا لاتل جؼتجَ تَدًذ.

نمايه سازان
ًوایِ ػاصاى چِ واسی اًجام هی دٌّذ؟
تحلیل ػٌذ ٍ تخلیق ٍاطُ ّای هَهَػی وِ فىش هی وٌذ
اػتفادُ وٌٌذُ تشاػاع آى ٍاطُ ّا جؼتجَ خَاّذ وشد.
ًوایِ ػاص تِ چِ هَاسدی تَجِ هی وٌذ؟
تَجِ تِ خي هـی ًوایِ ػاصی
ًیاص اػتفادُ وٌٌذُ

نمايه سازان
ًوایِ ػاصاى چِ واسی اًجام هی دٌّذ؟
تحلیل ػٌذ ٍ تخلیق ٍاطُ ّای هَهَػی وِ فىش هی وٌذ
اػتفادُ وٌٌذُ تشاػاع آى ٍاطُ ّا جؼتجَ خَاّذ وشد.
ًوایِ ػاص تِ چِ هَاسدی تَجِ هی وٌذ؟
تَجِ تِ خي هـی ًوایِ ػاصی
ًیاص اػتفادُ وٌٌذُ

ويژگی نمايه سازان
ًظن ٍ اًوثاى ٍ ػاللِ تِ جضئیات ( دٍ ٍیظگی تؼیاس هْن )
حافظِ خَب یه ػشهایِ اػت ( ًشم افضاس ّای ًوایِ ػاصی تِ حافظِ تؼیاس ووه هی وٌذ )
ػشیغ خَاًذى یه ٍیظگی هثثت اػت.
ًوایِ ػاصاى ػاًؼَس وٌٌذُ ًیض ّؼتٌذ ( چِ تؼا تِ ًَس غیش ػوذ )
رّي وٌجىاٍ ٍ خالق .
هثال ( :هؼٌی یه جولِ خاف دس هتي دلیما چیؼت؟ آیا اگش ایي اكٌالح سا اًتخاب وٌن دس
جؼتجَ دلیما ّویي ٍاطُ اػتفادُ هی ؿَد ؟
ًوایِ ػاص خَب خَد سا تِ جای خَاًٌذُ لشاس هی دّذ.

انواع نمايه
ًوایِّا سا اص جٌثِّای هختلف هیتَاى تمؼینتٌذی وشد ،تشای هثال:
 اص ًظش ًَع اًالػاتً ،وایِّا هیتَاًٌذ تِ ًوایِ ًامّای اؿخافً ،امّای تٌالگاًیً ،امّایجغشافیاییً ،وایِ هَهَػیً ،وایِ ػٌاٍیي آثاس ٍ ،هاًٌذ آى تمؼینتٌذی ؿًَذ؛
 اص ًظش ؿیَُ تْیًِ ،وایِّا هیتَاًٌذ دػتی یا هاؿیٌی یا تشویثی اص ایي دٍ تاؿذ؛ اص ًظش ػاختاسً ،وایِّا هیتَاًٌذ ػادُ ٍ یا داسای تیاًگش تاؿٌذ؛ اص ًظش صتاىً ،وایِّا هیتَاًٌذ داسای صتاى آصادً ،ثیؼی ٍ ،یا وٌتشل ؿذُ تاؿٌذ؛ اص ًظش هشحلِ ّواسایی ،ؿٌاػِّای ًوایِ هیتَاًٌذ پیؾّواسا ٍ یا پغّواسا تاؿٌذ؛ اص ًظش ًحَُ تیاى هحتَای اًالػاتی ،هیتَاًٌذ ٍاطُای یا هفَْهی (هَهَػی) تاؿٌذ؛ ٍ اص ًظش ًحَُ تٌظین ،هیتَاًٌذ الفثایی ،تاسیخی ٍ ،سدُای تاؿٌذ.الصم تِ یادآٍسی اػت وِ یه ًوایِ هوىي اػت دس آى ٍاحذ خلَكیات یه یا چٌذ هَسد اص ایي
اًَاع سا داسا تاؿذ ،هثال ٍاطُای ،پغّواسا ٍ ،الفثایی تاؿذ

انواع نوایه
ًوایِ ّای گشداى ػٌَاى :اػاع واس آى تش گشدؽ ولیذٍاطُ ّای ػٌَاى اػت .
دس ایي سٍؽ فشم تش ایي اػت وِ ػٌَاى ًوایٌذُ واهل هتي هی تاؿذ .دس ایي ًَع ًوایِ
تا اػتفادُ اص  stop listولوات  Noninformativeحزف هی ؿًَذ ٍ تمیِ ٍاطُّا سا هَهَع تلمی
هیوٌذ ٍ دس لالةّای تؼشیف ؿذُ ،اسائِ هیوٌذ ٍ اًَاع آى هختلف هی تاؿذ.
ًوایِ وَئیه یا )KWIC (KeyWord In Context

ًوایِ وٍَن یا )KWOC (KeyWord out of Context
ًوایِ چشخـی یا Permuterm
هثال :چگًَگی افضایؾ تَلیذ ػیة صهیٌی تا اػتفادُ اص وَد حیَاًی

انواع نوایه
ًوایِ وَئیه :
اص لذیویتشیي ٍ هَفكتشیي ًوایِّای ػٌَاى اػت .دس ایي ًوایِ ػٌاٍیي گضاسؽّا ،هماالتٍ ،
هاًٌذ آى تِكَست هاؿیيخَاى دسهیآیذ ٍ تٍِػیلِ سایاًِ تمٌیغ هیؿَد ،تشًاهِ سایاًِای
ٍاطُّای هؼٌاداس سا اص هیاى ٍاطُّا اًتخاب هیوٌذ ٍ ػپغ ّش ػٌَاى سا تِ گًَِای چاج هیوٌذ
وِ ولیذٍاطُ دس هَلؼیتی تشجؼتِ (هؼوَال دس ػتًَی دس ٍػي ػٌاٍیي) لشاس گیشد ٍ توام
ػٌاٍیي تش اػاع ًظن الفثایی ولیذٍاطُّا ٍ حشٍف تؼذ اص آى هشتة ؿًَذ.
ایي ؿٌاػِّا تا سٍؽّایی هاًٌذ ًَؿتِ ؿذى تِكَست ایشاًیه (ایتالیه) یا ػیاُ ٍ ،یا
فاكلِگزاسی اص ولوات لثل ٍ تؼذ دس هتي ػٌَاى تشجؼتِ هیؿًَذ تا چـن ٌّگام تاصیاتی
خؼتِ ًـَد .اص ًـاًِگزاسی ّن تشای هـخق وشدى اتتذا ٍ اًتْای ػٌَاى اػتفادُ هیؿَد

انواع نوایه
ًوایِ وٍَن :
دس ًوایِ وٍَن ،ولیذٍاطُّا اص هتي ػٌَاى جذا هیؿًَذ ٍ تِكَست الفثایی صیش ّن هیآیٌذ ،ػپغ،
ػٌَاى هشتثي ریل ّش ولیذٍاطُ ًَؿتِ هیؿَد .هثال :
تشسػی ساتٌِ وتاتخاًِ ٍ آهَصؽ دس ًظام آهَصؿی ایشاى
وتاتخاًِ ٍ آهَصؽ دس ًظام آهَصؿی ایشاى ،تشسػی ساتٌِ

آهَصؽ دس ًظام آهَصؿی ایشاى ،تشسػی ساتٌِ وتاتخاًِ
ًظام آهَصؿی ایشاى
ایشاى

 ،تشسػی ساتٌِ وتاتخاًِ ٍ آهَصؽ دس

 ،تشسػی ساتٌِ وتاتخاًِ ٍ آهَصؽ دس ًظام آهَصؿی

انواع نوایه
ًوایِ گشدؿی یا چشخـی:
یا جایگـتی اػاع واس آى هاًٌذ وَئیه ٍ وٍَن گشدؽ ولیذ ٍاطُ ّای ػٌَاى اػت.
ولیذ ٍاطُ ّای ػٌَاى تِ كَست دٍ تایی اًتخاب هی ؿًَذ ٍ یه اكٌالح سا تـىیل هی دٌّذ.
گشدؽ واس تا دٍ ولیذ ٍاطُ اػت
اكٌالح دٍم دس هحذٍد وشدى اكٌالح اٍل ٍ اخق وشدى آى ًمؾ هْوی داسد.

اكٌالحات جاتجا هی ؿًَذ ٍ ؿٌاػِ ّای اكلی الفثایی هی ؿًَذ

انواع نوایه
هثال :
ػٌَاى:آهادُ ػاصی ٍتشًاهِ سیضی تشای ػاختواى وتاتخاًِ 14
آهادُ ػاصی/تشًاهِ سیضی 14
آهادُ ػاصی/ػاختواى وتاتخاًِ

14

تشًاهِ سیضی /آهادُ ػاصی 14
تشًاهِ سیضی /ػاختواى وتاتخاًِ 14

ػاختواى وتاتخاًِ /آهادُ ػاصی 14
ػاختواى وتاتخاًِ  /تشًاهِ سیضی 14

انواع نوایه
هثال :
ػٌَاى:آهادُ ػاصی ٍتشًاهِ سیضی تشای ػاختواى وتاتخاًِ 14
آهادُ ػاصی/تشًاهِ سیضی 14
آهادُ ػاصی/ػاختواى وتاتخاًِ

14

تشًاهِ سیضی /آهادُ ػاصی 14
تشًاهِ سیضی /ػاختواى وتاتخاًِ 14

ػاختواى وتاتخاًِ /آهادُ ػاصی 14
ػاختواى وتاتخاًِ  /تشًاهِ سیضی 14

نوایه ها تر حسة روش تنظین
الفثایی  :تیـتش ًوایِ ّای وًٌَی تِ تشتیة الفثایی اػت ٍ ؿاهل ًوایِ الفثایی اػاهی اؿخاف،
ػاصهاى ّا ٍ ًیض هَهَػات هی تاؿذ .
صهاًی  :تِ تشتیة صهاى اص لذین تِ حال هی تاؿذ ٍ تیـتش تشای ًوایِ ّای تاسیخی تِ واس هی سٍد
سدُ ای یا هَهَػی  :وِ تشاػاع سدُ ّا یا ػشػٌَاى هَهَػی ًظام هٌذ هشتة هی گشدًذ .تیـتش
دس ًوایِ ّای ػلوی تِ واس هیشٍد وِ الثتِ هی تَاًذ یه ًوایِ الفثایی سدُ ای تاؿذ.

تىاهلی :تشای ًوایِ ّای صهیي ؿٌاػی

نوایه استنادی
ًوایِ اػتٌادی ؿاهل فْشػتی اص هماالت ٍ یه فْشػت فشػی تحت ّش یه اص هماالت هٌتـش
ؿذُ اػت وِ تِ آى هماالت اػتٌاد وشدُ اًذ.
تِ ػثاست دیگش ،دس هَسد یه همالِ خافً ،وایِ اػتٌادی هـخق هی وٌذ وِ ایي همالِ تَػي
چِ هماالت دیگشی وِ تؼذ اص آى ًَؿتِ ؿذُ اًذ  ،هَسد اػتٌاد لشاس گشفتِ اًذ .وِ ػالٍُ تش
ًوایِ اكلی ،هوىي اػت ًوایِ ّای دیگشی ّوچَى هَلف ٍ ًوایِ هَهَػی داؿتِ تاؿذ.
دس حمیمت تیاى وٌٌذُ استثاى هَهَػی دسًٍی تا همالِ ّایی اػت وِ تِ آى اػتٌاد وشدُ اًذ.
هضیت اكلی آى اسجاع اػتفادُ وٌٌذُ تِ جذیذتشیي هماالت اػت

نوایه هاشینی
ًوایِ ػاصی واهپیَتشی ،سایاًِ ای  ،هاؿیٌی ٍ خَدواس ّوگی تا ّن هتشادفٌذ ٍ تجای یىذیگش تِ واس
هیسًٍذ

ػثاستؼت اص اًتخاب ٍاطُ ّای ولیذی یه اثش تَػیلِ سٍؽ ّای هاؿیٌی تِ هٌظَس گؼتشؽ
ؿٌاػِ ّای ًوایِ تا اػتفادُ اص واهپیَتش تشای تیشٍى آٍسدى ًٍـاى دادى ٍاطُ ّای ًوایِ
تذٍى دخالت اًؼاى دس حالی وِ یه تاس تشًاهِ ٍ ػیاػت واسآى تِ هاؿیي دادُ ؿذُ اػت.
اًجام ولیِ هشاحل ًوایِ ػاصی اػن اص اًتخاب ٍاػتخشاج اكٌالحات ًوایِ ای اصهتي  ،هذخل
آسایی ٍ اسائِ جایٌواّای ّش هذخل ٍ چاج ًوایِ تَػي سایاًِ ٍ تذٍى دخالت اًؼاى سا ًوایِ
ػاصی سایاًِای گَیٌذ

زبان هاي نمايه سازي
دس ًظامّای اًالع سػاًی تِ صتاى ػاختگی ٍ لشاسدادی اًالق هیؿَد وِ تشای هماكذ ًوایِ
ػاصی تِ ٍیظُ لاتلیت تاصیاتی اًالػات ٍ هذاسن تِ واس گشفتِ هی ؿَد.
تِ ًَس ولی صتاى ًوایِ ػاصی ،اػتاًذاسدی سا هْیا هی وٌذ وِ ّن ًوایِ ػاص ٍ ّن جؼتجَگش
هی تَاًٌذ اص آى اػتفادُ وٌٌذ.
پغ تِ ًَس ػادُ تش :

هجوَػِ ای اص سٍؿْای اص پیؾ تؼییي ؿذُ تشای ػاصهاى دّی ،تاصیاتی ٍ اؿاػِ اًالػات

زبان هاي نمايه سازي
تِ دٍ دػتِ ولی تمؼین هی ؿًَذ:
اكٌالح تؼییي ؿذُ Assigned term
داسای اتضاسّای وٌتشل ٍاطگاى
اكٌالح هـتك Derived Term
تَكیفگش ّا اص هتي گشفتِ هی ؿَد لزا آى سا هتي آصاد ٍ ًثیؼی ّن هی گَیٌذ

هسایای زتاى طثیعی
ظثبى هترههبى ّط ضقتِ اؾت ٍ ثطای اضتجبط ثب ؾبیط هترههبى ثؿیبض هْیب تط اؾت.
حفظ ؾبذتبض عجیؼی ظثبى
ضٍظآهسی زض لیبؼ ثب ظثبى ؾبذتگی.
ًبّوگًَی ّبی انغالحبت ضا تحت ؾیبؾت ٍاحس لطاض هی زّس.
خبهؼیت ضا افعایف هی زّس ٍ اظ پطاوٌسگی اعالػبت خلَگیطی هی وٌس.
اقىبلً:یبظ ثِ اضخبع زاضز پؽ اظ حبلت عجیؼی ذبضج هی قَز .

هسایای زتاى ساختگی
ثهَضت یه ثؿتِ آهبزُ ثِ وبهپیَتط زازُ هی قَز ٍ ثیي هسضن ٍظثبى وٌتطل قسُ یه پیًَس ثطلطاض هیىٌس.
ثِ هطاتت تَاًوٌس تط زض زازى اعالػبت اؾت ّط چٌس هبًؼیت ووتطی زاضز.
ًىتِ
ٍلتی ایدبز ؾیبؾت هی وٌین (هثل لَاًیي خسا ًَیؿی ٍ ) ذَز ًَػی وٌتطل اؾت
ٍ ظثبى ؾبذتگی هی قَز.

هوارایی نوایه
ًوبیِ ؾبظی پیف ّوبضا Pre Coordination Indexing :
ّطگبُ ثیي زٍ یب چٌس خعء ثِ عَض تهٌؼی ٍ ؾبذتگی ،پیًَس ثطلطاض وٌین ( ایدبز ًحَ ) ثِ ایي ػول
ٍ ًَع آىً ،وبیِ پیف ّوبضا گَیٌس.
ثِ ػجبضت زیگط زض ًوبیِ ؾبظی پیف ّوبضا ،تطویت یب ّوبضایی ػٌبنط تكىیلزٌّسُ هَضَع هَضز
خؿتدَ زض ٌّگبم ًوبیِ ؾبظی ٍ ثِ ػجبضتی پیف اظ ثبظیبثی نَضت هیگیطز:

هبًٌس  :ؾطػٌَاى ّبی هَضَػی
انفْبى -تبضید -وتبثكٌبؾی

هوارایی نوایه
ًوبیِ ؾبظی پؽ ّوبضا post coordination Index ing :
قیَُ ای اظ ًوبیِ ؾبظی وِ زض آى ًوبیِ ؾبظ ،ؾطقٌبؾِ ّب ضا اظ هفبّین ثؿیبض ؾبزُ اًتربة هی
وٌس ٍ تؼسازی قٌبؾِ ظیط ّط یه اضبفِ هی ًوبیس ٍ ًیع تساثیطی ثطای پیَؾتي آًْب ثِ یىسیگط
ثِ زؾت هی زّس تب ثِ ٍؾیلِ آًْب خَیٌسُ ثتَاًس هَضَع هسضن هَضزًظط ذَز ضا ثیبثس.
تطویت یب ّوبضایی ػٌبنط تكىیلزٌّسُ هَضَع هَضز خؿتدَ زض ٌّگبم ثبظیبثی اًدبم هی قَز.

هبًٌس  :انغالح ًبهِ ّب
وتبثكٌبؾی تبضید انفْبى

انواع نوایه انتهای کتاب
ًوایِ ػادُ:
هذخل ّا تِ تشتیة الفثایی اػت ٍ دس جلَی آى جایٌوا ٍجَد داسد .فالذ تیاًگش اػت ٍ ّیچگًَِ
تَسفتگی ٍجَد ًذاسد ٍ تؼذاد جای ًوا ّای آى افضایؾ هی یاتذ.
ًوایِ دسٍى تافتی:
ایي ًوایِ تِ كَست خٌی ٍ ًحَی اػت ٍ تِ تشتیة پیذایؾ تیاًگشّا دس هتي اػت .تٌاتشایي
الفثایی ًیؼتٌذ  .تیـتش هٌاػة هتَى ػلَم اًؼاًی هی تاؿذ.

هثال :وَدواى

هذخل

~ اػتثٌایی 17 -15؛ ~ ػمة هاًذُ رٌّی 45-21؛ ~ تیضَّؽ 47
تیاًگش

نوایه انتهای کتاب
ًوایِ تشٍى تافتی :
ًوایِ ای اػت وِ تیاًگشّا دس تافت ًحَی لشاس ًوی گیشًذ ،تلىِ دس ریل هذخل اكلی تِ كَست
الفثایی هی آیٌذ.
تَالی كفحِ ّا هٌشح ًیؼت .ولواتی هثل حشٍف اهافِ ٍ غیشُ دس آى اػتفادُ ًوی ؿَد.
تشخی اص تیاًگشّا دس جای خَد تِ ػٌَاى هذخل لشاس هی گیشًذ .
هثال :فْشػت ًَیؼی
ػی دی 32 ،34 ،36
وتاب 25
ًشم افضاس 12

تفاوت نوایه دروى تافتی و تروى تافتی
ًوایِ دسٍى تافتی كَست ًحَی داسد.
هثال هیگَیین سفتاس تا وَدواى
ٍلی دستشٍى تافتی تا سا تىاس ًوی تشین ٍ ًوی داًین آیا سفتاس وَدواى اػت یا سفتاس تا وَدواى .
ًوایِ دسٍى تافتی تیـتش تِ حَصُ ػلَم اًؼاًی تؼلك داسد.
ًوایِ دسٍى تافتی ول ًگش ّؼتٌذ.
ًوایِ تشٍى تافتی تیـتش تِ حَصُ ّای ػلَم ٍ فٌَى هشتثي اػت
ًوایِ تشٍى تافتی تیـتش تي هایِ اكٌالحٌاهِ لشاس هی گیشد.

ويژگی هاي خطی مشی :سياست نمايه سازي کتاب
تؼییي تؼساز هتَؾظ ولیس ٍاغُ ّب
تؼییي ًَع ًوبیِ (زضٍى ثبفتی یب ثطٍى ثبفتی)
ظثبى ًوبیِ ؾبظی(آظاز ،وٌتطل قسُ ،تطویجی)
ًَع ثبظیبثی(ضاٌّوبی اؾتفبزُ)
ضٍقي ؾبذتي ثیبًگط (خوغ یب هفطز،تىلیف ٍضؼیت ولوبت ذبضخی)...
ؾیبؾت هطخح یب ًبهطخح وطزى ثیبًگطّب
اضخبػبت ٍ خبی ًوبّب
ثیبى اًَاع ًوبیِ هَخَز (هَضَعًَ ،یؿٌسگبى)...،
اؾتبًساضز ؾبظی (اثعاضّب)
ذَزوبض ؾبظی ًوبیِ(ظثبى ثطًبهِ ًَیؿیً ،طم افعاض ،چگًَگی ثبظیبثی) ٍ ضٍظآهس ؾبظی

نوایه سازی هجووعه

ًوبیِ ؾبظی هساضن هرتلف وِ تَؾظ افطاز هتفبٍت ،زض هىبى ّبی هتفبٍت ٍ زض ظهبى ّبی هتفبٍت ٍ احتوبال
ثب ٍاغگبى هتفبٍت اؾت ٍ ثبیس زض قجىِ ٍاحسی هَضز خؿتدَ لطاض گیطز.
هبًٌسً :وبیِ همبالت وتبثساضی
ثٌبثطایي
ًَػی ّوگًَی ٍ ّوبٌّگی ثبیس پسیس آٍضز وِ زض ػیي خبهؼیت زؾتیبثی ،هَاضز ظائس ثبظیبثی ًكَز.
پؽ ثطای ایدبز ّوگًَی ً 2ىتِ هْن اؾت  :خبهؼیت ٍ هبًؼیت

جاهعیت و هانعیت

یؼٌی :اظ ًظط هٌغك خبهغ افطاز یب افطاز ّوگَى ظیط یه چتط ثطًٍس

هبًؼیت یؼٌی اغیبض ظیط ایي چتط ًطًٍس.
تالـ هی قَز ؾغح ّط زٍ (خبهؼیت ٍ هبًؼیت)ثبال ثطٍز ٍ تَاظى آى حفظ قَز
یىی زیگط اظ هَاضز هْن هؿئلِ ضثظ Relevanceاؾت یؼٌی اعالػبتی وِ زض ًوبیِ اؾت تب چِ حس ثب
ًیبظّبی وبضثط ّورَاًی زاضز.
ضثظ ضا وبضثط تؼییي هی وٌس.

عناصر نوایه
اجضای هذخل ػثاستٌذ اص :
ؿٌاػِ(:)headingتِ ّوِ هجوَػِ ػش جوغ ؿٌاػِ گفتِ هی ؿَد.
ّش ؿٌاػِ اص چٌذ ػٌلش تـىیل ؿذُ اػت:
-

هذخل(:)entryولیت ٍسٍد یه ولوِ یا ًواد تِ ؿٌاػِ سا گَیٌذ .ػٌلش اكلی یه تشویة
اػت; واًَى اكلی ٍاطُ ای وِ تِ ػٌَاى ًوایِ تِ واس هی سٍد.

-

تیاًگش (ً :)modifierمؾ هحذٍد وٌٌذُ داهٌِ هؼٌای هذخل سا داسد.تؼییي وٌٌذُ ًَع یا
چگًَگی واًَى اػت.

-

جایٌوا (:)locatorهحل هٌاتغ سا ًـاى هی دّذ.

-

اسجاع (  :)Referenceتشای اسجاع اكٌالح غیش هشجح تِ هشجح  .گاّی تِ جای ًوا اسجاع
ًیض گفتِ هی ؿَد

نکات مربوط به ساختار زبانشناسی مذاخل

اؾن یب ػجبضت اؾوی فمظ هی تَاًس هسذل لطاض گیطز .خعء انلی حتوب ثبیس اؾن ثبقس ٍ ثیبًگط نفت یب
هضبف الیِ
هثل :اًگكتط عال ،ؾپیس زًساى
نفت ٍ لیس هسذل ًوبیِ لطاض ًوی گیطًس هگط خبًكیي اؾن قسُ ثبقٌس .هثل ثبال ثط هی تَاًس چَى یه
ػٌهط ػیٌی اؾت
ٍاضًٍِ ؾبظی هوٌَع (ثِ خع اؾبهی افطاز)
هثبل :اؾتثٌبیی  ،وَزوبى ( غلظ اؾت )
ذَاضظهی ،هحوس ( نحیح اؾت )

هالک انتخاب اصطالح هرجح
ضٍاج زاقتي  .هثبل :خبهؼِ قٌبؾی ثِ خبی ػلن االختوبع
ثَهی ثَزى  .هثبل  :آضهبى گطایی ثِ خبی ایسُ آلیؿن
خسیس ٍ اهطٍظی ثَزى  .هثبلَّ :اپیوب ثِ خبی عیبضُ
ػلوی ثَزى .هثبل :اؾیس ؾَلفَضیه ثِ خبی خَّط ًوه
ؾطًبم یب اذتهبض هكَْض .هثبل :یًَؿىَ
پطّیع اظ ثىبض ثطزى ولوبت تطویجی ثِ خع زض هَاضزی وِ انغالح لبثل خسا ؾبظی ًیؿت هثل  :آثلِ
هطغبى

اصطالحنامه
گٌدَاغُ یب انغالحٌبهِ
هدوَػِ انغالحبت یه ضقتِ اؾت وِ هیبى آًْب ضٍاثظ هؼٌبیی ،ضزُای ٍ ،ؾلؿلِ هطاتجی ثطلطاض
قسُ ٍ تَاًبیی آى ضا زاضز وِ هَضَع آى ضقتِ ضا ثب ّوِ خٌجِّبی انلی ٍ فطػی ٍ ٍاثؿتِ،
ثِگًَِای ًظبمیبفتِ ٍ ثِ هٌظَض شذیطُ ٍ ثبظیبثی اعالػبت اضائِ زّس .
انغالحٌبهِ هؼبزل فبضؾی ٍاغُ اًگلیؿی  Thesaurusاؾت وِ ضیكِ زض ظثبى التیٌی ثبؾتبى
زاضز ٍ ثِهؼٌبی گٌدیٌِ ،شذیطُ ٍ ،هدوَػِ ثِوبض هیضٍز.

انغالحٌبهِ اظ ًظط ٍظیفِ ٍ وبضوطز ،اثعاض وٌتطل ٍاغُّب ثِهٌظَض ثطگطزاًسى ظثبى عجیؼی هساضن ثِ
ظثبى همیس اؾت ٍ اظ ًظط ؾبذتبضٍ ،اغگبى وٌتطلقسُ ٍ پَیبی ظهیٌِای ذبل اظ زاًف ثكطی
اؾت وِ ثطای شذیطُ ٍ ثبظیبثی اعالػبت آى حَظُ ثِوبض هیضٍز

اهذاف اصطالحناهه
ً )1وبیبًسى ؾبذتبض ظهیٌِ هؼیٌی اظ زاًف چٌبىوِ ّن ًوبیِؾبظ ٍ ّن خؿتٍخَگط ثتَاًٌس اظ
گؿتطُ آى ظهیٌِ ٍ اضتجبط هیبى هفبّین آى ثب اًسیكِّبی هطتجظ آگبّی یبثٌس
 )2اضائِ انغالحبت اؾتبًساضز زض ظهیٌِای هؼیّي.
 )3ثطلطاضی ًظبم اضخبػبت هیبى انغالحبت ٍ ضزُثٌسی انغالحبت ثِنَضت ؾلؿلِ هطاتجی
 )4تأویس ثط تَخِ ثِ ًیبظّبی اعالػبتی اؾتفبزُوٌٌسگبى

 )5تؼییي انغالحبت هدبظ ٍ هكرم وطزى حسٍز هؼبًی انغالحبت ثِهٌظَض ایدبز ّوبٌّگی زض
ًوبیِؾبظی

رواتط هیاى اصطالحات
ٍیػگی شاتی انغالحٌبهِ ،تَاًبیی تؼییي ٍ ًوبیف ضٍاثظ هؼٌبیی هیبى ٍاغُّبؾت ٍ یه ضاثغِ
یه ؾَیِ ًساضین ثلىِ ضاثغِ ّوِ خبًجِ ٍخَز زاضز.

الف) ضاثغِ ّن اضظی Equivalance Relation :
هیبى انغالح پصیطفتِقسُ ٍ انغالح پصیطفتًِكسُ ثطلطاض هیقَز
هثبل :انغالح خبهؼِقٌبؾی ثِ خبی ػلناالختوبع
ة) ضاثغِ ؾلؿلِ هطاتجی Heirachial Relation
ثیبىوٌٌسُ ضاثغِ اػن ٍ اذم هیبى هفبّین اؾت وِ زض ٍالغ ،انغالحٌبهِّب ضا اظ ٍاغًُبهِّبی
هتساٍل هتوبیع هیوٌس .
ضاثغِ ّوجؿتِ یب ّوبیٌسAssociative Relation :
ضاثغِ هیبى زٍ انغالح وِ ثِ زلیل ٍاثؿتگی هؼٌبیی ٍ ،خَز یىی زیگطی ضا ًیع ثِ شّي هتجبزض
هیوٌس .هثبل  :زٍ انغالح اؾت ٍ ؾَاضوبضی

ساختار اصطالحناهه
انغالح اػن ( ا ع ): Brother Term :انغالح ػبمتط
هثبل :اًگَض
ا .ع .هیَُ
انغالح اذم ( ا خ )  : Narrow Term :انغالح ذبلتط
هثبل :هیَُ
ا .خ .اًبض
اًگَض
پطتمبل
انغالح ٍاثؿتِ ) ا ٍ )  : Related Term :انغالح هطتجظ
اًگَض
هثبل:
ا .ٍ .قیطُ

ساختار اصطالحناهه
انغالح ثِ وبض ثجطیس ( ثه ) see
اضخبع اظ انغالح ًبگعیسُ ( ًبهطخح ) ثِ ثطگعیسُ ( هطخح )
هثبل :تؼلین ٍتطثیت
ثه .آهَظـ ٍ پطٍضـ
انغالح ثِ وبض ثجطیس ثِ خبی ( ثح )Used for: :
اضخبع اظ انغالح گعیسُ ( هطخح ) ثِ انغالح ًب گعیسُ ( ًب هطخح ) وِ الجتِ هتطازف اؾت.
هثبل :آهَظـ ٍ پطٍضـ
ثح .تؼلین ٍ تطثیت

ساختار اصطالحناهه
انغالح ضاؼ ( ا ض ) : Top Term :انغالح ؾطهمَلِ هدوَػِ ای اظ انغالحبت .
هثبل :هیَُ
ضاؼ .ذَضاوی ّب
یبز زاقت زاهٌِ ( ی ز )  :Scope Note:یبززاقتی ثطای تَضیح هسذل وِ زاضای اثْبهی ٍ یب
زاضای چٌس هؼٌب اؾت ٍ یب هؼٌی ذیلی ولی زاضز اؾتفبزُ هی قَز .

هثبل :فطٌّگ ( آزاة ٍ ضؾَم )

عاهل تنذی
ػبهل ثٌسی ( : )Factoring
ثِ هؼٌی تفىیه اخعای یه تَنیفگط ثِ ػٌبنط هتكىلِ ذَزـ اؾت ٍ یىی اظ هؿبئل ثحث اًگیع
زض حَظُ انغالحٌبهِ هی ثبقس.
هثبل :تبضید فلؿفِ  :وِ زض ایٌدب تبضید یه همَلِ ٍ فلؿفِ همَلِ زیگطی اؾت
هثبل زیگط :هَتَض َّاپیوب  :وِ ّط وسام همَلِ خساگبًِ ٍ هتفبٍتی اؾت

ثطای ایي هٌظَض ػسُ ای لبئل ثِ ػبهل ثٌسی ّؿتٌس یؼٌی آى ضا خسا وٌٌس ٍ زض همَلِ ذَز ثیبٍضًس
ٍلی ػوال ثطای ثؼضی ولوبت هیؿط ًیؿت هثل آثلِ هطغبى

انواع رابطه سلسله مراتبی
ضاثغِ ؾلؿلِ هطاتجی ذَز قبهل ؾِ ًَع اؾت :
 .1ضاثغِ خٌؽ ٍ ًَع : Generic :ایي ضاثغِ زلیك تطیي ٍ لغؼی تطیي ضاثغِ ؾلؿلِ هطاتجی
اؾت وِ ثب ولوبت ّوِ ثطای خٌؽ ٍ ثؼضی ثطای ًَع لبثل قٌبؾبیی اؾت.
هثبل  :ضاثغِ هیبى انغالحبت ً :كرَاض وٌٌسگبى ( خٌؽ )
ثع( ًَع )
گبٍ ( ًَع )
گَؾفٌس ( ًَع )
ّوِ ثع ّب ًكرَاض وٌٌسُ ّؿتٌس
ثؼضی اظ ًكرَاض وٌٌسگبى ثع ّؿتٌس.

انواع راتطه سلسله هراتثی
 .2ضاثغِ ول ٍ خعء  : Whole – part :وِ ًكبى زٌّسُ ضاثغِ یه خعء ضا ثب ول آى هكرم هی
وٌس ٍ ًَػی ضاثغِ اػن ٍ اذم اؾت.
هثبل  :زؾت ( خعء )
ثسى ( ول )
 .3ضاثغِ ههسالی  : Istance Relation :ایي اضتجبط ثیكتط زض هَضز اؾبهی ذبل اؾت ٍ ضاثغِ
ای اؾت وِ خٌؽ ٍ ًَع ًیؿت ثلىِ ثیبًگط یه ههساق اؾت.
هثبل :زهبًٍس ( ههساق یه للِ)

نوونه شناسه در نوایه الفثایی

نمونه شناسه در نمايه درختی

تفاوت واشه ناهه و اصطالح ناهه

ٍاغُ ًبهِ ّب ً :ظن الفجبیی زاضز ٍ ثِ زًجبل ّن هی آیٌس.
ٍلی هدطز ثَزُ ٍ حبلت ذٌثی زاضًس .
انغالحٌبهِ  :هؼوَال ًظن الفجبیی – ضزُ ا ی زاضز
ٍ ولوبت ثب ّن هطتجظ ثَزُ ٍ ضٍاثظ هؼٌبیی زاضًس.

تفاوت سرعنواى هوضوعی و اصطالح ناهه
 ضٍاثظ هَخَز زض انغالحٌبهِ اظ ًَع ؾلؿلِ هطاتجی (اػن ٍ اذم)ٍ ،اثؿتگی ٍ ،یب هتطازف اؾت،ّط چٌس زضؾطػٌَاىّبی هَضَػی ّن ػالٍُ ثط اضخبػبت "ًگبُ وٌیس" ٍ "ًیع ًگبُ وٌیس" ٍاغُّبی
اػن ٍ اذم هكرم هیقًَس ،اهب ایي هَاضز ضطٍضتأ ثب ًگبّی زلیك ثِ ضٍاثظ نحیح هؼٌبیی
گٌدبًسُ ًكسُ ٍ ثیكتط هَاضزی ضا قبهل هیقًَس وِ گٌدبًسى آًْب ثطای وبضثط هفیس اؾت.
-

اضخبع "ًیع ًگبُ وٌیس" زض ایي فْطؾتّب هیآیس ،اهب ایي اضخبػبت اظ ًَع ؾلؿلِ هطاتجی یب
ٍاثؿتِ ًیؿتٌس.

-

تفبٍت زیگط ایي زٍ اثعاض وٌتطل ٍاغگبًی زض آًْبؾت؛ فْطؾتّبی ؾطػٌَاى هَضَػی اغلت
فْطؾتی اظ تَنیفگطّبی پیفّوبضا ّؿتٌسٍ ،لی انغالحٌبهِّب زاضای تَنیفگطّبی ته
هفَْهی ّؿتٌس وِ هیتَاًس زض هطحلِ ًوبیِؾبظی تَؾظ ًوبیِؾبظ اًتربة ٍ ّوبضا قَز ٍ
هسذل لطاض گیطز ٍ یب زض هطحلِ ثبظیبثی تَؾظ وبضثط ،ثبظیبثی ٍ ّوبضا قَز

گام های ایجاد یک نوایه
تؼییي ذظ هكی ًوبیِ ؾبظی
ذَاًسى ؾطیغ هتي ثسٍى یبززاقت ٍ ػالهت = اضیت ذَاًی= زضن ولیت هَضَع )
هكرم وطزى ولیس ٍاغُ ّب ثب ذظ وكیسى ظیط ٍاغُ ّب یب ًَقتي زض حبقیِ ّطنفحِ.
اًتمبل ّطولیس ٍاغُ (هسذل) ثط ضٍی یه ثطگِ  5/7زض ٍ 5/12شوط قوبضُ نفحِ ثط ّط ثطگِ

الفجبیی وطزى هسذل ّب ٍ ازغبم هسذل ّبی تىطاضی
ایدبز پیًَس هفَْهی ثیي هسذل ّب
اؾتفبزُ اظ انغالح ًبهِ ّب ثطای ایدبز ضٍاثظ

