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 چکیده                                

اندازی از دو پرسش مهم فراهم شود که پرسش اولی، تاریخی و اطالعات است. هدف این مقاله آن است تا چشمربط مفهوم اساسی در علم 

های عظیم  امروزه و با وجود پیشرفت -2چرا ربط به مفهوم اساسی در علم اطالعات تبدیل شد؟  -1پرسش دوم مربوط به عصر امروزی است. 

به دلیل گسترش نظری و توجهات عملی  1591علم اطالعات باقی مانده است؟ در سال  اساسی در در فناوری اطالعات، چرا باز هم ربط مفهوم

، جستجو با نوآوری در به نوبه خودبه مفهوم اساسی تبدیل شد.  این کلمهجستجو افزون بر توجه به سازماندهی اطالعات،  فرآیندو پیوند ربط با 

های معاصر در فناوری اطالعات، تغییرات زیادی را به همراه خود آورد. موتورهای  د. پیشرفتپذیر ش رایانه و محاسبات پیوند خورده و امکان

های اجتماعی و مجموعه جدیدی از منابع اطالعاتی، جهان را تغییر دادند. جستجوی اطالعات در سرتاسر جهان توسط افراد  کاوش، رسانه

هنوز مبنای ربط است. ربط از گذشته بوده و هنوز نیز به عنوان مفهوم اساسی  شود. به هرحال، جستجو مختلف و با دالیل مختلف انجام می

شمار آن با  دهند که فناوری اطالعات و کاربردهای بی ها نشان می با جستجو و بازیابی اطالعات است. یافته ارتباطباقی مانده است که در 

 ن و همیشگی است و توجه به موضوع ربط همواره نو خواهند ماند. سرعتی شتاب یابنده در حال تغییرند. به هرحال ربط هنوز در جریا
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 مقدمه

اصلی علم اطالعات  مفهومدارد. بازیابی اطالعات مرتبط و نه هر نوع اطالعاتی،  1اصلی مفهومیک یا چند  ای حوزه هر

. پس مفهوم پردازد است. بازیابی اطالعات یک بخش اصلی از علم اطالعات است که به موضوع اطالعات مرتبط می

 علم اطالعات است.  9،  بنیان2ربط

را برای فرد  تواند آن همانند بیشتر مفاهیم بنیانی، ربط نیز به صورت شهودی قابل درک است و هر فردی می

دیگری در این جهان توضیح دهد. این نقطه قوت آن است. این امر به صورت جهانی پذیرفته شده است که هدف 

های اجتماعی، بازیابی اطالعات مرتبط  های جستجو در رسانه نامههایی همچون موتورهای کاوش و بسیاری از برسیستم

اهمیتی ندارد. به هرحال ربط مفهومی در آن شناختی و دیگر مسائل  های فرهنگی و جامعه به کاربران است و تفاوت

تعریف  یسختهستند و به گیچ کننده »ضعف آن است. همه مفاهیم انسانی نظیر ربط نقطه است و این  -نه فنی-انسانی

ها  نیز دشوار است. ربط  شود که نه تنها کنترل کردن بلکه فهمیدن آن ربط بسیاری از متغیرها را شامل می«. 0ندشو می

ها در کل دنیا  های جستجو در همه سیستم شود و شامل یک بافت است. همه الگوریتم ره تکرار میاهمیشه بوده و همو

همه اینهاست. همچنین این دلیلی بر  «ربط»انسانی ربط نزدیک شوند. و  تالش دارند تا به میزان بیشتری به مفهوم

 وجود مبحث ربط است. 

هدف این مقاله آن است تا چشم اندازی تاریخی و امروزی درباره دو پرسش مهم فراهم آورد که این دو پرسش 

 عبارتند از:

 چرا ربط به مفهوم اصلی در علم اطالعات تبدیل شده است؟ -1

هم ربط به عنوان مفهوم اصلی در علم  های عظیم در فناوری اطالعات، باز با وجود پیشرفت چرا امروزه، -2

 اطالعات مطرح است؟ 

اولین پرسش به هیچ وجه در علم اطالعات مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می رسد به این دلیل مورد توجه 

نبوده زیرا ربط به عنوان یک مسئله اساسی به سادگی در هر عبارت به کاربرده شده است. همچنان که اشاره شد، ربط به 

صورت مستقیم به آن بپردازد و همین امر در مورد پرسش دوم صورت کلی قابل درک است اما مدرکی وجود ندارد که به 

به طور ویژه پیشرفت در و نیز صادق است و در مدرکی به آن پرداخته نشده است. پیشرفت در فناوری اطالعات 

هاست،  جستجوی اطالعات به هیچ وجه در ربط منعکس نشده است. در مفهوم کلی ربط همان چیزی است که هدف آن

 بیان نشود.اگرچه آن 
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 اصلی راجعم

توان به  ها می اند. در بین آن  ای از بررسی هایی بوده است که در طول زمان منتشر شده ربط موضوع شمار عمده

(، 2119) 9( ، بورالند1551) 2(، میزارو1550(، شامبر )1551) 1هایی که به وسیله شامبر، آیزنبرگ و نیالن بررسی

ها از بین سایر  بررسی( اشاره کرد. این 2119) 6( و هوانگ و سورگل2111) 9( ، یورلند2119) 0اینگورسن و یارولین

ها به دو پرسش مطرح شده  ، شامل اطالعاتی از ماهیت تاریخی ربط هستند، با این حال هیچ یک از این پژوهشها بررسی

 2112و  2117، 2111، 1519های  را در سالاند. من )ساراسویک( در موضوع ربط، مقاالت جامعی   در باال پاسخ نداده

ترکیب شده است، جایی که به برخی از جزئیات  2112ای از این مقاالت، در مقاله سال  ام. بخش عمده  ارائه نموده

 پرسش اول پردخته شده است ولی در این مقاله  نیز به پرسش دوم پرداخته نشده است.

 

 چرا ربط؟ تاریخچه مختصر

 رکزی علم اطالعات شده است؟چرا ربط مفهوم م

های فنی و علمی جنگ به وجود آمد.  ها به دنبال پیروزی علم اطالعات بعد از جنگ جهانی دوم همراه با سایر رشته

( دانشمند، مخترع و رئیس پژوهشکده 1510-1751) 1به دنبال اتمام جنگ، مقاله بسیار تأثیرگذاری توسط  ونوار بوش

نوشته شد. در این مقاله یک مسئله انتقادی ذکر و راه حل آن ارائه شده بود )بوش،   7علمی ایالت متحده در جنگ

و سپس راه حلی فنی برای آن کرد را مطرح « 5پذیری به ذخیره دانش حجیم وظیفه عظیم دسترس»(. ونوار بوش 1509

با این مسئله مواجه هستیم، اما  پیشنهاد نمود. به بیان دیگر، بوش مسئله انفجار اطالعات را مطرح نمود. ما هنوز نیز

 شود. های انسانی را شامل می امروزه این امر محدود در علم و فناوری نیست؛ بلکه همه فعالیت

های ذهنی به صورت مصنوعی  فرآیندها و  پیشنهاد نمود که دارای تجمعی از اندیشه 11بوش نظامی را با نام ممکس

در  هنوز فنی حل راه از بوش ایده. است مانده باقی هدف به عنوان یک هنوز بود. ممکس هرگز ایجاد نشد، نظام ممکس

های  مردم و سازمان .شد موفق بسیار و جهانی واقعیت نظام ممکس یک ارتباطات، و ها رایانه گسترش با. جریان است

، اختیاراتی را 1591قانون حمایتی مهم شنیدند که بوش درحال راه اندازی چنین ابزاری در بنیاد ملی علوم امریکا است و 
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نظر گرفته شده است.  های مالی به منظور پیشرفت اطالعات فنی و علمی در برای بنیاد ملی علوم ایجاد کرده و حمایت

هایی که تا امروز دنبال شده است یک مسئله مشترک دارند و آن تأکید بر حمایت از پژوهش، توسعه و  همه تالش

تا مسائل مختلف و متنوعی از مشکالت است پردازد  می 1بازیابی از طریق تلکنولوژیکاربردهایی که به حل مشکالت 

 حل نمایند.را که شامل بازیابی اطالعات است اطالعاتی 

 

 بازیابی اطالعات

( و پیشگام محاسبات و بازیابی 1550-1515) 2توسط ریاضیدان و فیزیکدان کالوین موئرز« بازیابی اطالعات»واژه 

 ع شد. اطالعات ابدا

اطالعاتی خود را  یا روشی است که به موجب آن کاربر احتمالی اطالعات بتواند نیاز فرآیندبازیابی اطالعات نام 

تبدیل به اطالعاتی در یک لیست واقعی از استنادات نموده تا مدارکی که در آن ذخیره شده اند و برای وی مفید هستند را 

های ذهنی از توصیف اطالعات و به طور ویژه در جستجو است. همچنین برای  جنبهبازیابی نماید. بازیابی اطالعات شامل 

 شود. کار گرفته میه هر سیستم، تکنیک یا ماشین که برای انجام عملیات ب

های  برده بود. در طول دهه کاره را ب« نیاز اطالعاتی»و بافت « 0مفید»از واژه ربط استفاده نکرد، اما مفهوم   3موئرز

بندی شده بود، هنوز معتبر  بازیابی اطالعات به طور چشمگیری از زمان موئرز تغییر یافت، اما ایده اساسی که فرمولبعد، 

 است. جستجو اضافه شد و با آن، ربط به طور نامحسوسی وارد شد.

و (، دانشمند علوم رایانه در آی بی ام، مخترع 1560-1756) 9های جستجو، هانس پیتر لوهانبر اساس روش

تا زمان مرگش، اولین کسی بود که به صورت رسمی  6پیشگام اصلی در این حوزه و رئیس موسسه دکومانتیسون امریکا

(، 1569-1511) 1(. عالوه بر این مورتیمر تاب1599توصیفی از جستجو با استفاده از نمودار ون ارائه نمود )لوهان، 

    ، اولین کسی بود که جستجو را با واژگان 7سازی هماهنگ مایهکارآفرین قدیمی در این حوزه، دکترای فلسفه، مبدع ن

بندی نمایند  ها اولین بار تالش کردند تا جستجو را فرمول (. درحالی که این1599، 5)تاب و واچل جبر بولی توصیف نمود

ها از جستجو استفاده  آناند ولی منظورشان از جستجو همان ربط بوده است.   اما نه لوهان و نه تاب نامی از ربط نبرده

طلبید، یعنی فناوری کالً درباره جستجو بود. به صورت  داد و همچنین آن را می اند؛ زیرا فناوری آن را اجازه می  نموده
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سازی در  بندی کتابشناختی، سرعنوان موضوعی، زبان نمایه و مفهوم ربط پیوند داده شد. رده 1مختصر مفهوم دربارگی

ها و عملیات به چند قرن  اندهی اطالعات یا منابع اطالعاتی به کاربرده شده است. برخی از طرحطول زمان برای سازم

ها مبتنی بر مفهوم دربارگی است. انتخاب کد رده بندی، سرعنوان موضوعی و اصطالح  گردد. همه این پیش باز می

ای  کنند اما به جستجو هیچ اشاره ها فرض می ای به آنچه یک مدرک، بخشی از آن یا درباره آن است، اشاره دارد. آن نمایه

پردازند و خروجی را معین در نظر  ندارد. جستجو مفروض در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر همه به ورودی می

بندی تعریف شود و آن  های سرعنوان موضوعی و رده گیرند. هیچ تالشی انجام نشده است تا جستجو در رابطه با  طرح می

 عمل گرایانه باشد.  رسمی و

( در مورد تعریف رسمی از دربارگی این بود که تمایز دقیقی بین ربط و دربارگی قائل شد. 1511)2پیشنهاد مارون

دربارگی مفهومی بنیانی مربوط به سازماندهی اطالعات است. درحالی که ربط مفهومی بنیانی درباره جستجو و بازیابی 

کامالً متفاوتی دارند. دربارگی، مرتبط به موضوع و در احساس  فرآیندابسته بوده ولی اطالعات است. درحالی که هر دو و

بافت  گسترده مربوط به معرفت شناسی است؛ درحالی که ربط مربوط به مسئله در دست و در احساس گسترده مربوط به

 و عمل است.

 توان پاسخ داد بدین صورت است که:  پرسشی که در شروع این بخش می

به دلیل توجهات عملی و نظری و همچنین الزامات جستجو و نه فقط سازماندهی اطالعات به مفهوم بنیانی در ربط 

این چرخش، جستجو با استفاده از فناوری اطالعات مدرن تکمیل شد. افراد با استفاده از  علم اطالعات تبدیل شد. در

ها مبتنی بر  و در بافت مربوط پرداختند. سیستمفناوری اطالعات به جستجوی اطالعات مرتبط به مسئله در دست 

کنند و تالش دارند تا با  ها و ابزارهای سازماندهی و جستجو اطالعات را ارائه می های مختلفی هستند که روش الگوریتم

ن تواند بدون داشت احتمال بیشتری مدارک مرتبط به افراد را فراهم آورند. جالب این است که سازماندهی اطالعات می

ای  های رایانه وسیله الگوریتمه ب این کاربندی انجام شود.  های رده نامه و طرح منابعی نظیر ابزارهای خاصی چون اصطالح

ها،  کنند. برای مثال به عنوان نشانی از مجموعه واژه های خام استخراج می شود که الگوهایی را از داده انجام می

ها به جستجو مرتبط هستند. از دیرباز، کتابداری به  نظیر آن که همه آنهای صفحات و  ها، پیوندها، رتبه شمارش

نتیجه به ربط تمرکز  حالی که علم اطالعات به جستجو و در سازماندهی اطالعات و درنتیجه به دربارگی تمرکز دارد. در

 دهد. دارد. این توصیف هم  روابط و هم تفاوت این دو را نشان می
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 ربط و آزمایش

شناخته  1591های  گیرد که در شروع سال ونه که اشاره شد، تأکید به جستجو در ربط از علم اطالعات ریشه میگ همان

چندین طرح و محاسبات  1591نشده بود. برونداد مطلوب، بازیابی نتایج مرتبط بود. در طول مدت کوتاه اوایل 

ش آن، ادعاها و ادعاهای متقابل افزایش یافته بود، طور که برای آزمای های بازیابی اطالعات پیشنهاد شد. همان سیستم

ها نیز افزایش یافت. این تعجب آمیز نبود؛ چون بیشتر توسعه دهنگان بازیابی اطالعات، دانشمندان و  برای حل و فصل آن

ها   سال اینهای پیشنهادی خود( را آزمایش نمایند. در  خود )الگوریتم های پیشرفتمهندسانی بودند که الزام داشتند 

ها و فنون بازیابی اطالعات دارد. ربط به دلیل اولین آزمایش بازیابی  ای با آزمایش کردن سیستم آموختیم که ربط، رابطه

های  ها درس آن -اطالعات به شدت به خط مقدم توجهات در این حوزه تبدیل شده است. شرایط ارزش تکرار شدن دارند

 ماندگاری هستند.

تالش شده است تا عملکرد دو سیستم محاسبه بازیابی اطالعات که توسط دو گروه مختلف  1591از اواسط دهه 

با استفاده از سرعنوان   1ها توسط آژانس پژوهشی فناوری اطالعات ارتش اند، آزمایش شود. یکی از آن توسعه داده شده

ها جستجو  )کلیدواژه 2ه واژگانموضوعی گسترش یافت و دیگری توسط مورتیمر تاب و شرکت وی با استفاده از مجموع

دهد  شده به روش بولی( توسعه یافت. این مطالعه یک مثال کالسیک از قانون عواقب ناخواسته است که نه تنها نشان می

های قضاوت کننده به طور چشمگیری متفاوت است. همچنین به طور ناخواسته تمامی مسائل مطرح  نتایج ربط در گروه

 57. به یاد آوردن این نتایج با ارزش هستند. در آزمایشی، دو گروه، سازد یابی اطالعات را آشکار میمربوط به ارزیابی باز

ها، مدارک را  مدرک که به صورت جداگانه نمایه شده بود، به منظور ارزیابی عملکرد ربط آن 19111تقاضا را با استفاده از 

هم  رت جداگانه ارزیابی نمودند. آن ربط سیستمی نبود اما بازها را به صو بازیابی نمودند. به هرحال هر گروه ربط آن

تقاضا، مدرک مرتبط تشخیص دادند. درحالی که گروه  57مدرک را به  2211ها با هم متضاد بود. گروه اول  قضاوت آن

ک مرتبط مدر 1601ها همپوشانی زیادی وجود نداشت. از نظر گروه اول  مدرک را مرتبط دانستند که بین آن 1557دیگر 

مدرک مرتبط بودند، درحالی  571بود؛ درحالی که از نظر گروه دوم  این مدارک مرتبط نبودند. همچنین از نظر گروه دوم 

ها مصالحه نموده و مدارک مرتبط همدیگر را دوباره بررسی  که از نظر گروه اول این مدارک مرتبط نبودند. سپس آن

هم تفاوت وجود داشت و  وه را دوباره انتخاب نمود تا این که در نهایت، بازنمودند و هر گروه، مدارک مرتبط سایر گر

به خاطر  و % بود. اولین ارزیابی بازیابی اطالعات به انتها نرسید9105ها حتی پس از مذاکرات صلح،  میزان توافق آن

رد ارزیابی ربط در حول و حوش رسد که میزان توافق انسانی در مو ارزیابی ربط دچار اضمحالل شد. به هرحال به نظر می

 (.ب2111این رقم قرار دارد )ساراسویک ،
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 های عملکرد سنجه

( هر دو شیمیدان و پیشگام در علم 1511-1511) 2( و جیمز دابلیو پری2110-1522) 1آلن کنت 1591در اواسط دهه 

هایی را برای ارزیابی  ها سنجه اطالعات، مجموعه مقاالتی را درباره فنون بازیابی اطالعات نوشتند. در یکی از این مقاله

تغییر  3«نیبازخوا»به دلیل ابهام، به که بعدا ) دو سنجه دقت و ربط بودند  سیستم بازیابی اطالعات پیشنهاد دادند که آن

(. این اولین بار درک کامل ربط تحت مفهوم بازیابی بود. به بیان دیگر 1599، 0)کنت، بری، لوهرس و پرینام پیدا کرد( 

های دقت و بازیافت از یک طرف احتمال توافق بین مدارک بازیابی شده  بود. سنجه  ربط معیاری برای این دو سنجه

گیرند )ربط سیستمی( و از طرف دیگر آنچه که کاربران به  تم را در نظر میمرتبط به مدارک بازبی نشده توسط سیس

شود که ربط کاربری به عنوان استاندارد طالیی برای  کردند، در نظر گرفته می عنوان ربط )ربط کاربری( ارزیابی می

شد و تا هنوز نیز باقی مقایسه بود. بدین ترتیب ربط به عنوان معیاری برای سنجش کارآمدی بازیابی اطالعات تبدیل 

 مانده است.

های استاندارد  و دقت به عنوان سنجه خوانیهای بازیابی اطالعات تا امروز ادامه داشته است. تا امروز باز آزمایش 

درسی است که از اولین  اینشود.  ها مشاهده می باقی مانده است، هرچند که شمار متنوعی از تغییرات در زمینه آن

. آزمایش شامل یک قضاوت ساده )برخی شناسد ته شد، اگرچه امروزه کسی به سختی منبع آن را میها آموخ آزمایش

از مدارک مرتبط، عملکرد سیستم یا  9ها با یک اجماع( است که به عنوان یک میله طالیی اوقات گروهی از قضاوت

 کند.  الگوریتم را ارزیابی می

 

 ربط و فناوری اطالعات

 پیشرفت در فناوری اطالعاتی چرا ربط هنوز مفهوم بنیانی در علم اطالعات باقی مانده است؟تا امروزه با وجود 

بسیار طوالنی قبل از ظهور فناوری اطالعات مردم به خاطر رفع انواع مختلفی از نیازهای   به هر حال مدت

 عات ربط را قابل توجه کرده است.اطالعاتی به جستجو پرداخته و به دنبال اطالعات مرتبط بودند. به هرحال فناوری اطال

ای،  های رایانه این به صورت کلی پذیرفته شده است که فناوری اطالعات، توسعه، حفاظت، استفاده از سیستم

ها را شامل است )فرهنگ آنالین مریام وبستر: واژه فناوری اطالعات اولین بار  افزار و شبکه برای پردازش و توزیع داده نرم

به هرحال، در دیدگاه انسانی، فناوری اطالعات به استفاده از فناوری به عنوان ابزاری برای  تفاده شد(.اس 1517درسال 
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های ارتباطی  ها، تشکیل محاسبات و ارتباطات اشاره دارد. جنبه وظایف مختلفی از قبیل ذخیره و دستکاری متون و داده

ترین علتی است که  این رابطه نیز برقرار  است. ربط عمدهفناوری اطالعات برای ربط خیلی مهم است. در واقع، برعکس 

شود. همچنین هدف ممکن است برقراری ارتباط غیر مرتبط، اطالعات  چرا فناوری اطالعات برای ارتباطات استفاده می

 اشتباه، تبلیغات و نظیر آن باشد که باز همه در همه این موارد، ربط مفهوم اصلی است.

همه جهان حضور دارد حتی اگر بخش عظیمی از  فناوری اطالعات در -جا حضور دارد فناوری اطالعات درهمه

 بشریت با آن ارتباطی نداشته باشند.

های امروزی در فناوری اطالعات، تغییرات زیادی را با خود همراه داشته است. موتورهای کاوش،  پیشرفت

اند. متون بسیاری که   جهان را دگرگون کرده و تغییر دادههای اجتماعی و تنوع عظیمی از منابع اطالعاتی جدید،  رسانه

سالمت، دولت، تجارت، علم،  -ای تغییر کرده است هم معروف و هم علمی هستند به این تغییرات پرداخته اند. هر حوزه

ثیر أها ت سها و پلی توانید نام ببرید. ارتباطات تغییر کرده است. سیاست حرفه، نشر و نظیر آن و هر آنچه که شما می

 ها نیز هستند.  اند همچان که ظلم ها حمایت شده اند. انقالب پذیرفته

کنند. مردم از  ای استفاده می های معاصر به صورت گسترده دار دیگری نیز وجود دارد. مردم از فناوری تغییر معنی

کنند. مردم از  استفاده می های بازیابی اطالعات اصلی در محدوده علم، حرفه، مدیریت، ادارات و نظیر آن سیستم

های اجتماعی، منابع اطالعاتی دیجیتال( که به  های معاصر مبتنی بر فناوری اطالعات )موتورهای جستجو، رسانه سیستم

شود که وابسته یا مرتبط به اقتصاد دانشی هستند، بلکه  کنند. این فقط شامل کسانی نمی آن دسترسی دارند، استفاده می

است که به هر نحوی به فناوری دسترسی دارند. دسترسی به فناوری به عامل کلیدی تبدیل شده  شامل تمام افرادی

 است.

های اجتماعی و منابع اطالعاتی دیجیتال ظرفیت جستجو دارند. در این چرخش،  تنوعی از موتورهای جستجو، رسانه

گیرد. توده  به دالیل مختلف صورت میجستجو برای رسیدن به همه نوع اطالعاتی در سرتاسر جهان توسط همه افراد 

ها   کنند تا چیزهای که در آن لحظه برای آن کنند. به هرحال جستجو اساس ربط است. مردم جستجو می مردم جستجو می

مرتبط است، پیدا کنند. در بافت ارائه شده ربط مفهوم اساسی در رابطه با جستجو و بازیابی اطالعات بوده و هنوز نیز 

 است.

 

 گیری هنتیج

ای تغییر خواهند  های اطالعاتی و بازیابی اطالعات به گونه فناوری اطالعات، سیستم -نه در درازمدت –در زمان کوتاهی 

کنند. به هرحال تحت هر شرایطی ربط تا امروز  ای تغییر می ها با سرعت شتابنده توانیم تصورکنیم. آن کرد که حتی ما نمی

 زمان نیست و همواره در طول زمان  مورد توجه خواهد بود.باقی مانده است. ربط محدود به 
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