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  :پيشگفتار
 جهت فني ـ علمي اطالعات بازيابي و ذخيره دنيا، سطح در رساني اطالع علم پيشرفت

 ميان مند نظام روابط ايجاد گوناگون، هاي رشته دانشمندان ميان صحيح و سريع تبادل
هاي  مفاهيم جديد كه حاصل پيشرفت ايجاد. طلبد مي را تخصصي هاي رشته در مفاهيم

 ايجاب نيز را اصطالحات جديد روابطهاي گوناگون است، ايجاد  علمي جديد در رشته
 نقصان و كمبود كه هستند كساني اولين تخصصي متون مترجمين. كند مي

 زمينه در پيشرفت. كنند-مي درك ديگر زبانهاي به آن انتقال جهت را اصطالحات
 چون ابزاري كه است شده موجب آنها نمودن نظامند و اصطالحات بندي طبقه

تجديد نظر در . فني تدوين گردد –اشاعة اطالعات علمي ها جهت  اصطالحنامه
 پاي پابه تواند مي پذيرد، انجام پياپي و مداوم بصورت بايستي كه اصطالحنامه
 در سهولت سبب و دهد ارائه مند نظام بصورت نيز را جديد مفاهيم علمي، پيشرفتهاي

 در جديد فني ـ علمي اطالعات به دستيابي و اطالعات بازيابي و پردازش ذخيره، امر
 علمي، اطالعات تبادل امر در شناسي اصطالح علم اهميت دليل به. گردد دنيا سطح

 فعاليتهاي به بخشيدن سرعت جهت ايران علمي مدارك و اطالعات پژوهشگاه
 ـ علمي مدارك سازي نمايه صحيح روشهاي و اصول تدوين زمينه در شناسي اصطالح

 :است پرداخته زير اقدامات به فني
 گيري شكل قواعد و اصول تدوين جهت شناسي اصطالح پژوهشي گروه ايجاد ـ1

 اصطالحنامه؛ ساختار
 سازي؛ نمايه در بكارگيري جهت ها واژه سازي يكسان و يكدست ـ2
 اي؛ رايانه سازي نمايه روشهاي و اصول تدوين ـ3
 علمي مدارك هاي چكيده و متون تصحيح جهت اي رايانه هاي برنامه طراحي ـ4
  گوناگون هاي رشته در تخصصي و موضوعي هاي اصطالحنامه ترجمه و تدوين ـ5

 كشاورزي؛ و مهندسي و فني پايه؛ علوم بويژه
 جهت علمي هاي رشته در متخصص سازان نمايه روشمند و صحيح آموزش ـ6

 بصورت واقع در كه پژوهشگاه اسناد مديريت بخش علمي پشتيباني و تقويت



 خواهد عهده به را علمي مدارك و اسناد اطالعات پردازش و ذخيره مداوم
 ؛داشت

 تدوينو شناسي اصطالح كاربرد راهنماي جزوات و كتابها تدوين و ترجمه ـ7
 .گردد مي محسوب انتشارات سلسله ايناز اثري نيزحاضر كتاب كه ها اصطالحنامه

 استفاده قابل و ها اصطالحنامه تدوين و تهيه در كاربردي و معتبر منابع از كتاب اين
 و كارآمد و جديد هاي شيوه با رساني اطالع و شناسي اصطالح اندركاران-دست براي

 هاي دستورالعمل و قواعد است اميد. است اطالعاتي منابع سازي نمايه در رايانه كاربرد
 سازماندهي اندركاران دست براي كتاب اين در مطروحه اصطالحنامه كاربرد و تدوين

 .باشد راهگشا گوناگون علمي هاي رشته در فارسي هاي اصطالحنامه

 :باشند مي توجه قابل ذيل نكات كتاب دوم ويرايش در
 نمودار بين ارتباط تا اند آمده خود به مربوط جاي در و كتاب متن ميان در نمودارهاي •
 است متن توضيحات بازنمايي كه اصلي هدف به ترتيب اين به و شود تر روشن متن و

 .كند كمك
 كامل ترجمه. اند شده ترجمه كامل طور به آنها از بعضي نيز و نمودارها همه شرح •

 شدن تر روشن در نيز و بوده پذير امكان كار اين كه گرفته انجام جايي در نمودار
 .است بوده مفيد متن در شده، ارائه مطلب

. بودند نشده ترجمه كامل طور به مثالها برخي اقتضائات، برخي بنابر قبلي ترجمه در •
 مقابل ترجمه متن موارد، بيشتر در و اند شده ترجمه جديد ويرايش در ها مثال اين
 نيست، مثال ارائه از نويسنده هدف گوياي مثال، ترجمه اگر تا شده آورده اصلي متن

 .نمايد توجه نيز اصلي متن به بتواند خواننده
 را مثال ارائه از نويسنده اصلي هدف فارسي، به آن ترجمه كه مثالهايي از بعضي براي •

 ياري مذكور هدف حصول به تا شده انجام فارسي يابي معادل كرد، مي مخدوش
 .شود رسانده

 در كه محترم ويراستار قاسمي حسين علي آقاي جناب دريغ بي هاي تالش از پايان در
  .سپاسگزاريم بسيار نمودند، ياري را ما نيز كتاب مختلف هاي بخش ترجمه و بازبيني

  السادات بهشتي ملوك
  شناسي مدير گروه پژوهشي اصطالح





 

  
  
  
  
  

  مقدمة ويراست چهارم
منتشر گرديدند و در دوره  1987و  1972هاي هاي اول و دوم اين كتاب در سالويراست

اولين ويراست اين . اي بودههاي اطالعاتي رايانهپانزده ساله، دنيا شاهد رشد و توسعة پايگاه
اي زبان پرتغالي و دومين ويراست به زبانهاي ژاپني و فرانسوي ترجمه گرديد؛ و ترجمهكتاب به 

هاي اطالعاتي بسياري از پايگاه. ستتر به زبان اسپانيولي آمده انيز در اثري گسترده از آن
از اين ) هايييا پاره(هايي ها استفاده كردند، و براي نگهداري نسخهجديد از اصطالحنامه

در اين مدت خانوادة ملل متحد . ها، مراكز گردآوري و نشر اطالعات تأسيس گرديدگردآورده
هاي اطالعاتي ن پايگاهآورندگااصطالحنامة تخصصي توليد كرد؛ اكثر فراهم 20بيش از 

ها را نيز افراز، اصطالحنامهآورندگان نرمو اكثر فراهمرا ارائه نمودند؛ هايي بزرگ، اصطالحنامه
  . افزارها تلفيق كردندبازيابي اين نرم هايبا قابليت

پ شد، تغييري شگرف در صحنة بازيابي متن چا 1997اما زماني كه سومين ويراست در سال 
 1»رهاييواسطه«بازيابي متن كامل به يك هنجار تبديل شده بود؛ كلمة ناپسند . رخ داده بود

تر كاربران نهايي را هدف خود آورندگان اطالعات، بازار بسيار وسيعزماني ساخته شد كه فراهم
افزارهاي جديد با فنون جديدي به بازار آمدند و ادعا كردند كه آورندگان نرمقرار دادند؛ فراهم

تر، از همه مهم. كنندها را مرتفع مياي مثل اصطالحنامهون، نياز به ابزار از مدافتادهفناين 
. آوري رشد كرد و موتورهاي كاوش متنوعي پديد آمدندو كاربرد آن با سرعت سرسام اينترنت

از كتاب را به مولفان داد، آنان را نوعي نگراني فرا وقتي ناشر پيشنهاد تهية ويراست سومي 
افزارهاي بازيابي متن به مسئلة زبان، هاي نگرش و پرداختن نرمشيوه - مثالً–به  با توجه .گرفت

مولفان با . روزآمد ساختن متن، يا بازنويسي كامل: سوم وجود داشت براي ويراستدو انتخاب 
 
1. disintermediation 



2    تدوين و كاربرد اصطالحنامه 

اند، بلكه فقط در ها منسوخ نشدهاصطالحنامه«كه ] 140[» ميلستد«پشتگرمي به اين نظرية 
  .، رويكرد روزآمدسازي را انتخاب كردند»ديد نيستندمعرض 

، بخاطر حجم بسيار گستردة اطالعات داراي سازماندهي »ميلستد«عليرغم درستي نظرية 
 ها، تحول كامالً جديدي در دنياي بازيابي رخ1ضعيف در اينترنت و تعداد روزافزون اينترانت

تر خود، معروف است كه در شكل كامل 2»بندي تنالگانيطبقه«اين تحول به . استداده 
- گيرد، و اين هر دو را نيز ميها به كار ميو هم از اصطالحنامه 3بنديعناصري را هم از رده

يك . ي چاپي نشان داد4هاي راهنماتوان ـ كالً يا جزئاً ـ بر روي صفحة نمايش يا در فهرست
در يك «: كندبا جمالت زير معرفي ميسايت خود افزار، موضوع را بر روي وبآورندة نرمفراهم

مندي آميز فناوري نوين، پذيرش گستردة اينترنت منجر به احياي مجدد عالقهچرخش كنايه
- بندي و مقولهدر حالي كه رده. بندي دانش شده استتر ردهبه مطالعة سنتي و بسيار قديمي

تابداري تمركز داشت، هاي دانشگاهي و علوم كاطالعات در گذشته عمدتاً در محيط 5بندي
سايت يا شركت بزرگي خود را با مسئلة نحوة سازماندهي و ساماندهي اطالعاتي امروزه هر وب

اي سطحي نيست؛ اين موضوع، مسئله. بيندسازد، مواجه ميكه براي كاربران خود فراهم مي
خود در هاي راهنماي شبكة اينترنتي را براي نگهداري فهرست 6»كاوشگر«صدها » !يا هو«

هاي كالن و هوشمند خود، از معمارهايي در ها براي نگهداري سايتدارد، و شركتاستخدام 
اينترنت شايد توزيع اطالعات را خودكار كرده باشد، ولي . جوينددانش بهره ميحوزة مديريت 
دهندگان اطالعات را خلق كرده كه به شكل دستي، به اين كار وقتگير ساماناز  ارتش جديدي

  ».غول هستندمش
 8بندي، طبقه7شناختافزار، چيدماني مشتمل بر سه اليه ـ هستيآورندة نرمهمين فراهم

-رده شناخت معموالً باالترين سطح از يك يا چندهستي. اصطالحنامه ـ پيشنهاد كرده استو 

 
1. intranet 
2. corporate taxonomy 
3. classification 
4. directories 
5. categorization 
6. surfer 
7. ontology 
8. taxonomy 



   ماهيت، اهداف، و كاربردهاي اصطالحنامه : بخش الف  3 

بندي نوعي از استفاده كرد؛ طبقه 1گردانيتوان از آن براي جهتشود كه ميتلقي ميبندي 
» اصطالح«بندي است؛ و اصطالحنامه عمدتاً با معناشناسي در سطح يا رده بنديمقوله

هاي موضوعي ها در دروازهنمونة تأثير اينترنت، استفاده از اصطالحنامهديگر  .سروكار دارد
بنابراين اميدواريم كه روزآمدسازي ويراست سوم، ]. 165[كنيد به  براي مثال نگاه(است 

  .باشدبموقع و مناسب 
االستفاده براي تدوين هدف اين كتاب، همچنان ارائة يك راهنماي مفيد، موجز و سهل

براي آن كه بتوان چنين كتابي را تا حد . اصطالحنامة مورد استفاده در بازيابي اطالعات است
اوالً مطالب نظري معتنابهي را بايد حذف : ممكن به اختصار ارائه كرد، سه مشكل وجود دارد

شود كه به تر مطالعه كنند، توصيه ميبه آن خوانندگاني كه تمايل دارند مطالب را عميق. كرد
كنترل واژگان «هاي ذكر شده در كتابشناسي انتهاي اين كتاب، و خصوصاً به ويراست دوم كتاب

شود ثانياً فقدان فضا باعث مي. مراجعه كنند] 120[» لنكستر«نوشتة » براي بازيابي اطالعات
كه يك خالصة عملياتي از (» د«كلية فنون ممكن تدوين را بطور كامل در بخش نتوان 

در نتيجه در اين بخش، تمايل جاري به . توصيف كرد) هاي قبلي استنظري بخش توضيحات
هاي گذشته  البته چنين تصميمي را با توجه به تجارب سال. است اياستفاده از فنون چهريزه

ايم كه  ، چراكه از زمان اولين انتشار اين كتاب، شاهد آن بودهتوان چندان زير سؤال برد نمي
بصورت خود به خود توسط بسياري از افرادي كه به دنبال تعيين ساختار  اي چهريزه تحليل

ايم  و ثالثاً اينكه آگاهانه تصميم گرفته. شود استفاده مياند، اصطالحنامه و روابط تبعي آن بوده
افزاري موجود، و به كارگيري هاي نرمبستهكار برد آن در بسياري از  كه تدوين اصطالحنامه را از

  .شوند، متمايز كنيمافزاري عرضه ميهاي نرمابزارهاي متفاوتي كه با هر يك از اين بسته
ماهيت، اهداف «تا حدودي تعريف گونه است و به ) بخش الف(اولين بخش پس از مقدمه 

هاي ريزي و طراحي نظامبرنامه«به » ب«بخش . شودمربوط مي» هاو كاربرد اصطالحنامه
پردازد ـ از جمله اين كه آيا تدوين اصطالحنامه ضروري است؛ و در مي» اصطالحنامه

. اي در موقعيتي خاص، كارآمدتر استصورت نياز به اصطالحنامه، چه نوع اصطالحنامه
د اياالت متحده و نظير استاندار(استانداردهاي اصولي تدوين اصطالحنامه » پ«بخش 

 
9. switching 



4    تدوين و كاربرد اصطالحنامه 

كند و اين اصول، در فصول بعدي را ارائه مي) المللي و بريتانيايياستانداردهاي بينهمچنين 
» ت«هاي قسمت اصلي و فني اين دستنامه در بخش. شوندكامل مراعات ميبه طور  تقريباً

وابط شده كه به كنترل واژگان، اخص بودن و اصطالحات مركب، ساختار، ر گنجانده» چ«تا 
برخي » ح«پس از آن بخش . پردازدابزارهاي كمكي بازيابي مي بندي، واساسي و رده

دربارة مسئلة » خ«كند؛ و بخش اصطالحنامه را تشريح و توصيف مياشكال ممكن در ارائة 
با استفاده از يك نمونة كارشده، به مسائل » د«بخش . است هاي چندزبانهاصطالحنامه

شامل نگهداري و (به مديريت اصطالحنامه » ذ«پردازد؛ و بخش عملي تدوين مي
- به تلفيق و انطباق اصطالحنامه) »ر«بخش (آخرين بخش . شودمربوط مي) روزآمدسازي

تر ها در تجميع بيشعملكرد اينترنت و اينترانتپردازد ـ موضوعي كه احتمال دارد با ها مي
  .هاي اطالعاتي، اهميت آن افزايش يابدپايگاه

اين كتاب، اگرچه ادعا ندارد بيش از يك متن مقدماتي است، ولي راهنماي مناسبي براي 
باشد، خصوصاً اگر همراه با استانداردهايي مورد ها ميگردآوري ماهرانة اكثر اصطالحنامه

در موارد ديگر، اين كتاب توضيحات . قرار گيرد كه همراستايي نزديكي با آن دارند استفاده
دهد تا بتواند با شناخت بهتري از مشكالت ماهوي اين تيار خواننده قرار مياخكافي در 

  .به كاري كه در اين رابطه در پيش گرفته است، بپردازد گونه موضوعات،
  

   



 

  
  
  
  

  ماهيت، اهداف، و كاربردهاي اصطالحنامه: بخش الف
باشد كه به طور سازي كنترل شده ميواژگان از زبان نمايه«در اين كتاب يك » اصطالحنامه«

 هاي، و از آن در نظام»وندمند سازمان يافته تا روابط موجود بين مفاهيم، مشخص شقاعده
  .شوند، مورد استفاده قرار گيردبازيابي اطالعات، كه از فهرستبرگه تا اينترنت را شامل مي

گيرد، از جمله اثر كتابشناسي مندرج در كتاب حاضر، تمام جوانب اصطالحنامه را دربرمي
، و ]88[» بازيابياصطالحنامه در «، ]120[» كنترل واژگان براي بازيابي اطالعات«كالسيك 

  ]).199؛ 83؛ 68؛ 3؛ 86؛ 87[نظير (تر هاي كليبررسي
امروزه اين اهداف نسبت به . تر تشريح خواهند شدبيش» ب«اهداف اصطالحنامه در بخش 

تري برخوردارند، اما هدف اصلي از اصطالحنامه، استفاده از آن در بازيابي گذشته از تنوع بيش
اهداف ثانوي از جمله . ن است به اشكال گوناگوني صورت پذيرداطالعات است و اين كار ممك

هاي نقشه«اند از كمك به درك عمومي يك قلمرو موضوعي، فراهم آوردن عبارت
. از طريق نشان دادن روابط بين مفاهيم، و كمك به ارائة تعاريف اصطالحات 1»معناشناختي

بندي و ريزي، اولويتاي كه مبناي برنامههاي كليدواژهتر آن توليد سياهههاي نامرسومكاربري
نويسي چكيده«باشند، و همچنين پشتيباني از مي] 150[» مديريت پژوهش«وظايف در  ساير

  .گيردرا در برمي] 55[» با كمك رايانه

 
1. semantic maps 
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  اصطالحنامه در بازيابي. 1الف 
كارگيري با بهكاربرد اصلي اصطالحنامه، يعني استفاده از آن در بازيابي اطالعات، ممكن است 

يا كاوش در آن پايگاه / يك پايگاه اطالعاتي، و ) انساني يا خودكار(سازي آن در نمايه
  اطالعاتي

  :پذير استاين كاربرد به چهار صورت امكان. محقق شود 
 )حالت اول(سازي و هم در كاوش كاربرد اصطالحنامه هم در نمايه     •
 )حالت دوم(سازي، ولي نه در كاوش كاربرد اصطالحنامه در نمايه     •
 )حالت سوم(سازي كاربرد اصطالحنامه در كاوش، ولي نه در نمايه    •
  .هيچيك از موارد     •

  اصطالحنامة كالسيك. 1-1الف 
سازي و هم براي كاوش در يك پايگاه در حالت اول، از يك اصطالحنامة واحد هم براي نمايه

هاي توان تصور كرد كه براي اين دو مرحله، از اصطالحنامهمي. (شوداطالعاتي استفاده مي
اين ). است 3و  2هاي متفاوتي استفاده شود، ولي اين نيز همانند كاربرد مستقل حالت

اين ] 164[» رابرتز«اگرچه طبق نظر (از اصطالحنامه است » كالسيك«حالت، استفادة 
در عمل، كاربرد غالب بوده و هنوز  و) رسدمي 1947نسبتاً جديد است و به سال كاربرد هم 

-هاي ديگر، خصوصاً اصطالحنامهتر ـ غلبة خود را حفظ كرده؛ شيوهميزان كم هم ـ گرچه به

هاي اجرايي محدودتري در محيط هاي بسيار، و داراي نمونههاي كاوش، كانون توجه پژوهش
  .اندعملياتي بوده

كند، خصوصاً سازي را فراهم ميش و نمايهاين شيوه امكان انطباق بسيار دقيق فرايند كاو
گيرد؛ مثالً در مورد يك سازي و كاوش توسط افراد واحدي انجام ميهنگامي كه نمايه

شود و عمدتاً همان متخصصان اطالعاتي اطالعاتي كه در داخل سازمان نگهداري ميپايگاه 
تفادة گردآورندگان تر، اسشكل رايج. كنند به آن دسترسي دارندنگهداري مي كه از آن

سازي، و استفادة كاربراني است كه از اطالعاتي از اصطالحنامه در نمايههاي پايگاه
ابزار بازيابي در امر كاوش بهره خواهند جست؛ اين كاربرد در استفاده از  اصطالحنامه به عنوان

در هر . هاي متخصص، مرسوم استديسك فشرده توسط واسطهو  خطيهاي درونسامانه
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: شكل چاپي يا الكترونيكي، در اختيار تمام كاربران قرار گيرديا در صورت، اصطالحنامه بايد 
كامالً ذهني اصطالحات است، و شكل الكترونيكي امكان  شكل چاپي آن مستلزم انتخاب

  .كندگزينش خودكار را فراهم مي

  .1- 1-1الف
. ها، از تحوالت اخير استوي اينترنت و برخي از اينترنتكاربرد اصطالحنامة سنتي بر ر

- آورندگان اطالعات است كه پايگاهاين رويداد البته پيشرفتي طبيعي براي برخي از فراهم

ها را با اند و آنهايي منتقل نمودهها به چنين شبكههاي اطالعاتي خود را از ديگر رسانه
كردن وپنجه نرمناً اصطالحنامه ـ همزمان با دستضم. انداصطالحنامه، تكميل كردهافزودن 
بندي در كنار رده) باشدهاي نوين ميكه ناشي از فناوري(با انفجار اطالعات  طراحان

طور كه در مقدمه اشاره شد، در رابطه اما همان. دانش به نيرويي جديد دست يافته است
- نسل جديدي از نرم. شودميهاي تنالگاني از يك رويكرد نوين استفاده بنديبا طبقه

عمدتاً با به كارگيري تحليل آماري و (نظير استنباط زبانشناختي افزارها با استفاده از فنوني 
را دارند كه از طريق تحليل متن اسناد در يك پايگاه  اكنون اين قابليت) قواعد اصولي

البته در ). »4ج«يد به نگاه كن(موضوعي بپردازند  هايبندياطالعاتي، به توليد خودكار دسته
افزارها، و براي ويرايش و به اين نرم »آموزش دادن«حال حاضر ظاهراً مداخلة انسان براي 

بندي رسد كه اصول اساسي ردهطور به نظر ميدر نتيجه اين. تنظيم نتايج، ضروري است
رهاي افزااعظم ـ يا شايد تمام ـ نرمو تدوين اصطالحنامه همچنان معتبر است و قسمت 

هايي كه با كمك بنديتدوين ردهها و توان به نوعي، تدوين اصطالحنامهتجاري موجود را مي
  .رسند محسوب كردرايانه به انجام مي

  سازياصطالحنامة نمايه. 2-1الف
اين : شودسازي، ولي نه براي كاوش استفاده ميدر حالت دوم، از اصطالحنامه براي نمايه

اي است كه »ويژه«اي توسط كاربران هاي اطالعاتي رايانهپايگاه كارگيريخصوصيات بهاز 
به لحاظ فني توانايي استفاده از سامانه را دارند، اما تمايلي به كاربرد ابزارهاي كمك  اگرچه

ارزش اصطالحنامه . كنندندارند، و عموماً راهبردهاي كاوشي آساني را اتخاذ مي ـ كاوش
ها و اي غني از اصطالحات ـ مشتمل بر مترادفوعهآوردن مجمدر اينجا در فراهم
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اين امر مستلزم اضافه . آميز استاصطالحات اعم ـ براي افزايش احتمال بازيابي موفقيت
اصطالحات بالقوه مفيد، يا انتقال خودكار سامانة بازيابي از كردن مجموعة كاملي از 

ستلزم وجود اصطالحنامه شق دوم م. باشدمي 2مرجح به اصطالحات 1اصطالحات نامرجح
  .به شكل الكترونيكي است

  اصطالحنامة كاوش. 3-1الف 
شود، نه براي از اصطالحنامه براي كاوش استفاده مي» اصطالحنامة كاوش«در حالت سوم، يعني 

  .])195؛20[براي مثال نگاه كنيد به (اين مفهوم در اواخر دهة هشتاد پديدار شد . سازينمايه
نقش اصطالحنامه در اينجا معموالً كمك كردن به كاوش در يك پايگاه اطالعاتي متن آزاد از 

. باشدها و اصطالحات اخص ميطريق پيشنهاد اصطالحات اضافي كاوش، خصوصاً مترادف
ممكن است آشكارا و از طريق ارائة اصطالحات به كاوشگر به منظور انتخاب » پيشنهاد« اين

گسترش «به اين فرايند عموماً با عنوان . ه صورت خودكار انجام شودگزينة مطلوب، يا ب
هر يك از اين دو حالت، تلويحاً به معناي آن است كه . شوداشاره مي 3»وجوپرس

اي كه با اشاره به اصطالحنامه» كريستنسن«. الكترونيكي وجود دارداصطالحنامه به صورت 
گيرد، اي متن كامل مورد استفاده قرار ميزنامهيك پايگاه اطالعاتي رو براي تقويت كاوش در

ها، هايي از تأثير بازيابي مترادفزند؛ وي در اين مثال مقايسهميمثال خوبي در اين خصوص 
- مرتبط، چه به تنهايي و چه در تركيب با يكديگر، ارائه مي اصطالحات اخص و اصطالحات

  ].117[كند 
» سازيهاي نمايهاصطالحنامه«اوت بين بحث عميقي را در خصوص تف] 48[» كاچرين«
 وي بر اين عقيده است كه از ابزارهاي كمكي كاوش. كندمطرح مي» هاي كاوشاصطالحنامه«و 

هاي جديدي شوند، مستلزم شكلاي ارائه ميكه توسط محيط رابط پايگاه اطالعاتي رايانه
ها با تقارني بين آن دهد كه ديگرباشند، و اين نشان ميهاي كاوش مياز اصطالحنامه

ها ـ آنگونه كه در خصوص شكل سازي، يا فرايند كاربرد آنهاي نمايهاصطالحنامه
» ميلستد«، ]119[» المبرت«. شد ـ نيستاستفاده از اصطالحنامه تصور مي »كالسيك«

 
1. non-prefered terms 
2. prefered terms 
1. query expansion 
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همين مباحث را، ولي از نقطه نظر فرد كاوش كننده مورد ] 152[» نيلسن«و  ]140و  144[
  ).»2ـ1ب«نيز نگاه كنيد به ( دهندقرار ميبررسي 

كه » سنتي«هاي هاي كاوش غالباً به لحاظ ماهوي، تا حدي با اصطالحنامهاصطالحنامه
تري از اصطالحات آوردن مجموعة گستردهتوجه اين كتاب هستند، بويژه از نظر فراهم كانون

تفاوت دارند؛ برعكس، اين نكته آشكار شده كه غناي انواع  1»واژگان مدخل« به عنوان
ساختارهاي معنايي در اصطالحنامة سنتي، ممكن است داراي ارزش خاصي باشد گوناگون 

تر از فنون خودكار و نيمه ساخت نيز ممكن است به دليل استفادة گسترده فنون]. 113[
شناختي، با يكديگر متفاوت باشند  از نظر 2فنون مبتني بر تحليل گفتمانو  خودكار ساخت،

  ]). 42؛ 122[به  براي مثال، نيز نگاه كنيد(

  فنون كاوش. 4-1الف 
هاي تحقيقاتي توجه بسياري را به خود فنون كاوش با استفاده از اصطالحنامه، در محيط

اي از هوشمندي در هاي تحقيقاتي، غالباً ايجاد درجهدر اين محيط. معطوف كرده است
يك مثال خوب در اين . هايي از طريق به كارگيري روابط معنايي، هدف بودهسامانه چنين

اي در يك سامانة بازيابي از گنجاندن اطالعات اصطالحنامه» جونز«خصوص، توصيف 
وجو يك فرايند تعاملي گسترش پرس» يان«و » شاپيرو«]. 113؛ 112[احتماالتي است 

) باشدكه در دسترس عموم مي( 3»19/39انسي زد «هاي استاندارد بر مبناي اصطالحنامه
وجو، و استفادة آشكار و گسترش تعاملي و خودكار پرس» بوليو«]. 176[كنند ميرا توصيف 
را با هم  4»اُكاپي«اصطالحنامه در يك سامانة آزمايشي بازيابي متون با نام  غيرآشكار از
  ].25[كند مقايسه مي

با امكان دادن به كاربران براي انتخاب اصطالحات  توانوجو را مياصل گسترش پرس
اند، گسترش ارزيابي شده 5»باربط«اي از درون اسنادي كه بازيابي گرديده و اصطالحنامه

 
2. entry vocabulary 
3. discourse analysis 
1. ANSI Z39.19 
2. Okapi 
3. relevant 
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اين امر ]). 180[براي مثال، نگاه كنيد به (نام دارد  1»بازخورد ربط«اين فرايند اصطالحاً  داد؛
تفاده از اصطالحات اصطالحنامه براي ايجاد خود به يك ايدة مشابه ـ يعني اس به نوبة

شود كه هدف از آن، هدايت كاربر در ميان يك سلسله مراتبي ـ مربوط ميقابليت مرور 
يا  2»نمامبنا«هاي بازيابي به اصطالح چند سطحي از مفاهيم، در سامانه مجموعة پيچيده و

از اصطالحنامه ممكن است با  مرور كردن با استفاده]. 93؛ 161؛ 160؛ 159[است  3»مبناقاب«
  ].93؛ 110) [»3-2-4ذ«نگاه كنيد به (يك قالب فرامتني نيز پشتيباني شود استفاده از 

  سازياصطالحنامه در نمايه. 2الف 
، ممكن است به طور خودكار، چه در »3ـ1الف «تا » 1ـ1الف «در هر يك از سه حالت 

 سازي يكممكن است به نمايه. گرفته شودسازي يا كاوش، از اصطالحنامه كمك نمايه هنگام
ساز يا كاوشگر، و در واقع با به ركورد يا به يك عبارت كاوش، بدون اطالع صريح نمايه

توان به براي نمونه مي. ، اصطالحاتي اضافه گردد»اصطالحنامة پنهان«كارگيري نوعي 
اره كرد كه در هنگام اش» هاي شيمينامهخدمات چكيده«در  4»فايندرساي برنامة بازيابي«

  .گيردمي neoplasmرا برابر با  cancer بازيابي، مثالً
هاي استفادة خودكار از يك اصطالحنامة رقومي شده يا ارائة آن به كاربر، اساساً به شيوه

» بارتشون«مثالً . افزاري پايگاه اطالعاتي بستگي دارد تا خود اصطالحنامههاي نرمويژگي
 هاي كاربري در سه اجراي يك اصطالحنامةرا از نظر قابليتهاي مشخصي تفاوت
در يك رسانة ) 6»مدالين«(سازي يك پايگاه اطالعاتي واحد براي نمايه) 5»مش«(واحد 
  ]. 174[دهد نشان مي) 7»ديسك فشرده«( واحد

باشد چه خودكار، به  8اي ـ چه اين روند، روندي انسانيشيوة گزينش اصطالحات نمايه
سازي انساني، در هر مرحله از در نمايه: سازي بستگي داردهاي جاري نمايهمشيخط

 
4. relevance feedback 
5. view-based 
6. frame-based 
1. SCIFINDER retrieval package 
2. MeSH (Medical Subject Headings) 
3. Medline 
4. CD-ROM 
5. intellectual 
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گيرد؛ شود، يا تصميمي كه گرفته شده مورد تاييد قرار ميگيري مي، تصميمسازينمايه
شود و سپس به طور خودكار از اين تصميم گيري ميسازي خودكار، ابتدا تصميمنمايهدر 

شوند كه چه تعداد از اساساً به اين سواالت مربوط مياين تصميمات . شودمي پيروي
: اند، بايد اختصاص داده شونداي كه به لحاظ سلسله مراتبي با هم مرتبطاصطالحات نمايه

... . ها؟ و ترين و همة اعمترين و اعم نسبت به يك سطح؟ اخصها؟ اخصترينفقط اخص
و اين كتاب است، اما مروري بر مسائل سازي خارج از قلمربحث دربارة اصول و كار نمايه

بايد توجه داشت كه هر . يافت] 141[» ميلستد«اي به قلم توان در مقالهميسازي را نمايه
ساز قرار تري در اختيار نمايهپذيرتر باشد، دامنة بيشتر و دسترسكامل قدر اصطالحنامه

  .گيردمي

   





 

  
  
  
  

  ريزي و طراحي اصطالحنامهبرنامه: بخش ب
قبل از شروع كار بر روي تدوين يك اصطالحنامه، بايد تعيين كرد كه آيا اساساً نيازي به 
اصطالحنامه هست يا خير؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، اصطالحنامه بايد چه شكلي داشته 

اين بررسي مستلزم درك كاملي از آن . تا الزامات سامانه و كاربران آن را تأمين كند باشد
اين امر، . شود اصطالحنامه از آن پشتيباني كندبيني ميباشد كه پيشي مياطالعاتسامانة 

عواملي همچون مطالبي كه قرار است ذخيره شوند، شرايط كاربر، و وجوه فيزيكي توجه به 
افزاري ـ را ايجاب افزاري و نرمهاي سختو بازيابي ـ و امروزه طبعاً گزينه سامانة ذخيره

  .كندمي

  امه الزم است؟آيا اصطالحن. 1ب
خطي و از جمله اينترنت كه از متن آزاد هاي اطالعاتي درونرشد سامانهبا گسترش روبه

به عنوان ابزار ) ها و متن كامل اسنادزبان طبيعي كلمات موجود در عناوين، چكيده يعني(
هاي انبندي، سرعنوهاي ردهيعني نظام(كنند، مفيد بودن زبان كنترل شده استفاده ميبازيابي 
نقش اصطالحنامه در حال . بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد) هااصطالحنامهو  موضوعي

ها و تحول در شيوة استفاده از احتمال دارد، اگرچه با تغيير در برخي ويژگي تغيير است، اما
رش تر حاكي از گستاين تغيير، بيش. ها، به عنوان ابزار بازيابي مهمي باقي بمانداين ويژگي

اين گسترش ممكن است نه فقط نقش ]. 144[فايدة اصطالحنامه است تا كاهش آن 
نگاه كنيد به (هاي متن كامل را شامل شود ها در تقويت عملكرد سامانهاصطالحنامه

ها و سايتعنوان ابزاري براي استفاده در وببه، بلكه نقش اصطالحنامه »1ـ1ب«
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گسترش عبارت كاوش، و سازماندهي بصريـ  چه در ، سازييهها، يا براي استفاده در نمااينترانت
  .ها ـ را نيز دربرگيردمجموع آنتك تك اين كاركردها و چه در 

  شدهزبان طبيعي يا كنترل. 1-1ب
ها محور پرسش دربارة ارزش بحث دربارة انتخاب زبان كنترل شده يا زبان طبيعي، سال

  .اصطالحنامه در بازيابي بود
 نظير(همارا هاي پيشهم در نظام: شده مسلم بودهاي دستي، مفيد بودن زبان كنترلدر سامانه
 - مثالً– همارا كه با استفاده ازهاي پسهاي چاپي، و همچنين در نظامو هم در نمايه) هابرگهفهرست

سوراخ شده هاي تطابق نوري به شيوة مكانيكي براي ايجاد همبستگي بين موضوعات، از كارت
كار با كلمات  هايي كه بايد برايهاي دستي به خاطر تعداد فراوان كارتسامانه. كردنداستفاده مي

اصطالحنامه در  .نشده را ندارندمربوطه، دستكاري شوند، قابليت پرداختن به زبان طبيعي پردازش
نيز نگاه «ت ارجاعاها و ايجاد مبناي هاي چاپي توليد شده با رايانه، براي كنترل مترادفنمايه

هاي تخصيص كه كليدواژه هاي عنوانيهاي به زبان طبيعي و نمايهكاربرد دارد، اگرچه عنوان» كنيد به
- هماراي ماشينهاي پسنظام در. ها هستندباشد، مستقل از اصطالحنامهها متن آزاد ميشدة آنداده

هاي اطالعاتي نيز وجود دارند اهپايگخوان، زبان طبيعي اغلب اوقات يگانه زبان بازيابي است؛ اما 
شده كه هاي طبيعي و كنترلكه از زبانهايي پايگاه كنند، ياكه فقط از زبان كنترل شده استفاده مي

  . گيرندمي اند، بهرههاي دو سطحي يا مختلط تركيب شدهدر نظام
 طبيعي مزاياييزبان . اندشده مقايسه شدهمزايا و معايب زبان طبيعي و كنترل» 1«در نمودار 

زبان  توان ازدهد كه چگونه مياين نمودار نشان مي. شده، و نيز نقاط ضعفي داردنسبت به زبان كنترل
شده كنترل هاي اختالط زبانهاي متن آزاد و بالعكس، در سامانهشده به منظور جبران كاستيكنترل

-كنار گذاشتن اطالعات بي قابليت(زبان طبيعي براي بهبودي مانعيت . و طبيعي استفاده كرد
ها و متن چكيدهفراگيري پوشش زبان طبيعي كه . كند، جاري بودن و اخصيت را ارائه مي)ربط

از . است) بازيابي اطالعات باربط در پايگاه اطالعاتي(شود، متضمن جامعيت مناسب كامل را شامل مي
براي » كلمه ـ حافظه«يك  وردنها و فراهم آشده از طريق كنترل مترادفطرف ديگر، زبان كنترل

شده ممكن است از طريق استفاده از زبان كنترل. دهداصطالحات مربوطه، جامعيت را افزايش مي
نيز مانعيت را » هانقش«و » پيوندها«ها و امكاناتي نظير 1نگاشتكنترل هم اصطالحات مركب،

   شدههاي دوگونه، زبان كنترلدر برخي نظام. بهبود بخشد

 
1. homograph 
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  بيعيزبان ط
  نقاط قوت

- درجة باالي اخصيت، مانعيت را موجب مي ○
ـ اسامي » منفرد«در بازيابي اصطالحات . شود

  .بهتر است...  اشخاص، نهادها و 
فراگيري آن، توان جامعيت باال را به همراه  ○
هاي اطالعاتي كه صرفاً در پايگاه. آوردمي

  .محور هستند، كاربردي ندارندعنوان
اصطالحات جديد فوراً قابل . روزآمد است ○

  .دسترسي هستند
گيرد دقيقاً كالم مولف مورد استفاده قرار مي ○

ساز ـ جايي براي تفسير اشتباه از سوي نمايه
  .وجود ندارد

هاي زبان طبيعي از سوي عبارات و واژه ○
  .گيرندكاوشگر مورد استفاده مي

  .هزينة درونداد پايين است ○
هاي اطالعاتي الب بين پايگاهتبادل مط ○

گيرد ـ ناسازگاري زباني وجود تر انجام ميآسان
  .ندارد

  نقاط ضعف
در . شودتالش فكري بر كاوشگر تحميل مي ○

هاي خصوص اصطالحاتي كه داراي مترادف
بسيار و انواع گوناگون هستند مشكالتي به 

  .آيدوجود مي
به دليل مشكالت نحوي، خطر ريزش كاذب  ○

  .از پيوند غلط اصطالحات، وجود دارد ناشي
فراگيري ممكن است منجر به از دست دادن  ○

  .مانعيت شود
  

 زبان كنترل شده
  نقاط ضعف

ها مشاهده ترين نظامفقدان نسبي اخصيت، حتي در مفصل ○
  .شودمي
  .فاقد فراگيري است ○
سازي در سطح زبان طبيعي، يك عامل بازدارنده هزينة نمايه ○

سازان حذف حات نيز ممكن است سهواً توسط نمايهاصطال. است
  .شوند
تا هنگام افزودن اصطالحات به . شودفوراً روزآمد نمي ○

  .اصطالحنامه، فاصلة زماني وجود دارد
اشتباه در . كالم مولف ممكن است غلط تعبير شود ○

  . هايي منجر گرددسازي ممكن است به زباناصطالحات نمايه
  .زبان مصنوعي را فراگيرد كاوشگر مجبور است ○
  .هزينة درونداد باال است ○
  .ناسازگاري، مانعي در مقابل تبادل آسان است ○

  نقاط قوت
  :كنندموارد زير، دشواري كاوش را تسهيل مي ○

كند و مفاهيم خاص ها را كنترل ميها و شبه مترادفـ مترادف
ترين زبان طبيعي را به منظور گسترش كاوش، به نزديك

  .كنداصطالحات مرجح هدايت مي
  .پردازدها ميـ به توصيف همنام

  .كندهاي دامنه فراهم ميـ يادداشت
  .دهدـ اصطالحات اعم، اخص و مرتبط را نشان مي

  .كندـ مفاهيم پيچيده در متن آزاد را بيان مي
با استفاده از اصطالحات مركب و ديگر ابزارها، بر مسائل  ○

  .آيدنحوي فائق مي
سازي، از صدمه ديدن مانعيت به خاطر در سطوح عادي نمايه ○

مثالً بازيابي مفاهيم جزئي كه مورد (فراگيري بيش از اندازه 
  .آيدجلوگيري به عمل مي) عالقة جدي نيستند

هاي اطالعاتي عددي و زبان كنترل شده موهبتي در پايگاه ○
  .هاي چندزباني استسامانه

... سازي، همجواري لغات، و كنترل شده ، ابزارهاي كاوش قدرتمند مشابهي نظير كوتاههر دو سامانة زبان طبيعي و
 .كنندرا ارائه مي

  
  شده مقايسة زبان طبيعي و كنترل. 1نمودار 
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در اما كند؛ آسان و غيراخص است و عمدتاً به عنوان ابزاري براي بهبودي جامعيت عمل مي
هاي ديگر، زبان كنترل شده نسبتاً اخص و پيچيده است ـ همانند پايگاه اطالعاتي سامانه

از  كه براي تكميل كردن اصطالحات متن آزاد و براي بهبود جامعيت و مانعيت، 1»انسپك«
  2.كندبندي استفاده مييك اصطالحنامه و يك نظام رده

  ملنياز به اصطالحنامه در دورة رواج اطالعات متن كا. 2-1ب 
سازي و هاي جديدي در زمينة نمايههاي متن كامل، اصطالحنامه نقشبا رواج پايگاه
  .كندكاوش ايفا مي

 هاي بازيابي هوشمندسازي واژگان كنترل شده ممكن است براي تقويت عملكرد سامانهنمايه
ها مورد متن كامل با استفاده از فنون زباني و اطالعات معناشناختي و آماري خود آن

توان وزني باالتر از متن زبان اي ميبه اصطالحات نمايه]. 213؛ 144[قرار گيرد استفاده 
، )يا خودكار(شود اسنادي كه از قبل به دليل تحليل انساني اين امر موجب مي طبيعي داد، كه

فناوري اصطالحنامه مبناي . اند، در رتبة باالتري قرار گيرندتعيين شده مرتبط با پرسش
- توان براي اطمينان از اين كه نمايهرا مي) »4ج «نگاه كنيد به ( 3ماشينسازي با كمك نمايه

  .به درونداد انساني دارد به كار گرفت تريسازي، وابستگي كم
هاي متن كامل معتقد است كه در خصوص نقش اصطالحنامه در كاوش سامانه» ميلستد«

استفاده قرار خواهند گرفت تا براي  تر براي بازيابي موردهاي آينده، بيشاصطالحنامه
اند، استفاده ها غالباً در اختيار كاوشگران قرار نداشتهاز آنجا كه اصطالحنامه]. 144[ درونداد
اين امر با افزايش كار . هاي اطالعاتي تقليل يافته استكاوش پايگاه ها دراز آن

تر با اصطالحنامه ارتباط برقرار  صحنه، يا هنگامي كه كاربر بتواند آساندر پشت اصطالحنامه 
سازي استفاده نشده، ممكن در جايي كه از اصطالحنامه براي نمايه .يابد كند، تغيير مي

اين . مشخصاً براي كاوش طراحي شده، در اختيار قرار گيرداي كه است اصطالحنامه
  .فتهمورد بحث قرار گر» 3ـ1الف«احتمالي آن در بخش  هاياصطالحنامة كاوش و ويژگي

 
1. INSPEC 

؛ 73؛ 74؛ 177؛ 154؛ 111؛ 84: [دانهاي زبان طبيعي و نقش زبان كنترل شده، در منابع زير مورد بحث قرار گرفتهسامانه. 2
  ].167؛ 51؛ 156؛ 79؛ 26؛ 121؛ )17فصل ( 120؛ 182

3. Machine Aided Indexing (MAI) 
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هاي اصطالحنامة هاي آن با ويژگيماهيت دقيق اصطالحنامة كاوش و تفاوتي كه ويژگي
-برخي موتورهاي كاوش و ديگر مجموعه]. 144[استاندارد دارند، بايد كامالً روشن شوند 

سازي شده يا هاي تنالگاني درونبنديافزاري مديريت دانش، داراي طبقههاي نرم
» 1ـ 1ـ 1الف«طور كه در بخش هستند كه ممكن است ـ همان 1»ساختارهاي دانشي«

» استار«. شده باشند» تنظيم«خودكار توليد شده، يا به صورت دستي طور بهاشاره شد ـ 
هايي مشابه با اصطالحنامة كند كه داراي ويژگيابزارهايي را توصيف مي تعدادي از چنين
دل، روابط بين اصطالحي، و سلسله هاي اصطالحات معاهايي مثل خوشهكاوشي ـ ويژگي

  ].192[هايي شبيه ساختارهاي درختي ـ هستند مراتب
هاي متن كامل، چه ها را در سامانهتوان اصطالحنامهبراي تعيين اين كه با چه تغييراتي مي

اين . تري نياز استسازي و چه در كاوش، مفيدتر كرد، به تحقيقات بيشدر مرحلة نمايه
، ]152[تر كردن در حوزة موضوعي تخصصي: ست مثالً شامل موارد زير شودممكن اتغييرات 

بندي ، رده)»2ـ3ـ1ج «نگاه كنيد به (تر روابط بندي دقيقاخص بودن، مقولهباالتر  ميزان
هاي تر نمايش، تعاريف بيش)»ب 2ـ2ـ3ر«نگاه كنيد به (نوع معنا اصطالحات بر طبق 

نگاه كنيد به (ون خودكار يا نيمه خودكار در تدوين اصطالحنامه از فنالكترونيكي بهتر، و استفاده 
  ).»4ج «و » 1ـ1ـ1الف «

  مالحظات نظام اطالعاتي. 2ب
تر چنانچه تصميم به ساخت يك اصطالحنامه گرفته شود، در مرحلة بعد بايد به مطالعة دقيق

هاي ژگيترين ويسامانة اطالعاتي و پايگاه اطالعاتي پرداخت تا معلوم شود مناسب
  .هايي خواهند بودبراي آن سامانه و بهبودي عملكرد آن، چه ويژگي اياصطالحنامه

  حوزة موضوعي. 1-2ب
هاي حدود حوزه بايد تعريف شود؛ محدوده. ابتدا بايد به حوزة موضوعي نظام توجه كرد

اي كه بررسي هاي حاشيهكه نيازمند بررسي عميق هستند و همچنين محدوده ايهسته
كند، بايد شناسايي شوند؛ در محدودة مركزي كه احتماالً ها كفايت ميتري در آنسطحي

گيرد، شايد الزم باشد كه اصطالحنامة جديدي ساخته شود، در دربرميدانش تخصصي را 

 
1. knowledge structures 
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ها هاي موجود با بخشي از آنتوان از اصطالحنامهپيراموني مي هايحالي كه در محدوده
  .استفاده كرد
كه در  2مبناهاي وظيفهاند، اما اصطالحنامهنسبتاً متجانس 1مبناهاي رشتهمهاصطالحنا

اند، گاهي مشكالتي را از نظر سازگاري با لزوم انطباق هاي تجاري مورد استفادهشركت
  .آورندگيرند، به وجود ميهاي گوناگون گفتمان سرچشمه مياصطالحاتي كه از محدوده

  هاداده/ نوع متون . 2-2ب
آيا پايگاه اطالعاتي بايد . تر هستنداي در حال رواج هر چه بيشهاي چندرسانهمروزه سامانها

، يا مطالب جغرافيايي باشد؟ اگر پايگاه 3هاي عددي رخدادگانيحاوي اسناد متني، داده
- اطالعاتي حاوي مطالب غيرمتني است، يك اصطالحنامة متصل به نظام كدگذاري يا رده

اگر پايگاه اطالعاتي كتابشناختي باشد، نوع متون . بهترين گزينه باشدبندي، ممكن است 
ها، نگاشت هستند يا گزارشآيا اين متون عمدتاً متون تك. غالب بايد در نظر گرفته شود

ها نيازي ها و ديگر انتشارات ادواري غلبه دارند؟ طبعاً كتابمقاالت مجالت، مقاالت كنفرانس
. گذاردها ندارند و اين امر بر اخصيت اصطالحنامه اثر مين ادواريسازي دقيق همچوبه نمايه

سازي دقيق احتياج دارند، غالباً كار معقول آن است كه به ها به نمايهدر جايي كه كتاب(
چنانچه منابع گرافيكي وجود دارند، .) ها به عنوان اقالم مجزا پرداخته شودها و فصلبخش

پرداخت و » سازياقالم قابل نمايه«بهتر است به بررسي . سازي كردها را جداگانه نمايهبايد آن
  .با هر قالب به شكل مناسب عمل كرد

  هاداده/ كميت متون. 3-2ب
هايي كه قرار است داده/ هر قدر كميت اسناد. بايد به اندازة فايل و نرخ رشد توجه كرد

اين امر ممكن است در . تر استهاي درونداد نيز باالتر باشد، هزينهسازي شوند بيشنمايه
سازي، گيري براي انتخاب يك اصطالحنامة كاوش در عوض اصطالحنامة نمايهتصميم هنگام

ها كار شود ممكن است از طرف ديگر، مقاديري كه بايد بر روي آن. اثرگذار باشدعاملي 
از بازيابي  اي با ابزار مانعيت به منظور جلوگيريبراي طراحي اصطالحنامه گيريدر تصميم

 
1. discipline-based thesauri 
2. mission-based thesauri 
3. factual numerical data 
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ربط ـ امري كه در يك پايگاه اطالعاتي كوچك قابل پذيرش، اما در يك پايگاه بياسناد 
اگر پايگاه اطالعاتي كوچك است و به . باشد ـ داراي اهميت باشدغيرقابل تحمل ميبزرگ 

   كندي رشد
كه  كند، اصطالحنامة گسترده و مفصل فقط يك ابزار تجملي و گرانقيمت است، مگر اينمي

هاي متن كامل، بديهي است كه در سامانه. حوزة موضوعي تحت پوشش، بسيار پيچيده باشد
تر است و در نتيجه، هاي پردازش شده و قابل دسترس براي بازيابي، بسيار فراوانمقدار داده

  .يابدرود و مانعيت از طريق پرسش مكرر از رايانه، بهبود ميجامعيت احتماالً باالتر مي

  مالحظات زباني. 4-2ب
گردد و آيا سامانه، دو زبانه يا چند زبانه است؟ اگر اطالعات به بيش از يك زبان وارد سامانه مي

شود، به اصطالحنامة دو زبانه يا چند زبانه نياز است، و مشكالت خاص تدوين كاوش مي
شايان ذكر است كه . شوند، بايد در نظر گرفتاصطالحنامه را كه در اين وضعيت مطرح مي
كنيد به  نيز نگاه(دهند هاي بسياري را نشان ميانگليسي بريتانيايي و انگليسي امريكايي، تفاوت

  ).»خ«و » 3ـ3ت«

  كاربران سامانه. 5-2ب
 آيا كاربران نهايي با سامانه كار. دانستن اين كه كاربران سامانه چه كساني هستند، اهميت دارد

گذارند؟ اگر سامانه به وسيلة كاربر هاي واجد شرايط واميكنند يا اين كار را به واسطمي
كند، اصطالحنامه بايد كاربر پسند، و داراي حداقل ابزارهاي پيچيده باشد و نهايي عمل مي

. زبان كنترل شده نبايد توي ذوق بزند. در آن از اصطالحات آشنا و آسان استفاده شود
ترين معادل از اصطالحات المقدور منطبق بر نزديكطبيعي كاربر بايد حتيان اصطالحات زب
ريزي گردد تا دستيابي بهبود يابد و امكان ترجمة خودكار زبان طبيعي به برنامهكنترل شده 

  .در كاوش درونخطي فراهم آيد زبان كنترل شده،

  هاها، پروفايلسواالت، كاوش. 6-2ب
مطرح خواهد شد؟ آيا اين سواالت كلي خواهند بود با جزئي؟ اگر چه نوع سواالتي براي نظام 

شود، يك واژگان اخص، زائد خواهد بود؛ اما اگر تنها به موضوعات گسترده پرداخته مي
اي بايد با اين اخص بودن، ها براي اطالعات جزئي باشند، آنگاه اصطالحات نمايهدرخواست

ها نه مطرح خواهد شد؟ در صورتي كه تعداد كاوشچه تعداد سوال براي ساما. تراز باشندهم
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اي توان از اصطالحنامهسازي اقتصادي نخواهد بود و ميچندان زياد نباشد، اقدام به نمايه
 از طرف. استفاده كرد كه به عنوان ابزار كاوش براي سامانة زبان طبيعي طراحي شده است

  ديگر، 
پردازد، يك گيرد و به سواالت جزئي ميياي كه بسيار مورد استفاده قرار مدر سامانه

سازي و كاوش ممكن است توجيه داشته باشد تا سرعت و اصطالحنامة پيشرفته براي نمايه
ها، رساني كه در آنهاي آگاهياصطالحنامه در سامانه. ها را بهبود بخشدكيفيت كاوش

شود اي تطبيق داده ميدورهها به طور خودكار با درونداد  هاي عالئق افراد يا گروهپروفايل
  .نيز بسيار مفيد خواهد بود

  منابع موجود. 7-2ب
  منابع مالي. الف

. باشدمنابع مالي عاملي كليدي است، هرچند كه غالباًَ بيرون از كنترل سامانة اطالعاتي مي
المللي، بنياد دولتي يا سازمان دانشگاهي، تجاري يا نوع و اندازة سازمان، چه يك نهاد بين

هاي صنعتي نسبت به سازمان. صنعتي باشد، بر منابع مالي قابل دسترس اثر خواهد گذاشت
منابع (هاي اطالعاتي در معرض كاهش نوسانات مالي بسيار حساس هستند، اما تمام پروژه

هايي در جويييابند، اجباراً صرفهدر جايي كه منابع محدودند يا كاهش مي. باشندمي) مالي
ها ممكن است به شكل اصالح و انطباق جويياين صرفه. گيردامه صورت ميپروژة اصطالحن

به جاي طراحي يك اصطالحنامة (اي كه مورد استفادة سازماني ديگر است اصطالحنامه
اي جديد تدوين گردد، با كاهش اندازة اگر الزم باشد كه اصطالحنامه. صورت گيرد) جديد

  .ها را تقليل دادتوان هزينهكردن ساختار آن مياصطالحنامه، تعديل اخص بودن، و ساده 
شود منافعي را در رابطه با سهولت به لحاظ نظري، پولي كه صرف طراحي اصطالحنامه مي

شود كه بسياري از عمالً مشاهده مي. نگهداري، و كاهش زمان كاهش به بار خواهد آورد
-داً از اين كار خود پشيمان ميكنند، و برخي نيز بعها نگرشي كوتاه مدت اتخاذ ميسازمان
  .شوند
  منابع انساني. ب

اي اگر براي گرداندن سامانه، كمبود نيرو وجود داشته باشد، اصطالحنامه را بايد به گونه
اين به معناي آن است كه اخص بودن و اندازة . طراحي كرد كه به آساني نگهداري شود
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باشد و با  حنامه بايد تا حد امكان روشنساختار اصطال. اصطالحنامه بايد در حد متوسط باشد
هاي مقدماتي و توضيح مواردي همچون عالئم به كار گرفته شده، پشتيباني شود تا يادداشت

  .كاربر نهايي بتواند بدون كمك، به كاوش در سامانه بپردازد

  خريد منابع. 8-2ب 
ن انطباق در خصوص خريد اصطالحنامه به جاي تدوين آن و همچني» 1ـ3ب «در بخش 

استخدام مشاور براي تدوين يا انطباق يك . دادن آن با نيازهاي داخلي صحبت خواهد شد
  .اصطالحنامه و همچنين مشورت با وي دربارة طراحي و اجراي اصطالحنامه نيز رايج است

تري است و در هنگام تعيين مشخصات تفصيلي افزار بازيابي متن، فرايند پيچيدهتهية نرم
شوند، يا افزار فرستاده ميكنندة نرمرد كه آيا اين مشخصات، مستقيماً براي تأمينبايد دقت ك

فراهم آوردن فهرستي از شرايط الزم و . گيرداين كار از طريق بخش خريد سازمان صورت مي
امروزه . فهرستي ديگر از شرايط مطلوب و دادن وزن متفاوت به هر يك، امري معمول است

 افزاري خود دارند وهاي نرمافزار، عناصر بازيابي متن را در بستههاي نرمدهكننبسياري از تأمين
گاهي . كنندافزارها از اصطالحنامه نيز پشتيباني ميبرخي بر اين ادعا هستند كه اين نرم

افزار مورد ها است و غالباً نرمها از چنين ادعايي، فقط قابليت كنترل مترادفاوقات منظور آن
اي اي كه مورد نظر اين كتاب است ـ يعني اصطالحنامهئة آن اصطالحنامة چندرابطهارانظر از 

  .مانددر امكانات بازيابي، ادغام شده باشد ـ باز مي كه كامالً

  انتخاب اصطالحنامه. 3ب
هاي سامانة اطالعاتي مشخص شد، زمان آن است كه كانون توجه خود را هنگامي كه مختصه

  .كندمعطوف كنيم كه به بهترين شكل در آن سامانه كار مياي نوع اصطالحنامه بر

  اصطالحنامة جديد يا انطباق دادن يك اصطالحنامه. 1-3ب
در حال حاضر . اي وجود دارد يا خيردر ابتدا بايد ديد كه آيا در حوزة مورد نظر، اصطالحنامه

درونخطي، هاي موجود، چه به صورت چاپي يا كتابشناسي جامعي در خصوص اصطالحنامه
سازماندهي «هاي جاري و گذشتة فصلنامه توان با مراجعه به شمارهاما مي. ندارد وجود
اي از اين شود، به گونهمنتشر مي 2»المللي سازماندهي دانشمجمع بين«كه توسط  1»دانش

 
1. Knowledge Organization 
2. International Society for Knowledge Organization (ISKO) 
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ها و در كتابشناسي ارائه شده در اين فصلنامه فهرستي از اصطالحنامه. امر اطالع حاصل كرد
 1رساني جاريهاي آگاهيچكيده«توانيد به مي. بندي جديد آمده استهاي ردهطرح

ـ نيز ) بندي و تدوين اصطالحنامهنويسي، ردهفهرست(سازي ـ نمايه» ب«بخش » 2اسليب
د «نگاه كنيد به (در تورنتو » هاي انگليسي زبانمركز تهاتر اصطالحنامه«. مراجعه كنيد

. كندپذيرد، اما كتابشناسي منتشر نميها را مياصطالحنامه هاي مربوط بهدرخواست) »4ـ1
توان در آنجا ها است كه مياي از اصطالحنامهداراي مجموعه» مركز منابع اطالعاتي اسليب«

براي به دست . هاي منتشر شده را بررسي كرد، اما اين مجموعه كامل نيستاصطالحنامه
هاي بعدي ، كه نگارش1992ي موجود در سال هااصطالحنامهآوردن كتابشناسي دقيقي از 

راهنماي «توان گيرند، ميهنوز هم مورد استفاده قرار مي اند وها چاپ شدهبسياري از آن
» كميسيون جوامع اروپايي«اين كتابشناسي كه براي . را بررسي كرد] 201[» هااصطالحنامه

هاي اتحادية اروپايي از زبان اصطالحنامه را كه به حداقل يكي 600تدوين گرديد، بيش از 
وابسته ( 3»اكو«گرفت نسخة درونخطي آن هم در خدمات ميزبان منتشر شده بودند دربرمي

  .تعطيل شد 1998قابل دسترسي بود، ولي اين امكان در اوايل سال ) به اتحادية اروپا
اين . ها نيز بر روي اينترنت در دسترس عموم هستندتعدادي از اصطالحنامه

اند كه هر صفحه نشانگر يك اصطالح منفرد اي تنظيم شدهها عموماً به گونهحنامهاصطال
اي، و نوعي دستيابي باال به پيوندهاي فرامتني برمبناي روابط اصطالحنامهاست و داراي 

توان هاي موجود را مياين دسته از اصطالحنامه. يا مرور الفبايي هستند پايين از طريق كاوش
- سايتكه در وب(هاي درونخطي كاوش، يا فهرستي از اصطالحنامه يك موتور با استفاده از

- دستيابي رايگان، از مزاياي قابل توجه اين سايت. 4شناسايي كرد )شوندهاي مختلف يافت مي

 
3. Current Awareness Abstracts 
4. Aslib 
1. ECHO 

  :اند ازها عبارتسايتاز جملة اين وب. 4
American Society of Indexers –Thesauri online( 
http://www.asindexing.asindexing.org/thesnet.shtml); 
BUBL Link/5:15 (http://bubl.ac.uk/link/types/thesauri/htm); 
Traugott Kock- Controlled vocabularies, thesauri and classification systems 
(http://www.lub.lu.se/metadata/subject-help.html) 
Queensland University of Technology – Controlled vocabularies guide 
(http://www.fit.qut.edu.au/infoSys/middle/cont-voc.html) 
Web thesauri compendium (http://www.darmstadt.gmd.de/lutes/thesauri.html) 
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اي براي تعيين قابليت آن به عنوان اصطالحنامة اصطالحنامهها است، خصوصاً در هنگام مرور 
به اين صورت ديگر نيازي به امانت گرفتن يا . موضوعي ويژهحيطة يك يك پايگاه اطالعاتي در 

براي مشاهدة (مراجعه به كتابخانه براي ارزيابي آن نيست خريداري اصطالحنامة مورد نظر يا 
  ).»1ح «ها، نگاه كنيد به اي اصطالحنامهامتيازات و معايب نمايش صفحه

با حداقل ) الف: توانرد تا معلوم شود كه آيا ميسازي را بررسي كهاي احتمالي نمايهبايد زبان
آن را به عنوان چارچوبي قابل قبول ) تغيير، به تمامي از آن اصطالحنامه اقتباس كرد، يا ب

تر، گسترش هاي خاصي را تغيير داد يا با تفصيل بيشبرگزيد و در اين چارچوب، حوزه
  .بخشيد

سازي مناسب، وجود خارجي ني زبان نمايهيع(ها مناسب نباشد چنانچه هيچيك از اين روش
محور ضرورت دارد كه اصطالحنامة هدف مبنايي را با يك چارچوب سامانه) نداشته باشد
هاي موجود را نبايد ناديده گرفت، چرا كه اين حتي در اين صورت، اصطالحنامه. تدوين كرد
حيح و استفاده در هاي مناسبي براي استخراج، تصها ممكن است داراي بخشاصطالحنامه

  .سامانة جديد باشند
- به مطالب، ويژگيي قابل اجراي همگاني باشند كه مثالً هاها ممكن است برنامهاين بخش

تر در حيطة عالئق موضوعي هاي تخصصيهاي فيزيكي، يا تقسيمات جغرافيايي، يا بخش
. حنامة جديد پذيرفتها را در اصطالپردازند و شايد بتوان بدون تغييرات جدي، آنجانبي مي

اند معمول است كه در مقدمة اصطالحنامه، تمام منابعي كه به اين صورت به كار گرفته شده
مورد تصديق و تقدير قرار گيرند و چنانچه حجم بسياري از مطالب قرار است بدون ويرايش و 

الزم دستكاري مورد استفاده قرار گيرد، بهتر است به منظور عدم نقض حق مولف، اجازة 
  .كسب شود

  اصطالحنامه و عناصر طراحي سامانة بازيابي اطالعات. 2-3ب
-ابزارهاي زبان نمايه«سازي، بلكه نمايه» واژگان«سازي نه فقط اصطالحات يا زبان نمايه

مورد تحليل قرار گرفت ـ ] 46[» خاصي را ـ كه اولين بار توسط پروژة كرانفيلد» سازي

                                                                                                                                                        
Willpower Information (http://willpower.demon.co.uk./thesbibl.htm#lists) 
WordHOARD (http://open.gov.uk/mdocassn/wrdhrdl.htm 
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ابزارها، اگر متفاوت باشند، بر عملكرد اصطالحنامه اثر خواهند اين . گيردنيز دربرمي
اين ابزارها بايد با توجه به تأثيري كه ممكن است بر بازيابي داشته باشند، به دقت . گذاشت

ابزارهايي كه بازيابي : شوندسازي به دو گروه تقسيم ميابزارهاي زبان نمايه. گزينش شوند
؛ و ابزارهايي كه از گردآوردن 1»ابزارهاي جامعيت«د ـ يعني بخشنمياسناد باربط را بهبود 

برخي ابزارها ـ مثل نمايش روابط . 2»ابزارهاي مانعيت«كنند ـ مي ربط جلوگيرياطالعات بي
بررسي تفصيلي اين ابزارها در . بخشندمانعيت را بهبود مي ساختاري ـ هم جامعيت و هم

باره بحث د آمد، ولي در زير به اختصار در اينخواه» ج« تا» ت«هاي بخش(هاي بعدي فصل
  .شودمي

  ابزارهاي جامعيت. 1- 2-3ب
  :شونداين ابزارها موارد زير را شامل مي

اين ابزار، مانع ). تعداد، شكل دستوري، ترتيب كلمات و موارد ديگر( كنترل شكل واژه. الف
هاي گوناگون يك رفتن اطالعات باربط به خاطر پراكنده شدن مفاهيم در زير صورت از دست

  ).»4ت«تا » 2ت«نگاه كنيد به (گردد اصطالح واحد مي
اين ابزار، بخش ضروري اصطالحنامه نيست، اما در كاوش . هايي از واژهكاوش بخش. ب

تيابي به همان نتايج حاصل از سازي ـ براي دسنظر از نوع زبان نمايهدرونخطي، از آن ـ صرف
 عالوه، اين ابزار با گسترش كاوش و دربرگرفتن ريشة واژه وبه. شودكنترل شكل واژه استفاده مي

مثالً استفاده از كوتاه سازي از سمت راست . بخشدديگر اجزاي كلمات، جامعيت را بهبود مي
سازي از ، و كوتاه...و  ”housing” ،“houses” ،“housebound“، كلمات ”*hous“در مورد 

را بازيابي  ”intermolecular“و  ”intramolecular“هاي ، واژه”molecular“چپ در مورد  سمت
  ).»2ـ2چ«نگاه كنيد به (كرد  خواهد

 هاي نامرجح به اصطالح مرجح، ازاين ابزار با ارجاع مترادف. هامترادفها و شبهكنترل مترادف. پ
 نگاه كنيد به(كند در پايگاه اطالعاتي جلوگيري ميها  و شبه مترادفها پراكندگي مترادف

  ).»1ـ1ج«

 
1. recall devices 
2. precision devices 
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اين ابزار با هدايت كاوشگر از مفاهيم اخص ـ كه براي . اصطالحات مدخل از اخص به اعم. ت
اي موجود براي ترين اصطالح نمايهاصطالحنامه، بيش از اندازه جزئي است ـ به نزديك

  ).»الف 3ـ1ـ1ج«نگاه كنيد به (بخشد معيت را بهبود ميبازنمايي اين مفاهيم، جا
- اين ابزار، جامعيت را بهبود مي. روابط ساختاري، روابط سلسله مراتبي و غيرسلسله مراتبي. ث

نگاه كنيد به (دهد هاي داراي ارتباط بسيار نزديك، كاوش را توسعه ميو با ارائة رده بخشد
  تا» 2ـ1ج«
- تر، مانعيت را نيز بهبود ميتر و جزئيپيشنهاد اصطالحات اخصاين ابزار با ). »3ـ1»ج«

  .بخشد

  ابزارهاي مانعيت. 2- 2-3ب
  :شونداين ابزارها موارد زير را شامل مي

 تر باشد، موضوعهر قدر جزئيات و تعداد اصطالحات بيش .سازياخص بودن زبان نمايه. الف
هاي حصول مانعيت در سامانه را قابليتبودن، اخص. شودتري توصيف مياسناد با دقت بيش

نگاه كنيد به (كند سازي و كاوش طلب ميتري را در نمايهنمايد و مهارت بيشكنترل مي
  ).»1ث«
با افزايش تعداد اصطالحات . ترين ابزارهاي مانعيت استهمارايي يكي از قوي. همارايي. ب

تري تعريف رد نياز با دقت بيشسازي و كاوش، مفاهيم موتركيب شده با يكديگر در نمايه
جامعيت يا برعكس كردن اين فرايند و كاهش . گرددشوند و اطالعات ناخواسته حذف ميمي

  ).»1چ«نگاه كنيد به (يابد سطح تركيب، بهبود مي
 اين ابزار، شكلي ديگر از همارايي است، اما .همارايي اصطالحاصطالحات مركب ـ سطح پيش. پ

. هاي سامانة عامل باشد، در اصطالحنامه تعبيه شده استاز ويژگيبه جاي اين كه يكي 
شود و اصطالحات مركب، ضمانتي است بر اين كه موضوع مدرك، در سطح جزئي شناسايي مي

  ).»2ث«نگاه كنيد به (آيد ربط جلوگيري به عمل مياز بازيابي اسناد بي بدينسان
اين ابزارها معناي اصطالحات مبهم را محدود و روشن  .هاي دامنهها و يادداشتنويسههم. ت
نگاه كنيد به (آيند تري براي بازيابي به دست ميكنند و در نتيجه اصطالحات دقيقمي

  ).»5ت«
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اين ابزار كاوش درونخطي براي بهبودي مانعيت است و مشخص . دادن فاصلة كلماتنشان. ث
نگاه (ا در يك جمله يا پاراگراف واحد باشند ها بايد در مجاورت يكديگر، يكند كه واژهمي

  ).»3ـ2چ«كنيد به 
تر ساز يا كاوشگر را از مفاهيم كلي به اصطالحات خاصاين روابط، نمايه. روابط ساختاري. ج

  .كندكنند و اين امر، كاوش را محدود و اطالعات ناخواسته را حذف ميهدايت مي
هاي اصطالحات همبسته، يا اشاره به چسب زدن گروهاين ابزارها با بر. هاها و نقشپيوند. چ

نگاه كنيد به (كنند هاي اصطالحات، بر همارايي غلط و روابط نادرست غلبه پيدا مينقش
  ).»4چ«و » 3چ«
  ).»5چ«نگاه كنيد به ( هاي مربوطنحوة عمل و ديگر شيوه. ح
  ).»6چ«كنيد به نگاه (ابزاري براي تمييز بين مفاهيم كلي و جزئي است . وزندهي. خ
  

  .3- 2-3ب
توان به ها ـ را ميها و كنترل مترادفبرخي از ابزارها ـ از جمله اخص بودن، سلسله مراتب

ابزارهاي ديگر نظير همارايي يا وزندهي، مستقل از . عنوان بخش محوري واژگان تلقي كرد
ديگر ). »چ«نگاه كنيد به (ناميد  1»ابزار كمكي«ها را توان آنكنند و ميواژگان عمل مي

ابزارهاي مستقل از اصطالحنامه، كاوش درونخطي اجزاي كلمه و نشانگر فاصلة كلمات را شامل 
  .شودمي

اي معكوس بين جامعيت و مانعيت وجود دارد؛ به اين معنا كه هر افزايش به بيان كلي، رابطه
دي در مانعيت، اُفت جامعيت را در جامعيت، با كاهشي در مانعيت همراه است و هر بهبو

كارگيري يك ابزار در هنگام طراحي اصطالحنامه بايد به خاطر داشت كه به. شودموجب مي
عملكرد جامعيت را تقليل خواهد داد؛ ) ايمثل اخص بودن باال و اصطالحات چند واژه(مانعيت 

يا كنار گذاشتن ابزارهاي اي واژهبا آنكه كاهش اخص بودن واژگان با استفاده از اصطالحات تك
  .كمكي مانعيت، جامعيت را بهبود خواهد بخشيد، ولي به ضرر مانعيت تمام خواهد شد

). »1ب«نگاه كنيد به (هاي كنترل شده و طبيعي قبالً مورد بحث قرار گرفت تعامل بين زبان
ه به آن مزاياي دو جانبة تركيب دو سامانه، عامل ديگري است كه بايد در طراحي اصطالحنام

 
1. auxiliary device 
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تواند فقدان اخص بودن در زبان كنترل شده را جبران كند و زبان طبيعي مي. توجه داشت
ها، مترادفها و شبهتواند از طريق كنترل مترادفمانعيت را بهبود بخشد؛ زبان كنترل شده مي

همچنين ابزارهاي مانعيت زبان كنترل شده . ها، جامعيت را بهبود بخشدو نمايش رابطه
هاي تواند كاهش مانعيت در سامانهمي) هانويسههاي همون اصطالحات مركب و ويژگيهمچ(

  .فراگير زبان طبيعي را جبران كند
مند، واژگان خاص و اي پيچيده با ساختاري بسيار منظم، نمايشي نظامتدوين اصطالحنامه

نگهداري آن نيز  اصطالحات مركب، و كار با آن در مرحلة درونداد، گران خواهد بود و حفظ و
هزينة اين تالش بايد با بهبودي مورد انتظار در عملكرد آن، . مستلزم تالش فراواني است

هايي كه توليد و آميز از اصطالحنامهگيري موفقيتبه عبارت ديگر بهره. باشدمتوازن 
وش است و داراي واژگاني گسترده و ساختار حداقل هستند، در مرحلة كا ها ارزاننگهداري آن
  .شودتر تمام ميباشد و در نتيجه گراندشوارتر مي

   





 

  
  
  
  

  و ايجاد اصطالحنامهاستانداردهاي تدوين : بخش پ
ها و استانداردهاي تدوين و ايجاد اصطالحنامه، مستندات ضروري براي دستورالعمل
اين مستندات بايد قبل از شروع كار، مطالعه و درك شوند و . اصطالحنامه هستند گردآورندگان

  .در خالل عمليات نيز هميشه براي مراجعه در دسترس باشند
المللي استاندارد بين. زبانه و هم چندزبانه استاندارد وجود داردهاي تكهم براي اصطالحنامه

المللي استاندارد است كه توسط سازمان بين» 2788ايزو «زبانه هاي تكبراي اصطالحنامه
 1985ويرايش دوم آن در سال . منتشر شد 1974اين استاندارد اولين بار در سال  تدوين شده،

  ].106[انتشار يافت  1986مورد قبول واقع گرديد و در سال 
اصطالحنامة اصطالحات «، شيوة الفبايي كه در »2788ايزو «استاندارد  1986در ويرايش 

بندي گردآورندگان ارائه شده بود، و شيوة رده 1967آمريكا در سال  1»علمي و مهندسي
]). 120[از  5نگاه كنيد به فصل (اروپايي، در قالب يك استاندارد واحد تركيب شد 

استاندارد : شوندزبانه موارد زير را شامل ميهاي تكستانداردهاي ملي براي اصطالحنامها
 3»نيزو/ انسي» «19/39زد «استاندارد اياالت متحده ]). 30[ 2»5723اس بي«بريتانيايي 

دين «، و استاندارد آلماني ]16[ 4»47ـ100زد افافنور ان«، استاندارد فرانسوي ]149[
  .يكي هستند» 2788ايزو «و » 5723اس بي«ستاندارد ا]. 64[ 5»1463

هاي تدوين اصطالحنامه وجود ها، استانداردها و دستورالعملاز اولين روزهاي ظهور اصطالحنامه
گيري اصول تدوين اصطالحنامه و تكامل روند شكل] 118[» لنكستر«و » كروكس«. اندداشته
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نيز تاريخچة ] 221[» ويليامسن«. اندكرده را دنبال 1993تا  1959ها از سال دستورالعمل
مشاهده كردند » لنكستر«و » كروكس«. كندگيري مياستانداردهاي تدوين اصطالحنامه را پي

حل شده و افتخار اين دستاورد از  1967كه اكثر مشكالت اساسي تدوين اصطالحنامه، تا سال 
 2»درك اوستين«ستانداردها دار صاحب نفوذ در تحول اديگر سهم. است 1»يوجين وال«آن 
را » زبانههاي تكهاي بنيانگذاري و توسعة اصطالحنامهدستورالعمل« 3»ديل«كه همراه با  است

 »2788ايزو «ها در استانداردهاي و اين دستورالعمل] 206[براي سازمان يونسكو نوشت 
/ انسي«دارد وجود استان. برداري قرار گرفتمورد بهره) 1987(» 5723اس بي«و ) 1986(

استاندارد . نيز مرهون اين دو استاندارد است) 1933(» 19/39زد «اياالت متحده يعني » نيرو
هاي ها و سامانهاياالت متحده اولين استانداردي است كه به موضوع نمايش اصطالحنامه

هاي المللي اصطالحنامهاستاندارد بين. پردازدمديريت اصطالحنامه بر روي صفحة نمايشگر مي
معادل بريتانيايي اين ]. 107[پذيرفته شد  1985است كه در سال » 5964ايزو «چندزبانه، 
  ].31[است ) 1985(» 6723اس بي«استاندارد، 

- هاي تكشود براي اصطالحنامهها اشاره ميهاي بعدي اين كتاب به آنقواعدي كه در بخش
و » 5723اس بي«يعني (يي آن ، معادل بريتانيا»2788ايزو «زبانه و جديدترين ويرايش 

  .است) »19/39زد «يعني (» نيزو/ انسي«استاندارد آمريكايي 
شود، منظور آن است كه هر سه استاندارد فوق در اشاره مي» استانداردها«وقتي به كلمة 

در جايي كه يك استاندارد، قانون متفاوتي دارد، . توصية مورد بحث، اتفاق نظر دارند خصوص
براساس » خ«هاي چندزبانه در بخش قواعد اصطالحنامه. صراحت بيان خواهد شد اين نكته به

اكنون زمان مساعد . نوشته شده است» 6723اس بي«و معادل بريتانيايي آن » 5964ايزو «
بازنگري استانداردهاي ايزو، اياالت متحده و بريتانيا است، چرا كه اين استانداردها قبل از  براي

]. 144[اند متن كامل و موتورهاي كاوش قدرتمند دهة گذشته تدوين شدههاي ظهور سامانه
نگاه (هاي مناسب براي فناوري نوين هاي بازنگري شده بايد قواعد طراحي اصطالحنامهويراست

. را شامل شوند) »3ـ1الف «نگاه كنيد به (، مثالً اصطالحنامة كاوش )»2ـ1ب«كنيد به 
هاي جديد بايد نقش معتقد هستند كه ويراست] 190[» اسپيتري«و ] 221[» ويليامسن«

  .تري زير پوشش قرار دهندرا با روشني بيش) »3ـ2ج«نگاه كنيد به ( ايتحليل چهريزه
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  كنترل واژگان: بخش ت
در ابتدا شكل اصطالح . شودهاي مختلف محقق ميكنترل اصطالحات در اصطالحنامه به شيوه

شود و اين كار ممكن است شكل دستوري، امال، شكل جمع و مفرد، اختصارات، يا كنترل مي
مرحلة دوم، گزينش بين دو يا چند مترادف موجود براي . شكل مركب اصطالح را دربرگيرد

گيري در خصوص پذيرش و نحوة عمل با مرحلة سوم، تصميم. يك مفهوم واحد استبيان 
هاي عاميانه، اسامي تجاري، و اسامي هاي قرضي، واژهنظير واژه(از اصطالحات  انواع خاصي

كه در يك لغتنامه ممكن است با (در چهارمين مرحله، معناي اصطالح . است) خاص
گردد كه موثرترين معنا در رابطه عمداً به معنايي محدود مي) همراه باشد توصيفات گوناگوني

ت با اضافه نمودن تعاريف و اين محدودي. با اهداف مترتب بر يك اصطالحنامة خاص است
ها، در اصطالحنامه مورد اشاره نگاشتدر خصوص هم 1هاي دامنه، و عبارات توضيحگريادداشت
به استثناي (هاي كنترل اصطالحنامه اين بخش به بررسي تمام اين روش. گيردقرار مي

ها نيز مترادفها و شبهمترادف. پردازدمي) خواهد آمد» ث«اصطالحات مركب، كه در بخش 
- به» 1ـ1ج«گيرند، ولي در قسمت مورد اشاره قرار مي» گزينش اصطالح«اگرچه اينجا در زير 

  .تر بررسي خواهند شدطور كامل
، استاندارد ]106[» 2788ايزو «المللي هاي مربوط به كنترل واژگان در استاندارد بينتوصيه

مبناي ] 149[» 19/39نيزو زد / انسي«ايي و استاندارد امريك] 29[» 5723اس بي«بريتانيايي 
فرض بر آن است كه هر . دهند كه در اين بخش مورد بحث قرار گرفتهقواعدي را تشكيل مي

شود در هر سه استاندارد آمده، مگر آن كه خالف اين فرض اي كه دربارة آن صحبت ميقاعده
  .ذكر شود

 
1. qualifying phrases 
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  سازي ـ مرجح و نامرجحاصطالحات نمايه.1ت
» 5723اس بي«و معادل آن يعني استاندارد » 2788ايزو «اي آنطور كه در ايهاصطالح نم

شود، كه در اين است و گاهي بيش از يك واژه را شامل مي» بازنمايي يك مفهوم«تعريف 
اي در زبان كنترل شده ممكن است اصطالح نمايه. گويندمي 1»اصطالح مركب«صورت به آن 

اصطالحي است كه براي بازنمايي مفهومي «اصطالح مرجح . نامرجح باشد اصطالحي مرجح يا
اصطالح مرجح را گاهي . »شودسازي، هميشه از آن استفاده ميخاص در هنگام نمايه

مترادف يا شبه مترادف يك «اصطالح نامرجح . نامندنيز مي 3»كليدواژه«يا  2»توصيفگر«
آورد شود، ولي نوعي مدخل فراهم ميسازي استفاده نمياز آن در نمايهاست و » اصطالح مرجح

به اصطالح مرجح مناسب هدايت  4)بك(» به كار بريد«كه از طريق آن، كاربر با دستورالعمل 
/ انسي«در استاندارد آمريكايي . شودنيز گفته مي 5»غيرتوصيفگر«به اصطالح نامرجح . شود

  .»اصطالح مرجح« شود تااستفاده مي» توصيفگر«تر از اصطالح بيش» 19/39نيزو زد 

  هاي عاماي ـ طبقهاصطالحات نمايه. 2ت
هاي تعلق دارند و شامل طبقه 6هاي عاماي، به طبقهمفاهيم بازنمايي شده با اصطالحات نمايه

- از آن) شرح داده شده» 2ـ2ج«كه در بخش ( 7ايشوند كه در فن تحليل چهريزهبنياديني مي
اند و بيان شده» 2788ايزو «ها در قسيمات فرعي آنسه طبقة اصلي و ت. گردداستفاده ميها 

  ). مثال در صفحة بعد(شوند و اسامي خاص مي 9، مفاهيم انتزاعي8هاي عينيموجوديت شامل
هاي عيني و بندي اصلي بين موجوديتفهرست مشابهي را بدون تقسيم» انسي«استاندارد 

هاي مندرج در اين استانداردها فراگير ستبنابراين نبوده كه فهر. دهدمفاهيم انتزاعي ارائه مي
  .باشند

ها در تصميم بر اين كه آيا شكل مفرد يا جمع به كار گرفته شود، و در تعيين اعتبار اين طبقه
  .اندهاي موضوعي داراي اهميتروابط سلسله مراتبي، و همچنين در تحليل حوزه

 
1. compound term 
2. descriptor 
3. keyword 
4. USE 
5. non-descriptor 
6. General categories 
7. facet analysis 
8. concrete entities 
9. abstract concepts 
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  :مثال
  هاي عينيموجوديت

  هااشيا و اجزاي فيزيكي آن
  هانخستي

  سر
  هاساختمان
  طبقات
  جزاير
  مواد

  سيمان
  چوب

  آلومينيوم
  هاروكش

  مواد سردكننده
  مفاهيم انتزاعي
  اعمال و رويدادها

  تكامل
  تنفس

  اسكيت كردن
  مديريت
  ها جنگ

  مراسم
  هاي اشيا، مواد و اعمالهاي انتزاعي، و ويژگيموجوديت
  قانون
  نظريه
  قدرت

  كارآمدي
  ها و علومرشته

  فيزيك
  هواشناسي
  روانشناسي

  گيريواحدهاي اندازه
  كيلوگرم

  متر
  شوندكه به شكل اسامي خاص بيان مي 1»هاي تكرده«هاي فردي، يا موجوديت

  نيجريه
  كميسيون حقوق بشر

  درياي سياه
 
1. Classes of one 
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  اي ـ شكل اصطالحاصطالحات نمايه. 3ت
اين . اي استاي واضح در كنترل واژگان، تنظيم شكل اصطالحات قابل پذيرش نمايهمرحله

- هاي مفرد و جمع، امالهاي متفاوت، حرفهاي دستوري قابل قبول، شكلشكل بخش به

اصطالحات . پردازدها مي، اختصارات و سرواژه2گذاري و نگارش با حروف بزرگ، نقطه1نگاري
  .گيرندمورد بحث قرار مي» 2ث«به صورت مركب، در قسمت 

  حرف تعريف هاي دستوري ـ اسم، صفت، قيد،شكل. 1-3ت
  اسم و عبارت اسمي. 1-1-3ت

ترين شكل عبارت رايج. شونداي معموالً از اسم و عبارت اسمي تشكيل مياصطالحات نمايه
  .اسمي، عبارت وصفي است

  :مثال
  )كارگران زن(
  )شكستگي حساس(
  )هاي فالشالمپ(
  )ايهاي رودخانهخاك(
  )هاي چاپيرسانه(
 )جوامع شهري(

WOMEN WORKERS 
BRITTLE FRACTURE 
FLASH LAMPS 
FLUVIAL SOILS 
PRINT MEDIA 
URBAN COMMUNIITIES 

  .اي استباشد، شكل حرف اضافهتري دارد، ولي هنوز قابل پذيرش ميشكلي كه رواج كم
  :مثال
PHILOSOPHY OF EDUCATION )فلسفة آموزش و پرورش(

كند كه در صورت امكان، حروف اضافه در عبارات اسمي حذف توصيه مي» انسي«استاندارد 
. بر شكل مذكور در مثال باال ترجيح داده شود ”Educational Philosophy“گردند و مثالً 

بايد به مفاهيمي محدود شوند كه «اي به شكل عبارات اسمي حرف اضافه، اصطالحات نمايه
  .»انداين كه مصطلح شده ها را به صورت ديگري بيان كرد، ياتوان آننمي
  :مثال
PROOF OF NATIONALTIY )مدرك مليت(

 
1. transliteration 
2. capitalization 
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RIGHT OF ASSEMBLY )حق گردهمايي(
 HEADS OF STATE )گرماي كشور(
 HEAT OF DISSOCIATION )گرماي شكند(

  صفت. 2-1-3ت
اي قابل قبول نيستند، اگرچه برخي طبق استانداردها، صفات عموماً به عنوان اصطالحات نمايه

ها داراي تعداد محدودي صفات با قابليت كاربرد گسترده هستند كه به زمان، اصطالحنامه
استفاده از » انسي«استاندارد . شوندها مربوط مياندازه، شكل، موقعيت و مانند آن شرايط،

كه طراحي اصطالحنامه به هنگامي «پذيرد كه كند، اما ميصفات به صورت مجزا را توصيه نمي
همارا در سازي و پسهمارا در نمايهتوانند به صورت پيشاي است كه اصطالحات ميگونه

  .صفات به عنوان اصطالحات مرجح ظاهر شوند» كاوش، به كار روند
  :مثال
  )همزمان(
  )مينياتوري(
  )متغير(
  )كمكي(
  )قابل حمل(
  )محوري(
 )مستطيلي(

SIMULTANEOUS 
MINIATURE 
VARIABLE 
AUXILIARY 
PORTABLE 
AXIAL 
RECTANGULAR

همارا ممكن است در هنگام هاي پسهمارا و نظامسازي پيشهاي نمايهاين صفات در زنجيره
  .تركيب با اسامي مناسب، اجزاي وصفي اصطالحات مركب را نشان دهند

  :مثال
)هاي مينياتورينقاشي(
  
 )كارگران كمكي(
  
ماشين تحرير قابل (
 )حمل
  
 )هاي مستطيليپنجره(

Miniature paintings
USE PAINTINGS and MINIATURE 
Auxiliary workers 
USE WORKERS and AUXILIARY 
Portable typewriters 
USE TYPEWRITERS and PORTABLE 
Rectangular windows 
USE WINDOWS and RECTANGULAR

- اما مي. ذكري نشده است» 5723اس بي«و » 2788ايزو «از اين نوع استفاده از صفات، در 

  توان
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شود، زيرا توصية اين استاندارد آن است چنين استنباط كرد كه اين كار مطلوب شمرده نمي
شوند به صورت مركب كه اكثر اصطالحات مركبي كه با اين نوع استفاده از صفات، تجزيه مي

ها و اعمالي هستند كه به خاطر يتحفظ شوند، و اين اصطالحات مركب نيز عمدتاً موجود
چنانچه گنجاندن اين مفاهيم ). »2ث«نگاه كنيد به (هايشان، واجد شرايط الزم هستند ويژگي

در اصطالحنامه، چه براي استفاده به صورت جداگانه و چه به عنوان بخشي از يك اصطالح 
اي اشاره» انداردهااست«ضروري باشد، يك راهكار ممكن ـ هر چند كه در  1مركب تجزيه شده

  .به آن نشده ـ ارائة اين مفاهيم به شكل اسمي است
  :مثال
 )اندازة مينياتوري(
  )ابزارهاي قابل حمل(
  )وضعيت محوري(
 )گوشهشكل سه(

MINIATURE SIZE 
PORTABLE DEVICES 
AXIAL POSITION 
TRIANGULAR SHAPE 

صفات بايد تا حد امكان محدود  كنند كه استفاده ازدر حالي كه توصيه مي» استانداردها«
توان مي. كنند كه استفاده از صفات در آن حالت، مورد قبول استباشد، موردي را مطرح مي

شود كه اين زماني از صفات به تنهايي استفاده كرد كه از يك اسم، به صفتي ارجاع داده مي
و اسامي، تفاوت صفت، اولين واژة چندين اصطالح مركب است ـ خصوصاً اگر امالي صفات 

، Dutchبه صفت ) هلند( Netherlandsبسياري با يكديگر داشته باشند؛ مثل ارجاع از اسم 
ممكن است » نيز نگاه كنيد به«ارجاعات ). كليه( Renalبه صفت ) قلوه( Kidneyيا از اسم 

اين . نيز داده شوند) Kidneyبه  Renalمثالً از (در جهت معكوس، يعني از صفت به اسم 
  .اي مصداق داردهاي رايانههاي چاپي و هم اصطالحنامهيژگي هم در اصطالحنامهو
  قيد. 3-1-3ت

شوند، مگر آن كه از اصطالحنامه حذف مي) بسيار( highlyو ) خيلي( veryقيدهايي همچون 
  .اين قيود، بخشي از يك اصطالح مركب را تشكيل دهند

  :مثال
 VERY LARGE SCALE INTEGRATION )يكپارچگي بسيار باال(

 
1. factored 
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  فعل. 4-1-3ت
براي نشان دادن اين گونه افعال . شوندنيز حذف مي 1افعال با صورت مصدري و صفت مفعولي

  .شوداستفاده مي) 3از جمله وجه مصدري( 2در اصطالحنامه از اسم و اسم فعلي
  :مثال
  )ارتباط(
  )اداره(
  )رويپياده(
  )ماشين كاري(
  )تحويل(

COMMUNICATE 
ADMINISTER 
WALK 
MACHINE 
DELIVER 

COMMUNICATION 
ADMINISTRATION 
WALKING 
MACHINING 
DELIVERY  

  حرف تعريف آغازين. 3- 1- 5ت
اي به استفاده از حروف تعريف نشده اشاره» 5723اس بي«و » 2788ايزو «در استانداردهاي 

در اين استاندارد توصيه شده . مورد بحث قرار گرفته» انسي«است، اما اين موضوع در استاندارد 
اي بدون اگر اصطالح نمايه. كه در صورت امكان از كاربرد حرف تعريف آغازين اجتناب شود

يف بايد حذف شود؛ در غير آغازين، روشن و خالي از ابهام است، اين حرف تعر حرف تعريف
  .در داخل پرانتز استفاده گردد 4اين صورت بايد از يك توضيحگر

  :مثال
  )تئاتر(
 ))موجوديت سياسي(اياالت (

THEATRE                         The theatre
STATE (political entity)      The state 

شود و بايد قابل خاص حفظ ميحرف تعريف آغازين در صورتي كه بخش الينفكي از اسم 
اي گنجانده شود و اگر اين حرف تعريف بايد به ترتيب مستقيم در اصطالح نمايه. كاوش باشد

اين كه آيا حرف تعريف به . ها بايد شكل معكوس بگيرداين كار ناممكن است، ترتيب واژه
. ن بستگي داردعنوان بخش الينفكي از اسم، در اصطالحنامه گنجانده شود يا خير، به زبا

  :هاي زير براي يك اصطالحنامة انگليسي زبان قابل قبول استمثال
  
  )تنگ آبراه(

LE MANS 
EL SALVADOR 
NARROWS, THE 

 
1. participle 
2. verbal noun 
3. gerund 
4. qualifier 
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REALLY USEFUL GROUP, THE
آيد، بايد از جزئي كه به دنبال حرف تعريف در جايي كه حرف تعريف به ترتيب مستقيم مي

 .Mans use LE MANS: مثالً. داده شود] به كل عبارت[آيد، يك ارجاع متقابل مي
  هاي مفرد و جمعشكل. 2-3ت 

توان تمايزي قائل شد، گردآورندگان از هاي مفرد و جمع ميهايي كه بين شكلدر زبان
آلماني كار هاي فرانسوي و هايي كه به زبانمثالً آن. پذيرندزباني خود اثر مي جوامع هايسنت
هاي مفرد و جمع، معاني متفاوت مثالً در جايي كه شكل(كنند، به استثناي موارد محدود مي

 در جوامع انگليسي زبان، اصطالحات همه به صورت مفرد و. دهندشكل مفرد را ترجيح مي) دارند
شوند و شكل مورد استفاده، بر مبناي قواعد ذكر شده در هم به صورت جمع بيان مي

  .شودمشخص مي) ها پرداخته شده استكه در همين بخش به آن(انداردها است
هاي مفرد و جمع در زبان انگليسي، خوب گيري در خصوص استفاده از شكلدر هنگام تصميم

كه در بخش (هاي عيني و مفاهيم انتزاعي ـ است اصطالحات را به دو دستة اصلي ـ موجوديت
  .تقسيم كنيم) تشريح شده» 2ت «
  هاي عينيموجوديت. 1- 2-3ت

در . شوندرا شامل مي» اسامي غيرقابل شمارش«و » اسامي قابل شمارش«ها اين موجوديت
 1»چند تا«اسامي اشياي قابل شمارشي كه با عبارت «گوييم مي» اسامي قابل شمارش«تعريف 

  .و داراي شكل جمع هستند» گيرندمورد پرسش قرار مي) 2»چقدر«نه (
  :مثال
  )سيارات(
  )هامصب(
  )هاگاوآهن(
  )هابچه(
  )هاآكواريوم(

PLANETS 
ESTUARIES 
PLOUGHS 
CHILDREN 
AQUARIA 

گيرد شكل جمع وقتي مورد استفاده قرار مي: شونددر خصوص اعضاي بدن، قواعد تعديل مي
، بيش از يك عضو وجود داشته باشد؛ اما اگر تنها يك »يك موجود كامالً شكل گرفته«كه در 
  عضو 

 
1. how many 
2. how much 
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  .شودموجود باشد، شكل مفرد ترجيح داده مي
  :مثال
  )دهان(
  )هاچشم(
  )دستگاه تنفس(
  )هادست(

MOUTH )تنها يك عضو(  
EYES )بيش از يك عضو(  
RESPIRATORY SYSTEM )تنها يك عضو(  
ARMS )بيش از يك عضو(  

 كند،استثناي ممكن ديگري را براي اسم قابل شمارش جمع مطرح مي» استاندارد انسي«
ها، هاي مورد استفاده در موزهدر خصوص فهرست. تبعيت از اين استثنا ضروي نيست اگرچه

، و به اين دليل اصطالحات »شونداشيا نوعاً به عنوان اقالم منحصر به فرد در نظر گرفته مي«
  .ها بايد به صورت مفرد آورده شونداي براي آننمايه
  :مثال
  )كمد(
  )گلدان(

WARDROBE 
VASE 

و ( »چقدر«اسامي مواد و اجسامي كه با عبارت «گوييم مي» اسامي غيرقابل شمارش«تعريف در 
  .شوندو به صورت مفرد بيان مي» گيرندمورد پرسش قرار مي» چند تا«نه 

  :مثال
  )نيكل(
  )ميكا(
  )برف(
  )آرد(
  )قيطان(

NICKEL 
MICA 
SNOW 
FLOUR 
LACE 

است؛ زيرا در » اسامي قابل شمارش«آميزتر از قاعدة پذيرتر و در نتيجه ابهاماين قاعده، انعطاف
كنند، ماده يا جسمي خاص به به نظر جامعة كاربراني كه از نمايه استفاده مي«مواردي كه 

در . دهد، امكان استثنا قائل شدن را مي»عنوان يك طبقة داراي بيش از يك عضو تلقي شود
  .كردتوان به صورت جمع بيان آن صورت آن طبقه را مي

  :مثال
  )فوالد(
  )ميوه(

STEELS 
FRUITS 
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 CEMENTS  )سيمان(

  مفاهيم انتزاعي. 2- 2-3ت
- هاي اعتقادي، فعاليتها، نظامهاي انتزاعي، ويژگيها و موجوديتشامل پديده(مفاهيم انتزاعي 

  .شوندبه صورت مفرد نشان داده مي) هاها و رشته
  :مثال
  هاي انتزاعيها و موجوديتپديده
  اقتدار
  منطق

  فاصله اجتماعي
  هاويژگي

  نوررسانايي
  سخت شوندگي

  مركزيناهم
  ناپايداري عاطفي

  هاي اعتقادينظام
  سوسياليسم
  هندوئيسم

  اعمال
  اكتشاف
  همجوشي

  بنديبسته
  كشمكش
  هارشته

  زيست شيمي
  مهندسي

  شناسيقوم

چنانچه يك شد، هاي عيني غيرقابل شمارش عمل ميگونه كه در خصوص موجوديتهمان
محسوب گردد، اصطالح نشان دهندة آن طبقه » اي با بيش از يك عضوطبقه«مفهوم انتزاعي 

  .شودبه صورت جمع بيان مي
  :مثال
 INFORMATION STUDIES )رسانيمطالعات اطالع(
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 )شناختيعلوم زيست(
  )هاايدئولوژي(
  )عواطف(

BIOLOGICAL SCIENCES 
IDEOLOGIES 
EMOTIONS 

  فردبههاي منحصرموجوديت. 3- 2-3ت
ها فرد، چه اين موجوديتهاي منحصربهكند كه اسم موجوديتتوصيه مي» انسي«استاندارد 

  .عيني باشند و چه انتزاعي، به صورت مفرد بيان شود
  :مثال
 )بنساعت بيگ(
 )كمانسر رنگين(

BIG BEN 
RAINBOW’S END 

  هاي مفرد و جمعهمزيستي اسم. 4- 2-3ت
در چنين وضعيتي، هر دو . اوقات مفرد و جمع يك كلمة واحد، معاني متفاوتي داردگاهي 

در صورت لزوم، اين تمايز بايد با اضافه كردن يك . شونداصطالحنامه وارد مي اصطالح در
  .عبارت يا اصطالح توضيحگر به هر دو اصطالح، نشان داده شود

  :مثال
هايا روكش)فرايند(روكشي (

  ))مواد(
COATING (process) or COATINGS (material)

  .باشد و يادداشت دامنه نيستاي ميتوضيحگر در اينجا، بخش الزمي از اصطالح نمايه
نيامده، تغيير يكي از اصطالحات به يك اصطالح مركب » استانداردها«حل ديگري كه در راه

  .است
 COATING (process)     COATING )فرايند روكشي)فرايند(روكشي (

PROCESS 

  هاي نامرجح به مرجحارجاع از شكل. 5- 2-3ت
شوند به شكل جمع يا معموالً در اصطالحنامه، نقاط مدخلي كه از شكل نامرجح ساخته مي

ولي استثنايي وجود دارد و آن، وقتي است كه تفاوت . گردندمرجح ارجاع نمي مفرد اصطالح
  .شكل اصطالح از يكديگر جدا بيفتد اماليي موجب شود كه در توالي الفبايي، دو

  :مثال
FOOT 
USE  FEET 
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  امال. 3-3ت
 نامة داخلي سازمان مسئول اصطالحنامهيا با شيوه/ نامة معتبر، وامال بايد با يك لغتنامه يا واژه

ترين امال براي كاربران مورد نظر اصطالحنامه در هر حال بايد قابل قبول. مطابقت داشته باشد
اين قاعده شامل گزينش بين امالهايي كه به داليل فرهنگي با هم اختالف دارند  .انتخاب شود

هايي در اصطالحنامه. شودنيز مي) مثالً بين امالهاي انگليسي بريتانيايي و انگليسي آمريكايي(
شوند، بايد همواره از انگليسي بريتانيايي استفاده گردد و در مقدمة كه در انگلستان تدوين مي

هاي هايي به شكلهاي رايج اماليي، ارجاعبايد از گونه. مشي ذكر شودنامه نيز اين خطاصطالح
اي در جوامع رود اصطالحنامه به ميزان گستردهزماني كه احتمال مي. مرجح داده شود

هايي كه از انگليسي بريتانيايي استفاده امريكايي زبان مورد استفاده قرار گيرد، در اصطالحنامه
نيز اين قاعده در خصوص ارجاع از امالهاي انگليسي امريكايي به انگليسي بريتانيايي كنند مي

هاي اماليي به لحاظ بر اين عقيده هستند كه اگر گونه] 198[اما برخي . آيددرميبه اجرا 
طور اي نوشت كه بهتوان برنامهها ضرورتي ندارد و ميمند باشند، كنترل اين گونهماهيتي نظام

را در هنگام كاوش، با يكديگر برابر فرض ) ”fibre“و  ”fiber“مثالً (، دو شكل امال خودكار
 2ـ1ـ1ج«هاي ارجاع بين اصطالحاتي كه داراي امالهاي متفاوت هستند در قسمت مثال. كند
  . آمده است» الف
  نويسينويسي، التينحرف. 4-3ت

هاي مختلفي اصطالحات برگرفته از زباننويسي نويسي يا التينبراي تضمين يكدستي در حرف
هاي كه الفباهاي متفاوت دارند، بايد به استانداردهاي مربوطة ايزو، استانداردهاي ملي، يا طرح

  .ها پيروي نموداي پذيرفته شده مراجعه كرد و تا حد امكان از آنكتابخانه
ا الفباي غيرالتين نوشته امالهاي رايج اصطالحاتي كه ب«كند كه توصيه مي» استاندارد انسي«

، »مند ترجيح دارندنويسي نظامطور كه در منابع مرجع معتبر آمده، بر التينشوند، همانمي
. ها از زبان غيرالتين به زبان التين بايد از يك جدول استفاده كرد1يعني براي تبديل نويسه

  .شده، داده شودمند به امالي تثبيت بايد ارجاع متقابلي از شكل التين نوشت نظام
  :مثال
CHEBYSHEV POLYNOMIALS )هاي كبيشفايچند جمله(

    UF      Tchebyshev ploynomials
 
1. character 
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Tchebyshev polynomials
    USE CHEBYSHEV POLYNOMIALS

  توصية ديگر اين استاندارد آن است كه اگر امكان گزينش وجود دارد، بهتر است نظام
  .كند، انتخاب كردكند يا اصالً استفاده نميهاي معدود استفاده مياعرابنويسي را كه از التين

  1نويسيحرفگذاري، بزرگنقطه. 5-3ت
  هاي غيرالفباييگذاري و نويسهنقطه. 1-5-3ت

هاي گذاري و نويسهقوانيني در خصوص نقطه» 5723اس بي«و » 2788ايزو «استانداردهاي 
باشد، عامل داخلي سازماني كه مسئول يك اصطالحنامه مينامة غيرالفبايي ندارند و شيوه

هاي گذاري و نويسهاما عموماً فرض بر اين است كه نقطه. در اين زمينه است كنندهتعيين
بخشي در اين خصوص دارد كه » استاندارد انسي«از طرف ديگر . غيرالفبايي بايد محدود باشند

گذاري را و زبري، و ديگر نمادها و عالئم نقطه هاي زيرپرانتز، خط تيره، آپوستروف، نشانه
- به توصية اين استاندارد، بايد براي تعيين مواقع ضرورت كاربرد چنين نويسه. گيرددربرمي

  .الخطي استفاده شودهايي، از مستندات رسميت يافتة رسم
، »5ـ1ـ3ت«نگاه كنيد به (از پرانتز فقط براي بستن دو سوي توضيحگرها . پرانتز. الف

، يا هنگامي كه )»1ـ3ـ4ت«نگاه كنيد به (و براي نشانگرهاي تجاري ) »1ـ5ت«و » 4ـ2ت«
  .شوددهد استفاده مياز يك اصطالح را تشكيل مي پرانتز، بخشي

  :مثال
N(2 FLUORENYL) ACETAMIDE )استاميد)فلورنيل 2(ان (

پرانتز به جاي ويرگول در اي نشده، ولي گاهي به اين نكته اشاره» استانداردها«اگرچه در 
شود، مورد مدخل غيرمستقيم يك اصطالح مركب كه به شكل مستقيم آن اصطالح منتهي مي

  .گيرداستفاده قرار مي
، »5723اس بي«و » 2788ايزو «برعكس استانداردهاي » استاندارد انسي«. آپوستروف. ب

اين . كندي ارائه ميدهندة حالت ملكهاي محكمي در خصوص آپوستروف نشاندستورالعمل
  .آپوستروف بايد در اسامي عام و اسامي خاص، چه به صورت مفرد و چه جمع، حفظ شود

  :مثال
CHILDREN’S HOSPITALS )هاي كودكانبيمارستان(

 
1.capitalization 
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FRENCHMAN’S CREEK )خليجك فرانسويان(

 المللي منجر بهفقدان قواعد دربارة خط تيره در استانداردهاي بريتانيايي و بين. خط تيره. پ
شود، خصوصاً در هنگام پرداختن به پيشوندها در هايي در عرصة عمل ميتفاوت

حاوي قواعدي در خصوص خط تيره » استاندارد انسي«اما . انگليسي زبان هاياصطالحنامه
  .است كه در زير آمده

  .در صورت امكان بايد از كاربرد خط تيره در اصطالحات مركب پرهيز كرد
  :مثال
 )ريزي درازمدتبرنامه(
  )هاي متوسطشركت(
  )وقتكار پاره(
 )خود اشتغالي(

LONG THRM PLANNING 
MEDIUM SIZE ENTERPRISES 
PART TIME WORK 
SELF EMPLOYMENT 

آيد بايد كند كه خط تيره كه به دنبال پيشوند ميبه صراحت بيان نمي» استاندارد انسي«
شود، فاصله حذف شود، و پيشوند به واژة پايه بچسبد؛ اگرچه مثالي از اصطالح  برداشته

“Nonfiction”  مثال. دهدذكر شده، كاربرد اين قاعده را نشان مي» استاندارد انسي«كه در -

  :هاي ديگر از حذف خط تيره و چسباندن پيشوند به واژة پايه، در زير آمده است
 )يهود ستيزي(
  )آموزش ضمن خدمت(
  )جامعة چندنژادي(
  )هاي تحصيالت تكميليدوره(
 )كار نيمه تخصصي(

ANTISEMITISM 
INSERVICE TRAINING 
MULTIETHNIC SOCIETY 
POSTGRADUATE COURSES 
SEMISKILLED WORK 

، خط تيره فقط زماني بايد حفظ شود كه حذف آن موجب ابهام گردد، »استاندارد انسي«بنابراين 
قاعدة . هاي شيميايي يا اسامي خاص باشداختصارات، عالئم تجاري، نامخط تيره بخشي از يا 

) بيان شده نه به صراحت» استاندارد انسي«كه به طور تلويحي در (ديگر براي حفظ خط تيره 
آيد، يا زماني هاي حرف ـ واژه و عدد ـ واژه ميمربوط به زماني است كه خط تيره در تركيب

 .صورت استفادة مستقل و مجزا، با معنا نيستكه بخشي از اصطالح مركب در 
  :مثال
 )ان ـ نوع ستاره(
  )ـ هيدروكسي ايندول5(
  )پ ـ باندي(
 )هاي ليزري اشعه ايكسسالح(

N-TYPE STARS 
5-HYDROXYINDOLE 
P-BAND 
X-RAY LASER WEAPONS 
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 BERWICK-UPON-TWEED )شهر برويك در باالدست رودخانة تويد(
قانون مفيد ديگري كه آن هم در استانداردها نيامده، حفظ خط تيره براي نشان دادن رابطة 

  :مثال. بين دو يا چند مفهوم مستقل است
 )نظرية مركز ـ محيط(
  )همكاري شمال ـ جنوب(
  )رابطة اوليا ـ مربيان(
 )تعامل پروتون ـ نوترون(

CENTER-PERIPHERY THEORY 
NORTH-SOUTH COOPERATION 
PARENT-TEACHER RELATIONSHIP] 
PROTON-NEUTRON INTERACTION 

براي اطالع از قواعد مربوط به مرتب كردن اصطالحاتي كه داراي خط تيره هستند به بخش 
  .مراجعه كنيد» 4ـ2ح«
آن است كه اگر براي اسامي خاص يا به » استاندارد انسي«توصية . هاي زير و زبرينشانه. ت

شوند، هاي زير و زبري ضروري تلقي ميپذيرفته شدة يك رشته، نشانهموجب استانداردهاي 
  .ها استفاده كردتوان از آنمي

  :مثال
 )باورفرايند ماس(
 )خوزهپيمان سن(

MOSSBAÜER EFFECT 
PACT OF SAN JOSÉ 

كند كه نمادهايي مثل توصيه مي» استاندارد انسي« .گذاريهاي نقطهديگر نمادها و نشانه. ث
گذاري فقط بايد در عالئم تجاري و اسامي خاص هاي نقطهو نشانه) »و«به معناي ( &عالمت 

- استفاده شوند، چرا كه اين عالئم، مشكالتي در كاوش و مرتب كردن اصطالحات ايجاد مي

  . كنند
  :مثال

MARKS & SPENCER 
CSMA/CD NETWORKS 
RTL/2 

  نويسيحرفبزرگ. 2-5-3ت
استاندارد «پردازند، اما نويسي نميحرفبه بزرگ» 5723اس بي«و » 2788ايزو «استانداردهاي 

هاي اي دارد كه در اصطالحنامهاي توصيهنويسي در اصطالحات نمايهحرفدربارة بزرگ» انسي
  .انگليسي زبان در خارج از اياالت متحده، ظاهراً به طور دقيق از آن پيروي نشده است

حرف هاي كوچكاي بايد عمدتاًَ از نويسهوصية اين استاندارد، در اصطالحات نمايهبنابر ت
استفاده از حروف بزرگ فقط بايد در اين موارد «در اين استاندارد آمده است كه . استفاده شود
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نظير (اي هاي آغازين اسامي خاص، اسامي تجاري، و آن اجزايي از اسامي طبقهحرف: باشد
، يا در 1هاشوند، تمامي حروف آغازينهروال معمول، با حرف بزرگ نوشته ميكه بنابه ) جنس

از . »آينددر جايگاه غيرمعمول مي) در اسامي شركتي يا محصوالت(حروف بزرگ جايي كه 
به كار «كوچك نيز ممكن است در اسامي خاص در جايگاه غيرمعمول بيايند،  آنجا كه حروف

الخط صحيح يك ها، رسموف كوچك در اصطالحنامهگرفتن تركيبي از حروف بزرگ و حر
دهد و موجب تمايز اسامي مشترك از اسامي اصطالح را به زبان طبيعي، به كاربر نشان مي

 .»گرددخاص مشابه مي
  :مثال
 )نشان تجاري(ويبيس آيدي(
  )پِرت(
  )كامپيوسرو(
  )هاي اطالعاتيسامانه(
 )شركت اينفورميشن سيستم(

Dbase IV (Trademark) 
PERT 
CompuServe 
Information systems 
Information System Corp. 

  هاها، و سرواژهاختصارات، آغازينه. 6-3ت
اي مورد استفاده قرار ها فقط زماني ممكن است به عنوان اصطالحات نمايهاختصارات و سرواژه

ند كه شكل اختصاري گيرند كه عموماً يا در يك حوزة تخصصي، آنقدر شناخته شده باش
توان را مي LASERمثالً . باشد و شكل كامل اصطالح، بندرت مورد استفاده قرار گيردآشناتر 

. نشان داد، و شكل كامل آن را به عنوان يك نقطة مدخل ارائه كرد 2كامل آن بدون شكل
 گيرد يا همه قادر به درك آنزماني كه شكل اختصاري مورد استفادة گسترده قرار نمي

  .نيستند، بايد از شكل كامل اصطالح استفاده كرد
  :مثال
 )كمك ـ معاش روزانه(
  )درمان با جايگزيني هورمون(
 )زبان اشارة بريتانيايي(

AIDS TO DAILY LIVING                                   ADL
HORMONE REPLACEMENT THERAPY         HRT 
BRITISH SIGN LANGUAGE                              BSL 

 
   PLO،  ISI ،UN: مثل. شوندها كلماتي هستند كه از كنار هم گذاشتن حروف آغازين چند كلمه تشكيل ميآغازينه .1

2. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
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دهد بايد از شكل اي متفاوت را نشان ميهمچنين زماني كه شكل اختصاري، دو اصطالح نمايه
  .كامل اصطالح استفاده كرد

  :مثال
 )بنگاه پخش عمومي بريتانيا(
 )شركت براون باوري(

BBC/ BRITISH BROADCASTING CORPORATION 
BBC/ BROWN BOVERY COMPANY 

  .شودارائه مي» پ2ـ1ـ1ج«بيشتري از شكل اختصاري و كامل در قسمت هاي مثال
  اي ـ گزينش اصطالحاتاصطالحات نمايه. 4ت

در اين بخش انواع گوناگون اصطالحات و اقدام به گزينش از بين اين اصطالحات بررسي 
اصطالحات هاي تجاري، ، زبان عاميانه، نام2، نوواژه1هاي قرضياين اصطالحات واژه. شودمي

تر در خصوص گزينش توضيح بيش. شودها، و اسامي خاص را شامل ميعلمي، نام مكان
پردازد آمده ها مي3مترادفها و شبهكه به بحث دربارة مترادف» 1ـ1ج«اصطالحات در قسمت 

  .است
  هاي قرضيواژه. 1-4ت

اند ده بخوبي جا افتادههاي ديگر وام گرفته شده و در زبان قرض گيرنهاي قرضي كه از زبانواژه
 .بايد در اصطالحنامه پذيرفته شوند

  :مثال
 )در دست رسيدگي در دادگاه(
  )تفاهم دربارة سياست خارجي(
  )تيزاب سلطاني(
 )زن افسونگر(

SUB JUDICE 
ENTENTE CORDIALE 
AQUA REGIA 
FEMME FATALE 

گيرد، با اين ترجمه نمياگر ترجمة اين اصطالحات موجود است ولي مورد استفادة رايج قرار 
بايد به مثابه اصطالح نامرجح رفتار كرد، و بين اين ترجمه و واژة قرضي، ارجاع متقابلي با 

  .برقرار شود (USE)و بك  (UF)استفاده از پيشوند بج 
  :مثال
 WELTSCHMERZ )جهان ـ خستگي(

 
1. loan words 
2. neologism 
3. quasi-synonym 
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  )فضاي باز سياسي(

    UF       World weariness 
World weariness 
USE WELTSCHMERZ 
GLASNOST 
     UF      Openness in politics 
Openness in politics 
     USE     GLASNOST 

تر از واژة قرضي باشد، جايگاه ترين معادل، متداولدر صورتي كه استفاده از ترجمه يا نزديك
  .يابدكند و به اصطالح نامرجح تقليل ميقرضي تغيير مي واژة
  :مثال
SOCIOCULTURAL ANIMATION )سرزندگي اجتماعي ـ فرهنگي(

     UF      Animation socioculturelle 
Animation socioculturelle 
     USE    SOCIOCULTURAL ANIMATION

قواعدي را براي اصطالحات زبان خارجي، يعني اصطالحاتي كه در زبان » استاندارد انسي«
اين اصطالحات، در مواردي كه : كندنيافته است پيشنهاد مياصطالحنامه، حالت طبيعي 

ها بپردازند، بايد به اصطالحات زبان مرجح پيوند داده رود كاربران به جستجوي آنمي احتمال
اي بايد آن زباني باشد كه كاربرد انتظار دارد، همراه زبان انتخاب شده براي اصطالح نمايه. شوند

  .ح معادل در زبان بيگانه، به اصطالح مرجح در زبان اصطالحنامهبا ارجاع متقابلي از اصطال
  ايها، اصطالحات عاميانه و زبان حرفهنوواژه. 2-4ت

گيرند كه برخاسته از اي و عاميانه، غالباً مفاهيم جديدي را دربرميها، اصطالحات حرفهنوواژه
اصطالحاتي عموماً چنين . يك تخصص خاص، يك خرده فرهنگ يا يك گروه اجتماعي است

وقتي جايگزيني كه داراي مقبوليت گسترده باشد وجود . آيندهاي استاندارد نميدر لغتنامه
  .اي بايد به عنوان توضيحگر، مورد قبول قرار گيرد، اصطالح عاميانه يا حرفهندارد، نوواژه

  :مثال
 )موارد نامنتظره(
  )كودكان تنها در خانه(
  )ماشين سواري براي خوشي(
  )افشاگري(
  )شوييپول(

DROP-INS 
LATCHKEY CHILDREN 
JOYRIDING 
WHISTLEBLOWING 
MONEY LAUNDERING 
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  اي راپيشنهاد ديگري دارد و آن اين كه نوواژه، اصطالح عاميانه يا حرفه» استاندارد انسي«
مشخص كرد و زماني كه اين اصطالح، در زبان مورد پذيرش  1»موقتي«توان با برچسب مي

  .اي ارتقا دادقرار گرفت آن را به جايگاه كامل اصطالح نمايه
باشد، آنقدر اي براي يك اصطالح موجود و جا افتاده مياگر يك اصطالح عاميانه كه گزينه

گيرد، بايد اده قرار ميهست كه احتماالً به عنوان نقطة دستيابي كاربر مورد استف شناخته شده
  .آن را به عنوان اصطالح مدخل پذيرفت

  :مثال
 BEFRIENDING )رفاقت كردن(

   UF      Buddying 
Buddying 
USE    BEFRIENDING 

ارائه » پ1ـ1ـ1ج«هاي ديگري براي ارجاع بين اصطالحات عاميانه و استاندارد در قسمت مثال
  .شودمي
  تجارياسامي عام و اسامي . 3-4ت

كنند كه در جايي كه اسم عام معادلي وجود دارد، بايد از آن به جاي استانداردها توصيه مي
  .كندتر بازنمايي مياسم تجاري استفاده كرد؛ چرا كه اسم عام، مفهوم را دقيق

اسم تجاري بايد فقط زماني به عنوان اصطالح نامرجح پذيرفته شود كه احتمال داده شود 
ارائه شده » ب1ـ1ـ1ج«مثال از اسامي عام و تجاري، در قسمت . از خواهد داشتكاربر به آن ني

  .است
اي در هم اسامي عام و هم اسامي تجاري ممكن است اصطالحات نمايه» استاندارد انسي«طبق 

در . گيرندهاي خاص را دربرميهايي باشند كه محصوالت عام و همچنين ماركاصطالحنامه
  .شودجاري همانند اصطالحات اخص رفتار ميهاي تاين حالت با نام

  عالئم تجاري. 1- 3-4ت
دربارة عالئم تجاري آن است كه چون اين عالئم به لحاظ قانوني در » استاندارد انسي«نظر 

ها پذيرفت؛ گي را براي آنشوند، در اصطالحنامه نيز بايد اين ويژمالكيت خصوصي شناخته مي
گذاري ممكن و مناسب، يكي از نام. چنين نظري ندارند »5723اس بي«و » 2788ايزو «اما 

  .(R)يا  (Reg)، (TM)، (Trademark): اين چهار شكل است
 
1. provisional 
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  :مثال
ANADIN(R) 

توان از آن به عنوان اصطالح فقط با از بين رفتن حمايت قانوني از يك عالمت تجاري مي
  .اي بدون توصيف استفاده كردنمايه
  :مثال

ASPIRIN 

  مشهور و اسامي علمياسامي . 4-4ت
توصية استانداردها در جايي كه امكان انتخاب بين اسامي مشهور و علمي وجود دارد، گزينش 

اي در اصطالحنامه. تر باشدشكلي است كه احتمال استفادة كاربران اصطالحنامه از آن، بيش
، در استفاده شود ”RUBELLA“كه براي يك جامعة پزشكي تهيه شده ممكن است از اصطالح 

 MEASLES“حالي كه در يك اصطالحنامة حوزة عمومي يا رفاه اجتماعي، اصطالح مشهور 
GERMAN” بايد بين دو شكل اصطالح، ارجاعات متقابل برقرار كرد. شودترجيح داده مي.  

  .شودداده مي» الف 1ـ1ـ1ج«هاي ديگر از اصطالحات مشهور و علمي در قسمت مثال
  هااسامي مكان. 5-4ت

زباني، به داليل مختلف يي كه براي يك كشور يا منطقة جغرافيايي درون يك جامعه تكدر جا
گردد، بايد آن اسمي را به عنوان اصطالح مرجح تعيين كرد كه در بيش از يك اسم انتخاب مي

انتخاب بيش از يك اسم ممكن است به دليلي نظير . نزد كاربران اصطالحنامه، آشناتر است
  :زير باشد داليل
  .اند، هر دو متداول»مشهور«و هم اسم » رسمي«هم اسم . الف
  :مثال
 (BURMA) برمه

 (MYANMAR) ميانمار
  .و شكل بومي در كنار يكديگر وجود دارند) يا انگليسي شده(شكل اصلي . ب

  :مثال
 IVORY COAST  )ساحل عاج(

COTE D’IVOIRE 
بين . به اسم مشهور ترجيح داد در صورتي كه شرايط يكساني حاكم باشد، بايد اسم رسمي را

ترجيحاً بايد از شكل كوتاه اسم . هاي مرجح و نامرجح بايد ارجاع متقابل برقرار كردشكل
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هاي رسمي به وجود دارند، بايد دربارة شكل 1اگر مراجع استانداردي. استفاده كردرسمي 
  .كرد ها رجوعآن

  :مثال
MYANMAR 
   UF    Burma 
Burma 
   USE MYANMAR 
IVORY COAST 
    UF   Coted’Ivoire 
Cote d’Ivoire 
    USE   IVORY COAST 
TANZANIA 
    UF    United Republic of Tanzania 
United Republic of Tanzania 
    USE    TANZANIA 

  ...اسامي خاص موسسات، افراد و : هاشناسه. 6-4ت
ها، فرايندها، انواع تجهيزات، سازمان ها يعني اسامي خاص افراد، موسسات،اگرچه شناسه

ها، نقاط دستيابي مهمي براي بازيابي اطالعات هستند، ولي غالباً يا از عناوين و مكانقوانين، 
هايي كه در اصطالحنامه جا شناسه. ها محدود استشوند يا تعداد آنحذف مي اصطالحنامه

ند كه اين پرونده شكل اسم خاص شوند ممكن است در پروندة مجزايي نگهداري شوداده نمي
كند؛ كند، اما روابط ساختاري را مشخص نميرا، مثالً براي فهرستنويسي استاندارد، كنترل مي

  .شونديا اين كه اين اسامي خاص، به صورت كنترل نشده رها مي
ها در اصطالحنامة اصلي، تعداد دفعات نياز به دستيابي به دليل معمول براي گنجاندن شناسه

المللي كه در آن، اسم كشورها اي در موضوع روابط بينباشد؛ مثل اصطالحنامهاسامي خاص مي
ديگر داليل گنجاندن اسامي خاص، ممكن است آن . بخش الينفكي از حوزة موضوعي است

كه تمايز بين اصطالحات عام و اسامي خاص مشخص نيست، يا اين كه پيوند دادن سلسله باشد 
هاي مشخص با كمك» مزاياي معلوالن«مصاديق آن ـ مثالً پيوند  يك طبقه بامراتبي 
  .ـ ممكن است مفيد باشد» فت و آمدهزينة ر كمك«نظير 

 
1. e.g. The U.S. Board on GeographicNames 
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هاي شوند، شكل اسم بايد با دستورالعملاي گنجانده ميوقتي اسامي خاص در اصطالحنامه
. ه باشدتطابق داشت» نويسي انگلوامريكنقواعد فهرست«نويسي مثل شناخته شدة فهرست

ها، ممكن است شكل متفاوت داشته باشند، كه در اين گاهي اين اسامي، بسته به منشأ آن
كنند كه از قواعد زير پيروي توصيه مي» 5723اس بي«و » 2788ايزو «صورت استانداردهاي 

  .شود
كه كسب و كار خود را به يك زبان ) از جمله موسسات نشر(اسم موسسات ملي و محلي  .الف

در صورتي كه از شكل . دهند، بايد به شكل ترجمه نشدة خود وارد اصطالحنامه شوندانجام مي
  .برقرار شود] به شكل مرجح[ترجمه شده نيز استفاده شده، بايد يك ارجاع از آن 

  :مثال
CENTRO DE DOCUMENTACAO CIENTIFICA 
     UF       Centre for Scientific Doumentation (Lisbon) 
 

Centre for Scientific Documentation (Lisbon) ))ليسبن(مركز مدارك علمي(
USE CENTRO DE DOCUMENTACAO CIENTIFICA

از يك زبان منتشر هاي محلي كه اسناد را به بيش المللي، يا سازمانهاي بيناسم سازمان .ب
كنند، بايد به صورتي كه براي كاربران اصطالحنامه آشناتر است ارائه شود، و در صورتي كه مي

رود اصطالحنامه توسط اعضاي جوامع زباني ديگر نيز مورد استفاده قرار گيرد، بايد احتمال مي
  .برقرار شود) به اين شكل مرجح(هاي ديگر هايي از شكلارجاع

  :مثال
INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION AND DOCUMENTION 
USE  Federation intermational de l’information et Documentation 
 
Federation intermational de l’information et Documentation

USE   INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION AND 
DOCUMENTION                                              )رساني و سندداريالمللي اطالعفدراسيون بين(  

اسامي شخصي بايد به شكل اصلي خود ارائه شوند، مگر آن كه شكل محلي اسم، خصوصاً  .پ
شده هستند، نزد كاربران اصطالحنامه المللي شناختههاي تاريخي كه در سطح بينشخصيت

شود و ارجاعي از شكل اصلي به آن در چنين وضعيتي اسم محلي ترجيح داده مي. باشدآشناتر 
  .گرددبرقرار مي
  ):اي انگليسي زباندر اصطالحنامه: (مثال

HENRY OF NAVARRE 
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     UF     Henri de Navarre 
Henry de Navrre 
     USE HENRY OF NAVARRE 

  وضيح دادن معنااي ـ محدود كردن و تاصطالحات نمايه. 5ت
  هاها و همنامهمنگاشت. 1-5ت

ها متفاوت اي است كه اماليي مشابه با كلمة ديگر دارد، اما منشأ و معناي آنهمنگاشت، كلمه
  .است

  :مثال
CELLS 

  .هاي زيستي است و هم به معناي تجهيزات الكتريكيكه مثال باال هم به معناي ريزاندامواره
  .متفاوتي نيز داشته باشندها ممكن است تلفظ همنگاشت
  :مثال

READING 
، يا به شهري در انگلستان اتالق )خواندن(= كه اين كلمه ممكن است به يك نوع فرايند ارتباط 

  .گردد
 در تعريف همنام به. شوندها گاهي به عنوان كلمات چند معنا يا همنام نيز شناخته ميهمنگاشت

براي اشاره به چيزهاي متفاوتي مورد استفاده قرار اي است كه كلمه«توان گفت طور كلي مي
؛ »كلماتي كه داراي صداي واحد، اما معاني متفاوت هستند«تر، ؛ يا در تعريف خاص»گيردمي

در (در باال، به معناي ياخته  CELLSكلمة : مانند(ها ممكن است يعني فقط يك تلفظ براي آن
  )).در الكتريسيته(و به معناي پيل ) شناسيزيست

در (شوند، اضافه كردن توضيحگر ها موجب ميروش معمول براي زدودن ابهامي كه همنگاشت
  .بعد از اصطالحات، براي متمايز كردن دو يا چند معناي متفاوت است) داخل پرانتز
  :مثال

CELLS (biology) 
CELLS (electric) 
READING (place) 
READING (Process) 
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- روش ديگر، كه در برخي از موارد مي. شودز اصطالح تبديل ميتوضيحگر به بخش الينفكي ا

توان استفاده كرد، نشان دادن يك يا هر دو معنا به وسيلة يك اصطالح مركب به صورت 
  . مستقيم است

  :مثال
CELLS or (BIOLOGIAL CELLS) 
ELECTRIC CELLS 

  .كرد در اصطالح مركب، به شكل كامل آن مدخلي برقرار Cellsبايد از كلمه 
  :مثال

Cells, electric 
    USE ELECTRIC CELLS 

ارائه شده » استاندارد انسي«ها در هاي پرداختن به همنگاشتقواعد ديگري در خصوص شيوه
. پردازند، كه در حالت مطلوب بايد فقط يك كلمه باشداين قواعد، به شكل توضيحگر مي. است

مثالً نبايد هم از . توضيحگرها در يك اصطالحنامة بخصوص بايد تا حد امكان استاندارد شوند
“building”  و هم از“construction” يا هم از ،“biology”  و هم از“bioscience” به 

  .عنوان توضيحگر استفاده كرد
دربارة اين كه چه موقع بايد توضيحگرها را به كار گرفت نيز راهنمايي » استاندارد انسي«

توضيحگرها بايد در هنگام نياز، به اصطالحات مدخل و نيز به اصطالحات مرجح اضافه  .كندمي
و ] معنايي[به هر اصطالح همنگاشت، حتي وقتي كه يك اصطالح در مفهوم اولية قلمرو . شوند

مثالً در يك . شود، بايد توضيحگري اضافه كردبه كار برده مي اصطالح دوم به مفهوم ديگري
 گيرد،را دربر مي)) ايهسته(راكتورها ( ”reactors (nuclear)“اصطالحنامة مهندسي كه 

حتي زماني كه يك . باشد)) الكتريكي(رآكتورها ( ”reactors (electric)“اصطالح ديگر بايد 
 shafts“مثل (شود صطالحنامه به كار برده ميتوصيفگر فقط در يكي از معاني آن در ا

(mines)” ) باز هم بايد در كنار اصطالح )در اصطالحنامة معدنكاوي)) معدن(داالن ،
اين امر كاوش در چند پايگاه اطالعاتي و انطباق . همنگاشت، توضيحگري آورده شود

  .ندكهاي موضوعي بسيار متفاوت، تسهيل مياي را در حوزهاصطالحات نمايه
مواردي را كه نبايد براي نشان دادن مفاهيم مركب از توضيحگرهاي داخل » استاندارد انسي«

 ”shafts (steel)“مثالً در اصطالحنامة مثال باال نبايد از . كندپرانتز استفاده كرد نيز ارائه مي
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ر برده شده در اينجا براي نشان دادن نوع به كا ”steel“استفاده كرد، چرا كه )) فوالدي(ميله (
  .”shaft“زدايي از كلمة است، نه براي ابهام

يعني در صورتي كه اصطالح مركب در (در جايي كه امكان كاربرد اصطالح مركب وجود دارد 
، به كارگيري آن، بر استفاده از توضيحگر  داخل پرانتز همراه )زبان طبيعي موجود است

 با
  .شوداي، ترجيح داده ميواژهاصطالح تك

  :مثال
 )آلودگي آب(
 )هاي چند جانبهپيمان(

WATER POLLUTION                     POLLUTION (Water) 

MULTILATERAL TREATIES        TREATIES (multilateral) 

  يادداشت دامنه و تعريف. 2-5ت
كار شود به دادن يادداشت دامنه، كه گاهي تعاريف را نيز شامل ميبراي نشان 1»دي«نماد 
دهنده از اصطالحي كه يادداشت به آن يادداشت دامنه يا تعريف، يك بخش تشكيل. رودمي

  .گرددشود ـ مانند حالتي كه افزودن توضيحگر به يك همنگاشت دارد ـ تلقي نميمربوط مي
  تعاريف. 5-2-1ت

ود، در شبه عنوان يك قاعدة كلي، در گذشته تعاريف كامل، آنطور كه در يك لغتنامه يافت مي
آمد؛ اما گاهي براي تكميل معنايي كه از طريق ساختار اصطالحنامه انتقال ها نمياصطالحنامه

  .يابد، به تعاريف محدود يا حتي مبسوط، نياز استمي
هاي اطالعات ها و بانكاز آنجا كه گرايش رايج امروز به محو كردن تفاوت بين اصطالحنامه

موجود نيز به سمت افزايش تعداد تعاريف در  شناختي است، ظاهراً تمايلاصطالح
كند تر تعاريف، طرفداري مياز آوردن هر چه بيش» اسونونيوس« .ها استاصطالحنامه

مثالً مدلي به منظور تهية تعاريف . تر توجه به شكل تعاريف معطوف استظاهراً بيش ].196[
  ].100[شده است سازي و بازيابي پيشنهاد هاي نمايهمنطقي براي اصطالحنامه

دهند، اما كاركرد سازي را افزايش ميدهد كه تعاريف، انسجام نمايهتحقيقات نشان مي
كنند كه حاوي تعاريف هستند ولي روابط هايي استفاده ميكه از اصطالحنامه سازانينمايه

 
1. SN (Scope note) 
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كنند، به خوبي زماني نيست كه از يك اصطالحنامة بدون تعريف اما همايندي را مشخص نمي
  ].199[كنند استاندارد استفاده مي

هاي علوم اجتماعي و علوم انساني ضرورت دارد تا وجود تعاريف، غالباً در اصطالحنامه
  .شوند، توضيح دهندهاي موضوعي يافت ميتر در اين حوزهنادقيقي را كه بيش اصطالحات

  :مثال
  هاي فرهنگيمدل
كند و رفتاري را كه هر فرد براي هر فرهنگ خاص فراهم ميهايي از روابط كه ترتيبات معيني را نظام: دي

  .نمايدبايد اتخاذ نمايد تا به عنوان عضوي از گروهش عمل كرده باشد تنظيم مي
  جداسازي

هاي نژادي، در مناطقي خاص، يا خصوصاً گروه(هاي خاص تمركز يافتن داوطلبانه يا غيرداوطلبانة گروه: دي
  .هاي خاصهايي به تسهيالت يا فرصتهمحدوديت دستيابي چنين گرو

  پناهندگي
حفاظت اعطايي از سوي يك دولت در قلمرو خود، در مقابل اعمال دادرسي دولت مبدأ، بر مبناي اصل : دي

باشد و عموماً المللي براي پناهندگان ميمندي از حقوق شناخته شدة بينشان، بهرهعدم تخلف كه مشخصه
  .گردديبدون محدوديت زمان اعطا م

توان براي نشان دادن مي. توان در داخل پرانتز اضافه كرددر پايان تعريف، منبع تعريف را مي
  .منبع از يك نشانه استفاده كرد، و جزئيات كامل منبع را در مقدمة اصطالحنامه آورد

  يادداشت دامنه. 2-2-5ت 
  .شودكار برده مييادداشت دامنه، برعكس تعريف، به چندين شكل در اصطالحنامه به 

دادن محدوديت توان براي نشانيادداشت دامنه را مي .هاي معنايينشان دادن محدوديت. الف
  .اعمال شده بر معناي يك اصطالح مرجح، به كار برد

  :مثال
  درآمد

  .درآمد هر فرد يا سازمان: دي
  .استفاده كنيد» درآمد ملي«در غير اين معنا از      
توان براي تصريح بر طيف از يادداشت دامنه مي. موضوعات زيرپوششنشان دادن طيف . ب

گيرد و براي آن، فقط اصطالح عام در ها را دربرميموضوعاتي استفاده كرد كه يك مفهوم، آن
- اي، يا در اصطالحنامههاي حاشيهاين وضعيت فقط در حوزه. اصطالحنامه گنجانده شده است

  .گيردچندان عميق دربرمياز موضوعات را به شكل نه ايدهد كه طيف گستردههايي رخ مي
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  :مثال
  اجزاي مكانيكي

ها و واشرها، ياتاقان،  هاي تختي، مهرههاي كنترلي، لوازم جدا كننده، اتصاالت، قسمتقسمت: دي     
  .شودرا شامل مي... آالت، و هاي ماشينها، تسمهحلقه ها،گيره

- توان براي ارائة دستورالعمل به نمايهاز يادداشت دامنه مي. سازاندستورالعمل براي نمايه. پ

  سازان
اي، بويژه از نظر نحوة كار با اصطالحات مركب، در خصوص نحوة به كارگيري اصطالحات نمايه

  . نيز استفاده كرد
  :مثال

  نورپردازي داخلي
تركيب كنيد، مثال ها يا فضاهاي خاص، با اصطالحات مناسب نبراي روشنايي ساختما: دي     

  .استفاده كنيد» نورپردازي داخلي«و » فروشگاه«از » نورپردازي فروشگاه«براي
اصطالحات «دادن توان براي نشاناز يادداشت دامنه مي .»اصطالحات بدلي«نشان دادن . ت

منظور از اصطالحات بدلي، اصطالحاتي هستند كه براي تشريح . نيز استفاده كرد »بدلي
- مورد نيازند، اما به خودي خود براي نمايه» 39ح «نگاه كنيد به (مند مود نظامساختار يك ن

  .آيدبعد از اصطالح، يك نشانة رده در نمايش الفبايي مي. باشندسازي نامناسب مي
  :مثال

 BV           آموزانهاي خاص دانشآموزش گروه

  .سازي استفاده نكنيدبه عنوان اصطالح نمايه: دي     
  آموزان استثناييآموزش دانش: اخ     
  آموزش والدين: اخ     
  آموزش زنان: اخ     

كند و مثالً گاهي يادداشت دامنه تاريخچة اصطالحات را بيان مي .تاريخچة اصطالحات. ث
دهد كه يك اصطالح، چه موقع برگزيده شده يا چه موقع تغييراتي در دامنة اصطالح، نشان مي

  .رخ داده است
  :مثال

TRANSIT TIME NOISE 
     SN     Invalid term. After 1981 Random noise used. 

  .)شوداستفاده مي Random noiseبه بعد از  1981از . اصطالح نامعتبر: دي(      
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ثبت  1.)ت.ي(داند كه اين اطالعات، جداگانه در يادداشت پيشينه بهتر مي» استاندارد انسي«
هاي قبلي كند و شكلشت تاريخ ورود اصطالح، و مراحل تغيير آن را ثبت مياين ياددا. شود

گردند اما در جايي كه توصيفگرهاي منسوخ حفظ مي. دهدآن را همراه با داليل تغيير، ارائه مي
  .شوند، تاريخ و جايگزيني و داليل آن را بايد ذكر كردسازي ترجيح داده نميدر نمايه

- استفاده از يادداشت دامنة متقابل را توصيه مي» استاندارد انسي« .بليادداشت دامنة متقا. ج

شود، عموماً بايد وقتي در يادداشت دامنه، ارجاعي به ديگر اصطالحات مرجح داده مي. كند
  .براي هر اصطالح مرجح ذكر شده، يك يادداشت دامنة متقابل آورده شود

  :مثال
  ادارة آموزش و اشتغال

و  ادارة آموزش«ادغام شد و به » ادارة اشتغال«با  1995در ماه جوالي . بود» ادارة آموزش«قبالً : دي     
  .تبديل گرديد» اشتغال

  ادارة اشتغال
تبديل » ادارة آموزش و اشتغال«ادغام شد و به » ادارة آموزش«با  1995در ماه جوالي : دي     
  .گرديد

جح به توضيح نياز دارد، بهتر است در حتي در جايي كه دامنة فقط يكي از اصطالحات مر
مربوط به اصطالح مرجح دوم اشاره كرد كه اين اصطالح، در يادداشت دامنة اصطالح  پيشينة

  .مرجح ديگري ذكر شده است
  :مثال

  حمايت ديپلماتيك
  المللي، حق يك كشور براي حفاظت از اتباع خود كه صدماتي از كشور ديگر     در حقوق بين: دي     

  .اند و هنوز رضايت آنان جلب نشده استديده           
  اتباع

   x حمايت ديپلماتيك. دي  
نشانگر آن است كه در يادداشت دامنة » اتباع«قبل از يادداشت دامنة مربوط به  Xحرف 

اين ارجاع متقابل متضمن آن . وجود دارد» اتباع«، ارجاعي به اصطالح »حمايت ديپلماتيك«
گردد، تأثير آن بر شود يا حذف مييكي از اصطالحات مرجح دچار تغييراتي مياست كه وقتي 

  .ديگر اصطالح مرجح در نظر گرفته شود

 
1. HN (history note) 





 

  
  
  
  
  

  مركب اصطالحات و اخصيت: ث بخش
  واژگان اخصيت. 1ث

اي براي بيان كردن عميق و مفصل اخصيت واژگان زبان بازيابي به قابليت اصطالحات نمايه
اخصيت تأثيري مهم بر عملكرد زبان دارد، چرا كه اين ويژگي، ميزان . موضوع بستگي دارد

دقت در تعريف مفاهيم و نتيجاً ميزان سهولت در جلوگيري از ورود اسناد ناخواسته را معين 
  .كندمي

در . يابدافزايش مي» ت«سازي به زبان نمايه» الف«سازي ، اخصيت از زبان نمايه»2«در نمودار 
زير » ب«شود، در نظام نمايه مي» مواد غذايي«زير اصطالح » نان سياه«مفهوم » الف«نظام 

واژگان  اگر در. »نان سياه«با اصطالح » ت«، و در »نان«زير » پ«، در نظام »هاي نانيفراورده«
و » ب«، »الف«هاي مدخل مربوط به اصطالح اعمي كه در زير آن، اصطالح مورد نظر در نظام

گنجانده شود، احتمال يكساني براي بازيابي اسناد نمايه شده در  1آمده است يك هدايتگر» پ«
  .زير اين موضوعات در هر چهار نظام وجود دارد
در نظام . كنندب ناخواسته، يكسان عمل نمياما هر چهار نظام در جلوگيري از ورود مطال

با » ب«شود، در نظام فراخواني مي» مواد غذايي«با تمام اسناد مربوط به » نان سياه«، »الف«
. »نان«با اسناد مربوط به تمام انواع » پ«و در نظام » هاي نانيفراورده«تمام اسناد مربوط به 

مگر اسنادي كه به غلط، (فراخواني نخواهند شد ربط، است كه اسناد بي» ت«در نظام فقط 
تحت تأثير اخصيت ) جامعيت(با واژگان مدخل مناسب، عملكرد فراخواني ). اندشدهسازي نمايه

  .گيردگيرد، ولي مانعيت تحت تأثير قرار ميزبان قرار نمي
  اين افزايش(يابد اي افزايش مياشكال واژگان بسيار اخص، آن است كه تعداد اصطالحات نمايه

 
1. lead-in 
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گاهي اوقات بسيار زياد است ـ سلسله مراتبي را در نظر بگيريد كه هر اصطالح، پنج اصطالح 
و در نتيجه گردآوري، حفظ، نگهداري و به ) اخص ديگر دارد، و به همين ترتيب، الي آخر

يد هاي موضوعي را بابراي تدوين يك واژگان اخص، حوزه. شودتر تمام ميها گرانكارگيري آن
- تر دربارة اصطالحات، و معاني و روابط آنبه دقت توصيف كرد، و اين امر مستلزم آگاهي بيش

مشكالت مربوط به گزينش، اصطالح، سازماندهي و نمايش اصطالحات، چند برابر . ها است
تر به تغييرات نياز است تا در نظامي كه فقط از مفاهيم اعم در يك واژگان اخص، بيش. شودمي

  .كنداي استفاده ميتري به عنوان اصطالحات نمايهتبا ثبا
  

سازيزبان نمايه
  »الف«

  مواد غذايي
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ نان » الف«نظام 
  سياه،

  ـ نان سياه،» ب«نظام 
  ـ نان سياه،» پ«نظام 
 ـ نان سياه،» ت«نظام 

 »ب«سازيزبان نمايه
  مواد غذايي

  هاي نانيفرآورده
  
  
  
  
  
  
  

  بك   مواد غذايي
  هاي نانيفرآوردهبك    

  بك    نان
  بك

  »پ«سازي زبان نمايه
  مواد غذايي

  هاي نانيفرآورده
  نان
  
  
  
  
  
  
  
  

  »ت«سازي زبان نمايه
  مواد غذايي

  هاي نانيفرآورده
  نان

  )براساس شكل(
  نان قرصي
  نان طويل

  )براساس محتويات(
  نان سياه
  نان سفيد

  نان كم نشاسته

  اخصيت واژگان. 2نمودار 

تري از اخصيت را انتخاب كنيد؛ در صورتي كه ها، سطح پايينكاستن از اقدامات و هزينهبراي 
تر، يا به اصطالحات تركيبي كه براي نشان هاي هدايتگر از مفاهيم اخص به اصطالح عاممدخل

همانطور كه در نمودار . اند ارائه شوند، جامعيت از دست نخواهد رفتها به كار رفتهدادن آن
در يك نظام . توان سطوح متفاوتي از اخصيت را برگزيدشان داده شده، مين» 2«
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- سطح باالي اخصيت براي بخش: سطوح متفاوتي از اخصيت مناسب باشد واحد، ممكن است

 .ايهاي مياني و حاشيهتر در بخشهاي مركزي حوزة موضوعي و سطوح پايين

  سطوح پيش همارايي: اصطالحات مركب. 2ث
اين يك قاعدة عام است كه اصطالحات يك «، »2788ايزو «المللي استاندارد بينبرطبق 

اصطالحنامه بايد تا حد امكان، مفاهيم ساده يا واحد را نشان دهند، و اصطالحات مركب بايد به 
» .گذاردكاربران اثر مي» درك«اجزاي ساده تقسيم شوند، مگر زماني كه اين كار احتماالً بر 

هاي تخصصي، مفاهيم واحد بسيار ز اين قاعده بسيار دشوار بوده، چرا كه در حوزهپيروي ا عمالً
  .شوندمتفاوت و برحسب نيازهاي محلي تعريف مي

موضوعات پيچيده بايد با تركيب كردن اصطالحات مجزا بيان شوند و اين «در اصطالحنامه، 
همارا تعيين كرد؛ يا پستوان به مثابه كليدهاي مستقل كاوش در يك نظام اصطالحات را مي

همارا، مورد اي پيشهاي نمايهاينكه اين اصطالحات ممكن است به عنوان اجزاي مدخل
  ».استفاده قرار گيرند

  :مثال
  .شودتجزيه مي» اسكاتلند+ جوانان+ آموزش«به » آموزش جوانان اسكاتلند«عبارت 

توان دانيم چه زمان مييك مشكل بغرنج و تكراري در تدوين اصطالحنامه، اين است كه ب
اصطالحات مركب را به اصطالحات ساده تجزيه كرد، و چه موقع بهتر است اصطالح مركب را 

- شود اصطالحنامهحفظ كرد، گفته مي) شودهمارا نيز شناخته ميكه به عنوان اصطالح پيش(

و همارايي پاييني دارد دهند، سطح پيشاي كه اكثريت آن را تك اصطالحات تشكيل مي
همارايي باشد، سطح پيشاي كه داراي تركيبات دو يا سه اصطالحي بسياري مياصطالحنامه
  .بااليي دارد

  ساختار اصطالحات مركب. 1-2ث
، يا يك عبارت »سبزيجات خشك شده«اصطالح مركب ممكن است يا يك عبارت وصفي نظير 

  .باشد» فلسفة آموزش«اضافي نظير 
  2و تفاوت 1كانون: بخش تجزيه كردتوان به دو اصطالح مركب را مي

 كانون •
 
1. focus 
2. difference 
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  شود و بهنيز ناميده مي» سر اصطالح«يا » جنس«آن جزء اسمي است كه اصطالح » كانون«
كند كه اصطالح تر اشيا يا رويدادهايي را مشخص ميردة عام. »2788ايزو «موجب استاندارد 

  .در كليت خود، به آن اشاره دارد
  :مثال

  »سبزيجات«
  »سبزيجات خشك شده«وصفي در عبارت 

  »فلسفه«
  »فلسفة آموزش«در عبارت اضافي 
  . است» كانون«، خود كلمه، »فلسفه«يا » سبزيجات«اي نظير واژهدر يك اصطالح تك

 تفاوت •
شود، آن بخش از اصطالح مركب نيز شناخته مي 2»نوع«يا اصطالح  1كه به نام بيانگر» تفاوت«

به » كانون«وت منطقي اشاره دارد كه وقتي براي يك است كه به يك خصيصه يا به يك تفا
هاي آن را نمايد و بدينسان يكي از زيرردهكار برده شود، داللت مفهومي آن را محدود مي

  .كندمشخص مي
  :مثال

  »شدهخشك«
  .كندمشخص مي» اي از سبزيجات را در سبزيجات خشك شدهكه زيررده

  »آموزش«
  .كندمشخص مي» لسفة آموزشف«اي از فلسفه را در كه زيررده

  ها در اصطالحات مركبترتيب كلمه. 2-2ث
كه به آن، (براي وارد كردن اصطالحات مركب در يك اصطالحنامه بايد از ترتيب زبان طبيعي 

  .استفاده كرد) شودشكل مستقيم نيز گفته مي
  :مثال

VEGETABLES, DRIED 

EDUCATION, PHILOSOPHY OF 

DRIED VEGETABLES 

PHILOSOPHY OF EDUCATION 

  )نيز قابل قبول است Educational philosophyتوجه كنيد كه عبارت وصفي (
WATER SOURCES                                     SOURCES, WATER 

 
1. modifier 
2. species term 
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هاي دوسويه هميشه بايد از شكل غيرمستقيم عبارت اضافي ساخته شوند، ولي در مورد مدخل
در  ”sources“مثالً (شود كه اسم كانوني حالتي به اين صورت عمل ميعبارت وصفي، فقط در 
“water sources” (اي در اصطالحنامه نيامده باشد به عنوان يك اصطالح نمايه)نيز نگاه 

  ).»ب2ـ1ـ1ج«كنيد به 
  :مثال

)فلسفة آموزش. بك(
 
  )منابع آب. بك(

Education, philosophy of 
     USE  PHILOSOPHY OF EDUCATION 
Sources, water 
     USE  WATER SOURCES 

  تأثير اصطالحات مركب در عملكرد. 3-2ث
. همارايي اصطالحات در يك اصطالحنامه، مستقيماً با اخصيت واژگان مربوط استسطح پيش

تر اصطالحات نيز بيش تر، و تعداد كلتر باشند، واژگان اخصاي پيچيدههرچه اصطالحات نمايه
در . گذارند عموميت حوزة موضوعي استهمارايي اثر مييكي از عواملي كه بر سطح پيش. است

پوشاند، اصطالحات ممكن است بدون قيد و شرط، اي كه حوزة محدودي را مياصطالحنامه
ر، مبهم تگسترده 1نشان دادن همان مفاهيمي به كار روند كه امكان دارد در يك بافتار براي
يا » هاساختمان«است، تك اصطالحات » آموزش«اي كه مختص مثالً در اصطالحنامه. باشند

ممكن است خالي از ابهام باشند؛ اما در يك اصطالحنامة عمومي كه داراي » هاآزمون«
و » هاي عموميساختمان«نظير (اصطالحاتي مشخص براي ديگر كاربردهاي اين مفاهيم 

» آزمون تحصيلي«و » هاي آموزشيساختمان«ست بايد از اصطالح ا) »آزمون مكانيكي«
  .ها متمايز شوداز ديگر جنبه» آموزشي«استفاده كرد تا ويژگي 

  مزاياي اصطالحات مركب. 1- 3-2ث
هايي هستند كه به صورت تركيب به تر از تك اصطالحتر و مشخصاصطالحات مركب، دقيق

اصطالحات مركب از . را نشان دهند) اصطالحات مركب(شوند تا همان مفاهيم كار برده مي
  .نمايندكنند و مانعيت مناسب را نيز تضمين ميريزش كاذب جلوگيري مي

  هاي حرارتفيت ذخيره آب در سيستمانتخاب سوخت و ظر«مثالً ممكن است مدركي دربارة 

 
1. context 
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 ،)انتخاب( ”SELECTION“، )سوخت( ”FUELS“، بدرستي با تك اصطالحات »مركزي
“WATER” )آب( و ،“STORAGE” )اين مدرك در كاوشي . سازي شده باشدنمايه) ذخيره

و  ”FUELS“كه از تك اصطالحات ) ذخيرة سوخت( ”Fuel storage“دنبال مفهوم  به
“STORAGE” ربط بازيابي ميگردد به صورت يك مدرك بيبه شكل تركيبي استفاده مي -

گردد اين استفاده مي ”FUEL STORAGE“مركب شود، اما در كاوشي كه در آن از اصطالح 
  .مدرك بازيابي نخواهد شد

ديگر امتياز استفاده از اصطالحات مركب آن است كه اصطالحنامه دربارة هر اصطالح، 
دهد كه در صورت را نشان مي) ها و اصطالحات اعم، اخص و مرتبطمانند مترادف(اطالعاتي 

اي براي نشان شوند ـ مگر آن كه اقدام ويژهد ميمركب، اين اطالعات مفقو تجزية اصطالح
تجزية «نگاه كنيد به (اي در قبال اصطالح نامرجح صورت گيرد دادن روابط اصطالحنامه

  ).»الف 2ـ4ـ2ت«در » نحوي
  معايب اصطالحات مركب. 2- 3-2ث

همارايي شده، به خاطر حجم اي با بسياري اصطالحات پيشگردآوري و نگهداري اصطالحنامه
اين كار . تر استهمارايي، گراناي با سطح پايين پيشتر، از اصطالحنامهپيچيدگي بيشو 

دهد، چرا كه بايد تضمين كرد كه تمام اصطالحات سازي را نيز افزايش مينمايه مشكالت
صطالحات استفاده از ا. اندهمارايي شده و اخص، به مدرك اختصاص داده شدهپيشباربط 

- تر مشكل نظاماين مشكل، بيش. است به از دست دادن جامعيت نيز منجر شود مركب ممكن

ها كاوش به دنبال بخشي از يك اصطالح مركب به جاي كل هاي دستي است كه در آن
 Boiler“مثالً كاوش به دنبال اطالعاتي دربارة . كندبازيابي نمياصطالح، مدرك را 

maintenance” )با استفاده از اصطالحات ) ديگ حرارتي نگهداري“BOILERS”  و
“MAINTENANCE”  مداركي را كه با“STEAM BOILERS” )و ) هاي بخارديگ

“ENGINEERING MAINTENANCE” )كند، اند بازيابي نمينمايه شده) نگهداري مهندسي
 ،”MAINTENANCE“و  ”BOILERS“در زير  ساز با نمايه كردن مدركمگر آن كه نمايه

طور كه در صورت در كاوش درونخطي نيز ـ همان. اصطالحات عام را نيز ثبت كرده باشد
دهندة كاوش اصطالحات كنترل شده با استفاده از امكان متن آزاد، اصطالحات تشكيل

شود؛ يعني اين كه شوند ـ مدرك بازيابي ميصورت مستقل بازيابي مياصطالحات مركب به
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در  ”BOILERS“، اصطالح ”MAINTENANCE“و  ”BOILERS“كاوش به دنبال 
“STEAM   BOILERS”  و اصالح“MAINTENANCE”  در“ENGINEERING 

MAINTENANCE” كندرا بازيابي مي.  
  شدهمزاياي اصطالحات تجزيه. 3- 3-2ث

نسبت به اصطالحات ) شودنيز گفته مي 1»آماييده«كه گاهي به آن (شده اصطالحات تجزيه
كنند و واژگاني محدودتر با پيچيدگي دستي جامعيت بهتري را ارائه مي هايمركب، در نظام

ترين كارآيي را داشته باشد بايد شامل اصطالحنامه براي اينكه بيش. آورندتر فراهم ميكم
- هاي هدايتگر، از شكل مركب اصطالحات تجزيهمقدار قابل توجهي واژگان مدخل از اصطالح

  .دشده به اجزاي تشكيل دهنده باش
  شدهمعايب اصطالحات تجزيه. 4- 3-2ث

تري را نسبت به اصطالحات شده به خاطر فقدان اخصيت، مانعيت ضعيفاصطالحات تجزيه
بدون . رودجامعيت نيز در صورت نارسا بودن واژگان مدخل، از دست مي. كنندمركب ارائه مي

متفاوتي از اصطالحات سازان و كاوشگران ممكن است از تركيب واژگان مدخل مناسب، نمايه
  .براي نشان دادن يك مفهوم استفاده كنند، و اين امر منجر به تضعيف جامعيت شود

ها، يعني مترادف(اي عيب ديگر، از دست دادن اطالعات موجود در روابط اصطالحنامه
  .شوداست در هنگامي كه اصطالح مركب، تجزيه مي) اصطالحات اعم، اخص و مرتبط

  ار با اصطالحات مركبقواعد رفت. 4-2ث
اولين استانداردي كه حاوي روندهاي تفصيلي براي كار منسجم با اصطالحات مركب بود 

درك «بود كه متن اولية آن توسط » 5723اس بي«استاندارد بريتانيايي  1979ويرايش 
اي در خصوص تكامل در مقاله. تهيه شده بود 3»سيسازي پرهنظام نمايه«طراح  2»آستين
در هنگام نگارش  4»ديل«و » آستين«آمده است كه ] 118[دهاي تدوين اصطالحنامه رهنمو

هاي رهنمودهايي براي تشكيل و توسعة اصطالحنامه«كتاب  1981نسخة ويرايش شدة سال 

 
1. synthesized 
2. Derek Austin 
3. Precis 
4. Austin & date 
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 1979اي از قواعد مندرج در نسخة به ميزان گسترده] 206) [متعلق به يونسكو(» زبانهتك
و ) 1987(» 2788ايزو «اين قواعد در استانداردهاي . برداري كردندبهره» استاندارد بريتانيايي«
نيزو / انسي«استاندارد امريكايي  1993در ويرايش . اندتكرار شده) 1986(» 5723اس بي«

قواعد كار با اصطلحات مركب به ميزان قابل توجهي با قواعد مندرج در » 19/39زد 
يكسان است و فقط يكي دو استثنا وجود دارند كه در زير المللي و بريتانيايي بين استانداردهاي

  .ها اشاره شده استبه آن
  حفظ اصطالحات مركب. 1-4-2ث

نيز نگاه كنيد (نظر استانداردها آن است كه در شرايط زير، اصطالحات مركب را بايد حفظ كرد 
  ).استثناهاي قواعد تجزيه» پ2ـ4ـ2ث«به 
ل، يا در حوزة تحت پوشش اصطالحنامه، آنقدر آشنا و اصطالح مركب در استفادة متداو .الف

  .سازدعادي شده كه بيان آن به صورت عناصر جدا از هم، درك آن را مختل مي
  .هاي خاصاز اصطالحات متداول يا آشنا در برخي حوزه مثال

  ).»الف 2ـ4ـ2ث«نگاه كنيد به ( نقض قاعدة تجزيه
  )حقوق زنان(
  )كشيقطعات لوله(
  )گروهيساختار (

  )»ب 2ـ4ـ2ث «نگاه كنيد به ( تجزيه 2نقض قاعدة 
  )مراقبت از بيمار(
  )مراقبت از كودك(
  )دفع زباله(

WOMEN’S RIGHTS 
PIPE FITTINGS 
GROUP STRUCTURE 

 
PATIENT CARE 

CHILD MINDING 

WASTE DISPOSAL 

  .شودوقتي تجزيه منجر به از دست دادن معنا، يا بروز ابهام مي .ب
  :مثال

GROUP + DISCUSSION 
  :ممكن است يكي از دو حالت زير باشد

  )گروه بحث(

  )بحث گروهي(

DISCUSSION GROUP 

GROUP DISCUSSION 



   يت: ث بخشمركب اصطالحات و اخص  63 

 3شود، هر چند كه اين كار، به معناي نقض قاعدة بنابراين اصطالح به صورت مركب حفظ مي
  ).»ب2ـ4ـ2ث«به نگاه كنيد (است » 5723اس بي«و » 2788ايزو «تجزيه در استانداردهاي 

  .اسامي خاص و اصطالحات حاوي اسم خاص .پ
  : مثال

 )سپاه رستگاري(
  )ناحية درياچه

  )فرايندهاي ماركوف(
 )عقدة اديپ(

SALVATION ARMY 
LAKE DISTRICT 
MARKOV PROCESSES 
OEDIPUS COMPLEX 

اصطالح  ، معناي اولية خود را از دست داده و معناي»تفاوت«ها اصطالحاتي كه در آن .ت 
  .مركب در كليت خود مساوي با حاصل جمع كل معناي اجزاي آن نيست

  : مثال
 )تشكيل دولت(
 )مهندسي عمران شهري(

CABINET MAKING 
MUNICIPAL ENGINEEING 

ها يك جزء از اصطالح، به قلمرو اصطالحنامه ربط ندارد يا براي اين اصطالحاتي كه در آن .ث
اين قاعده . اصطالحنامه حضور يابد، بيش از اندازه مبهم استكه به صورت اصطالح مستقل در 

اس بي«و » 2788ايزو «اما در استانداردهاي . آمده است» 19/39نيزو زد / انسي«در استاندارد 
  .وجود ندارد» 5723

  :مثال
 )هاي كششيبازياسباب(
  )جشن پايان سال تحصيلي(
  )هاي تركيبينقاشي(
 )هاي اوليهكمك(

PULL TOYS 
SPEECH DAYS 
COMPOSITE DRAWINGS 
FIRST AID 

شباهت به يك شيء يا رخداد ) همانند استعاره(هستند كه » تفاوتي«اصطالحاتي كه حاوي  .ج
  .كندربط را به ذهن متبادر ميبي

  :مثال
  )نواحي نامشخص(

  )اقتصاد سياه(

TWILIGHT AREAS 

BLACK ECONOMY 
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اسم اضافي كه فقط به صورت تلويحي در ) يا چند(اصطالحاتي كه بدون استفاده از يك  .چ
  اين قاعده در استاندارد. ها را به صورت ديگر بيان كردتوان آناصطالح مركب وجود دارند، نمي

  .نيامده است» 19/39نيزو ـ زد / انسي«
  :مثال

INTEREST HOLIDAYS 
i.e. HOLIDAYS for PEOPLE with Special INTERESTS 

  )يعني تعطيالتي براي افراد داراي عالئق خاص(
LANGUAGE LABORATORIES 
i.e. Educational facilities providing AUDIOVISUAL AIDS for the 
TEACHING of LANGUAGES 

  )گذاردهاي شنيداري ـ ديداري براي تدريس زبان را در اختيار مييعني تسهيالت آموزشي كه كمك(
اسم در اين موارد . اسم است» كانون«، يك گونة معتبر از »تفاوت«ها اصطالحاتي كه در آن .ح

تواند به تنهايي به عنوان نشانگر ردة مفاهيمي شود، چرا كه نميتوصيف مي 1به عنوان نامستقل
  .قرار گيرد كه كل اصطالح، به آن اشاره دارد

  : مثال
  )عالم هپروت(

  نيست (elephant)كه يك نوع فيل 
  )هاي الستيكيميله(

  نيست (bone)كه يك نوع استخوان 

PINK ELEPHANTS 
 
RUBBER BONES 

  تجزية اصطالحات مركب. 2-4-2ث
  فنون تجزيه. الف 2- 4-2ث

  .3و تجزية نحوي 2براي تجزية اصطالحات مركب دو شيوه وجود دارد ـ تجزية معنايي
  تجزية معنايي •

اين شيوه در استاندارد . اصطالحات و هم اصطالحات مركب كاربرد دارداين شيوه هم براي تك 
كند، مجدداً اي را بيان مياصطالحي كه ايدة پيچيده«: به اين شكل تعريف شده» 2788ايزو «

 
1. syncategorematic 
2. semantic factoring 
3. syntactical factoring 
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توانند براي شود و هر يك از اين عناصر ميتر يا تعريفي، بيان ميبه صورت عناصر ساده
 ».هاي ديگر نيز واقع شونداگون، در تركيبدادن طيفي از مفاهيم گون نشان

  :مثال
 CARDIAC FAILURE )سكتة قلبي(

  :توان با تركيبي از چهار اصطالح، به صورت ديگر بيان كرداصطالح فوق را مي
HEART+ OUTPUT+ BELOW+ NORMAL )نرمال+زير+خروجي+ قلب (

، جز براي »2788ايزو «استاندارد شود و تجزية معنايي منجر به از دست دادن مانعيت مي
  .كنداي، آن را توصيه نميموضوعي حاشيه هايحوزه

  تجزية نحوي •
شود كه پذيراي تحليل ساختواژي به اجزاي اين شيوه براي اصطالحات مركبي به كار برده مي

اي توان به خودي خود به عنوان يك اصطالح نمايهجداگانه هستند، و هر يك از اين اجزا را مي
  .»پذيرفت
  :مثال

 )ريسيپنبه(
  :شودبه دو اصطالح تجزيه مي

 )ريسيدن+ پنبه(

COTTON SPINNING 
 
COTTON+ SPINNING 

شده، به عنوان يك نقطة هدايتگر مورد جستجو چنانچه احتمال برود كه اصطالح مركب تجزيه
اصطالحنامه كرد، و ارجاعي گيرد، بايد كل اصطالح را به عنوان اصطالح نامرجح وارد قرار مي

  .اند برقرار نمودبه اجزاي اصطالحي كه به صورت تركيبي مورد استفاده قرار گرفته
  :مثال

Cotton spinning 
     USE COTTON+ SPINNING 

  .هاي متقابلي ارائه كردبايد از هر اصطالح مورد استفاده به صورت تركيبي، مدخل
  :مثال

COTTON 
   + SPINNING 
    UF   Cotton spinning 
SPINNING 
   + COTTON 
    US    Cotton spinning 
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) تست(» اصطالحنامة اصطالحات علمي و مهندسي«توان در را مي 1شيوة ديگري از آراستمان
  .اند، يافتهايي كه از روي آن اصطالحنامه الگوبرداري كردهو ديگر اصطالحنامه] 203[

  :مثال
Cotton spinning 
   USE COTTON AND SPINNING 
COTTON 
   US     Cotton spinning 
SPINNING 
   US     Cotton spinning 

داراي مثالي است از يك ) »1ـ2ح «نگاه كنيد به (» تست«از اصطالحنامة » 11«نمودار 
  :مدخل زير. اصطالح تجزيه شده كه به اين شيوه، نمايش داده شده است

 COOLING FINS )كنندههاي خنكپره(
   US      Finned tubes 

دادن يكي از دو اصطالحي است كه براي نشان ”Cooling fins“حاكي از آن است كه 
نيامده، » 11«اصطالح ديگر كه در نمودار . رودبه كار مي ”Finned tubes“اصطالح مركب 

“Tubes” مدخل اصلي براي اين مفهوم عبارت است از. باشدمي:  
Finned tubes 
    USE     COOLING FINS AND TUBES 

، )اصطالحات ساختگي(شده اي اصطالحات مركب تجزيهتعاريف و نيز روابط اصطالحنامه
توان ضمن اشاره به اين كه اصطالح، بايد تجزيه شود، اطالعات شوند؛ اما ميمعموالً حذف مي
  .فوق را حفظ كرد

  :مثال
 )نگهداري از نوجوانان

  
امور تنها ماندن در تدارك (
  )خانه
  )آموزش جايگزين(
  )درمان واسط(
  )نوجوانان(

Day care of young people 
USE     DAY CARE+ YOUNG PEOPLE 
BT       DAY CARE 
NT       LATCHKEY PROVISION 
RT       ALTERNATIVE EDUCATION 
            INTERMEDIATE TREATMENT 
            YOUNG PEOPLE 

 
1. layout 
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  قواعد تجزيه. ب 2-4-2ث
تأكيد شده است . هايي براي تجزية نحوي بر مبناي معيارهاي كلي دارندتوصيه» استانداردها«

ناپذير هاي الزامي نيستند كه در تمام شرايط، به طور انعطافها، دستورالعملكه اين توصيه
دربارة اين استثناها در بخش . توان استثناهايي را لحاظ كردشوند، و در مواقع خاص مي اعمال

  .بحث شده است» پ2ـ4ـ2ث«
  تجزيه 1قاعدة شماره  •

اشاره ) از جمله به مواد(به يك ويژگي يا قسمت » كانون«كند كه اگر اولين قاعده توصيه مي
نشانگر كل يا مالك آن ويژگي يا قسمت است، اصطالح مركب را بايد تجزيه » تفاوت«دارد و 

  .»كرد
  :مثال

 BICYCLE WHEELS )ي دوچرخههاچرخ(

قسمتي از آن است و تجزية آن به اين  WHEELSباشد و ، كل شامل ميBICYCLEكه در اينجا 
  :باشدصورت مي

BICYCLES+ WHEELS 
 HOSPITAL FLOORS )طبقات بيمارستان(

  :شودبخشي از آن است و به صورت زير تجزيه مي FLOORSكه شامل ، و  HOSPITALكه در اينجا 
 FLOORS + HOSPITAL )پذيري ابزاراطمينان(

INSTRUMENT RELIABILITY
همان ويژگي است و به صورت زير  RELIABILITYمالك ويژگي، و  INSTRUMENTكه در اينجا 

  :شودتجزيه مي
RELIABILITY + INSTRUMENT 

 .هددرا مي» ها يا ويژگي آن شيءتوضيح نام شيء به وسيلة بخش«اما اين قاعده امكان 
  :مثال

 )هاي زاپاسچرخ(
  )هاي اورژانسبيمارستان(
 )ابزارهاي دقيق(

SPARE WHEELS 
EMERGENCY HOSPITALS 
PRECISION INSTRUMENTS 

  تجزيه 2قاعدة شماره  •
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كه عمل  1اسم يك عمل متعددي نبايد با اسم مفعول مطلقي«كند كه قاعدة دوم توصيه مي
  .»شودگيرد، توضيح داده روي آن انجام مي

  :مثال
 GLASS CUTTING  )بريشيشه(

- مفعول مطلق عمل است و به صورت زير تجزيه مي GLASSعمل متعدي و  CUTTINGكه در اينجا 

  :شود
  
 )روغنكاري ياتاقان(

GUTTING + GLASS 
BEARING LUBRICATION 

مفعول مطلق اين عمل است و به صورت  BEARINGعمل متعدي و  LUBRICATIONكه در اينجا 
  :شودزير تجزيه مي

  
 )آموزش خلبان(

LUBRICATION + BEARING
PILOT TRAINING 

مفعول مطلق اين عمل است و به صورت زير تجزيه  PILOTعمل متعدي و  TRAININGكه در اينجا 
  :شودمي

TRAINING + PILOT 
نام يك شيء يا ماده با نام عملي كه «دهد كه اين امكان را مي) برعكس قاعدة قبلي(اين قاعده 

  .»گيرد توضيح داده شودروي آن انجام مي
  :مثال

  )شيشة برش(
  )ياتاقان روغنكاري شده(
 )خلبانان آموزش ديده(

CUT GLASS 
LUBRICATED BEARINGS 
TRAINED PILOTS 

  تجزيه 3قاعدة شمارة  •
دهندة عمل، نبايد با نام انجام) غيرمتعدي(نام يك عمل الزم «كند كه قاعدة سوم توصيه مي

  .»توضيح داده شود
  :مثال

 BOILER EXPLOSION )انفجار ديگ حرارتي(

دهندة عمل است و به صورت زير تجزيه انجام BOILERعمل الزم و  EXPLOSIONSكه در اينجا 
  :شودمي

 
1. patient 
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 )نوسان پرتو(

EXPLOSIONS + BOILER
BEAM OSCILLATION 

دهندة اين عمل است و به صورت زير انجام BEAMعمل الزم و  OSCILLATIONكه در اينجا 
  :شودتجزيه مي

 
BEAM + OSCILATION 

 DOCTOR EMIGRATION )مهاجرت پزشكان(

دهندة اين عمل است و به صورت زير انجام DOCTORعمل الزم و  EMIGRATIONكه در اينجا 
  :شودتجزيه مي

DOCTOR EMIGRATION 
نام شيء به وسيلة نام عمل الزمي كه شيء «دهد كه ديگر، اين قاعده اين امكان را مياز طرف 

  .»در آن دخيل است يا دخيل بوده، توضيح داده شود
  :مثال

 )شدههاي حرارتي خوردهديگ(
  )پرتوهاي نوسان كننده(
 )پزشكان مهاجر(

CORRODED BOILERS 
OSCILLATING BEAMS 
EMIGRATING DOCTORS 

پيشنهاد شده ] 120[» لنكستر«كتاب  8ديگري كه در استانداردها نيامده اما در فصل قاعدة 
بندي است، هميشه تجزيه آن است كه اصطالح مركبي كه نشانگر دو مبناي متفاوت در تقسيم

  .شود
  :مثال

UNDERWATER CINE CAMERAS )دوربين سينمايي زيرآبي(

  :شودبه صورت زير تجزيه مي
UNDERWATER CAMERAS + CINE CAMERS 

كانوني هستند «آن اصطالحات مركبي را كه شامل ] 18[» سيدستنامة پره«قواعد افتراقي در 
» سراصطالح«نيز به عنوان » اندكه در يك سطح واحد با بيش از يك تفاوت، توضيح داده شده

  .پذيرندنمي
  ]:52ص: 18[ مثال
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  :هاي مركب در نمايهاصطالحسر

  )شير خشك(
  )چربيشير كم(

POWDERED MILK 

SKIMMED MILK 

  :شودولي اصطالح مركب زير را شامل نمي
POWDERED SKIMMED MILK 

  .تواند در نمايه ظاهر شودها در سطح واحدي نباشند، كل اصطالح مركب مياما اگر تفاوت
  ]:53ص : 18[ مثال

  
  .خير ”Containers“گردند، ولي به باز مي ”Steel“به  ”Welded“و  ”Arc“كه در اينجا 
  :هاي مركب در نمايهسراصطالح

 )مخازن فوالدي با جوش قوسي(
  )مخازن فوالدي جوشكاري شده(
 )مخازن فوالدي(

ARC-WELDED STEEL CONTAINERS 
WELDED STEEL CONTAINERS 
STEEL CONTAINERS 

  
  استثناهاي قواعد تجزيه. پ 2- 4-2ث

دهند كه رساني ويژه شرايط خاصي حكمفرما باشد، استانداردها اجازه مياگر در يك نظام اطالع
قواعد تجزيه ناديده گرفته شوند و بدينسان گردآورنده از قيد و بندهايي كه ممكن است 

  .اصطالحنامه را در پاسخگويي به نيازهاي نظام دچار مشكل كند، رهايي يابد
قواعد تجزيه را » نيازمند برخوردي ويژه استاي خاص، سازي در حوزههنگامي كه نمايه«

اي مشخص ممكن است ها در حوزهاين به آن معنا است كه ماهيت واژه. كنار گذاشت توانمي
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مثالي از اين نحوة . اي را براي تنظيم نحوة كار با اصطالحات مركب طلب كندمعيارهاي ويژه
  ).»3ـ4ـ2ث«نگاه كنيد به (ود شيافت مي» اصطالحنامة هنر و معماري«خاص برخورد، در 

گيرد، در به موجب استاندارد امريكايي، اگر نماية چاپي در نظام اطالعاتي مورد استفاده قرار مي
است تا اصطالحات چرخشي در  1تر شامل اصطالحات خودبسندهصورتي كه نماية چاپي بيش

اي اصطالح نمايه در چنين. شده، اصطالحات مركب را بايد حفظ كردهاي هماراييزنجيره
“HOUSING MANAGEMENT” هاي مجزا و تر از سرعنوانبراي كاربر، مفيدتر و اخص

  باشد، هر چند كه اين اصطالح مركب،مي ”MANAGEMENT“و  ”HOUSING“تر عام
  .كندقاعدة دوم تجزيه را نقض مي

زبان «كر نشده، در ذ» استانداردها«توان قواعد تجزيه را ناديده گرفت و در ديگر موردي كه مي
ترين است كه بايد به اندازة تفصيلي 2گردانيشده، يا زبان جهتيك اصطالحنامة تلفيق» اصلي

نگاه كنيد (همارايي شده باشد، تا به طور كارآمد عمل كند زبان موجود در نظام، اخص و پيش
  ).»1ـ1ـ2ر «به 
  قواعد اصطالحات مركب در اصطالحنامة هنر و معماري. 3-4-2ث

نويسي با اصطالحنامة سازي و فهرستراهنماي نمايه«از » پ«اين بخش به بررسي ضميمه 
اصطالحنامة هنر و «اين ضميمه قواعد اصطالحات مركب . پردازدمي] 157[» هنر و معماري

اين قواعد مثالي از . كند و در كتاب حاضر با عنوان ضميمة الف آمده استرا ارائه مي» معماري
  .براي پاسخگويي به نيازهاي يك حوزة تخصصي است» استانداردها«قواعد نحوة تغيير 

دربارة مشكل اصطالحات مركب، » اصطالحنامة هنر و معماري«آشكار است كه گردآورندگان 
- قواعد مربوط به حفظ اصطالحات مركب به دو دستة عمده تقسيم مي. اندبسيار انديشيدنده

كند كه در صورتي كه اصطالح مة مذكور است، بيان مياولين قاعده، كه خاص اصطالحنا. شوند
مركب شامل يك يا چند جزء باشد كه از توصيفگرهاي آن اصطالحنامه نيستند و براي افزودن 

. باشند، در آن صورت آن اصطالح مركب را بايد حفظ كردبه اصطالحنامه نيز مناسب نمي
ص حفظ اصطالحات مركبي كه هايي است در خصوبندهاي ديگر اين قاعده، شامل توصيه

آمده، اما قواعد ديگري نيز » استانداردها«البته اين نكته در تمام . حاوي اسامي خاص هستند

 
1. standalone 
1. switching language 
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اند؛ مثل حفظ اصطالح مركبي كه ذكر نشده» استانداردها«در اين بندها وجود دارند كه در 
قاعده ( )گنجة كشودار( ”Chest with drawers“ربطي است، همانند هاي داراي نقش

كند كه معناي عبارت را نتوان حفظ اصطالحات مركب را توصيه مي قاعدة دوم زماني). »2ـ1«
اين امر اكثر اوقات به خاطر آن . دهنده، بازسازي كردتشكيلدقيقاً از روي اجزاي مستقل 

بندهاي اين . كنددر عبارت مركب، تغيير پيدا مي» كانون«يا » تفاوت«است كه معناي 
اند، ولي سه ذكر شده» استانداردها«ها در كه دوتاي آن شوندامل پنج قاعدة ديگر ميقاعده ش

، شكل يا »تفاوت«هاي ذكر نشده، اين قاعده است كه هر گاه مثالي از قاعده. قاعدة ديگر خير
صندلي كنار ( ”Window seats“را مشخص كند ـ همانند » كانون«نوع خاصي از اصطالح 

قاعدة (ـ اصطالح مركب را بايد حفظ كرد ) پاية سبد( ”Basket capitals“يا ) پنجره
  ).»3ـ2«

اين توصيه، قاعده . هستند» استانداردها«قواعد تجزيه فقط داراي يك توصيه مشترك با 
به يك ويژگي يا » كانون«وقتي كه اصطالح ] لزوم حفظ اصطالح مركب در: [است» 1ـ4«

باشد ، نشانگر كل يا مالك آن ويژگي يا قسمت مي)»وتتفا«يعني (قسمت اشاره دارد، و بيانگر 
+  ”Lounges“كه بايد به شكل ) سالن انتظار فرودگاه( ”Airport Lounges“ـ همانند 

“Airport” وقتي كه معرف، ] لزوم حفظ اصطالح مركب در: [»3ـ4«اما قاعده . بيان شود
هاي تجاري برچسب( ”Furniture marks“است ـ همانند » كانون«مكان يا محيط اصطالح 

رسد كه ارتباط شود ـ و به نظر ميبيان مي ”Furniture” + “marks“، كه به شكل )مبلمان
كنند، اما  را توصيه مي قواعد ديگر، اقدام به تجزيه. دارد» 1ـ4«نزديكي با قاعده 

مناسب است، حفظ  هنر و معماري، تجزيه با آن كه در حوزة تخصصي» استانداردها«
، يك سبك يا دوره باشد ـ همانند »تفاوت«مثالً اگر . كنندرا توصيه مي] اصطالح مركب[

“Impressionist Painter” ) كه به شكل ) امپرسيونيستنقاش“Impressionist” + 
“Painter” را » كانون«يك ويژگي مربوط به اصطالح  ،»تفاوت«شود ـ يا وقتي كه بيان مي
صندلي ( ”Painted chairs“يا ) كف سنگفرش( ”Stone floors“كند ـ همانند تشريح مي

شوند؛ يا بيان مي ”Painted” + “chairs“و  ”Stone” + floors“كه به شكل ) شدهرنگ
 Textile“كند ـ همانند را مشخص مي »كانون«، دامنه يا محتواي اصطالح »تفاوت«وقتي كه 
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museums” )كه به شكل ) موزة منسوجات“Textile” + “museums” گردد ـ بيان مي
  .شود كه تجزيه صورت گيردآنگاه توصيه مي

  
   





 

  
  
  
  
  

  ساختار و روابط: بخش ج
يك ويژگي ذاتي اصطالحنامه، قابليت آن در تمايز و نمايش روابط ساختاري بين اصطالحات 

اين بخش به ساختار و روابط بين ـ اصطالحي در اصطالحنامه و فنون . موجود در آن است
ها، در خصوص نمايش ساختار و رابطه. پردازدها ميرابطهبندي مورد نياز براي تعيين اين رده

  .بحث خواهد شد» ح«در بخش 
نوع اول در سطح خرد و مربوط به . در يك اصطالحنامه دو نوع رابطة كلي وجود دارد

نوع دوم در سطح كالن است و به نحوة ربط . معنايي بين اصطالحات استپيوندهاي 
  .شودبا ساختار كلي حوزة موضوعي مربوط ميها بين آن هاياصطالحات و رابطه

بردن به رابطة نوع اول، يعني رابطة بين ـ اصطالحي در سطح خرد، بدون اين كه در ابتدا به پي
تبعاً طراحي نمايشي كه . تثبيت ساختار اصطالحنامه در سطح كالن پرداخته شود، دشوار است

ـ  ن شيوة نمايش، پس از تعيين روابط بينساختار اساسي اصطالحنامه را نشان دهد، حتي اگر اي
  .اصطالحي حفظ نشود، داراي اهميت است

. شودبندي استفاده ميبراي تعيين ساختار حوزة موضوعي و روابط بين اصطالحي از فنون رده
ها مطابق با تنظيم رده«ترين مفهوم آن، يعني بندي در كلياين امر مشتمل است بر رده

بندي رساني ـ نظير ردهتر از نظر اطالعهايي به معناي خاصبندي، و رده»اي خاصشيوه
شوند و بر ها در پي هم آورده مييعني يك فعاليت فكري كه در آن، يك سري از رده مند،نظام

  .گردنددهي ميگذاري، سازمانمبناي يك نظام رمزگذاري يا نشانه
- تشريح مي» 2ج«تفصيل در بخش تا حدي به  1ايبندي، از جمله تحليل چهريزهفنون رده

شناسي هاي اصطالحات از فنون آماري و زبانبنديبندي خودكار، كه براي يافتن گروهرده. شود
  .گيردمورد بحث قرار مي» 4ج«كند، در بخش استفاده مي

 
1. facet analysis 
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  ايهاي بنيادي اصطالحنامهرابطه. 1ج
اصطالحي تصريح بنيادي بين استانداردهاي تدوين اصطالحنامه، بر استفاده از سه نوع رابطة

و رابطة ) »2ـ1ج«(، رابطة سلسله مراتبي )»1ـ1ج«(ها رابطة ترادف اين رابطه. كنندمي
هايي به قلم ها در مقالهتحليل نقادانة اين رابطه. شوندرا شامل مي) »3ـ1ج«(همايندي 

» دكستر كالرك«. ارائه شده است] 69[» دكستر كالرك«و ] 128[» مانيز«، ]219[ »ويلتس«
اي هميشه هاي اصطالحنامهدر خصوص رابطه» استاندارد«كند كه قواعد اين نكته را بيان مي
هايي را كه هم بين اصطالحنامه و هم درون چنين ناهماهنگي. گردندبه دقت اعمال نمي

دقتي، بلكه ناشي از تصميمات عملگرايانه و نه از سر بي«توان د ميها وجود دارناصطالحنامه
  ].69[» آيد، دانستذهني دربارة آنچه كه به بهترين شكل به كمك كاربران انساني مي

  هاي ترادفرابطه. 1-1ج
اين نوع رابطه، رابطة بين اصطالحات مرجح و نامرجح است در » استانداردها«طبق تعريف 

شوند كه اي، اصطالحاتي در نظر گرفته ميچند اصطالح، بنا به اهداف نمايهجايي كه دو يا 
اي مترادف را شكل به عبارت ديگر، اين اصطالحات مجموعه. كنندمفهومي يكسان را بيان مي

- اصطالح مرجح آن اصطالحي است كه براي نشان دادن مفهوم مورد نظر در نمايه. دهندمي

نامرجح، آن اصطالحي است كه انتخاب نشده ) ا اصطالحاتي(سازي گزينش شده، و اصطالح 
دهند كه كاربر را از اصطالحات را تشكيل مي» واژگان مدخل«اصطالحات نامرجح يك . است

قواعد زير براي بيان رابطة دوجانبه . كنندگزينش نشده به اصطالحات گزينش شده هدايت مي
  .شوندبه كار برده مي

 )به كار بريد به جاي. (جب
- به صورت پيشوند براي اصطالح نامرجح نوشته مي

  .شود
  )به كار بريد. (كب

- به صورت پيشوند براي اصطالح مرجح نوشته مي

  .شود
  :مثال

  گذردهي
  الكتريكويژگي دي. جب  

  الكتريكويژگي دي
 گذردهي. كب

UF (Use for) 
 
USE/ U 
 
 
PERMITTIVITY 
    UF    Dielectric constant 
 
Dielectric constant 
   USE    PERMITTIVITY 
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دادن تمايز بين ، نشان)»2ح«نگاه كنيد به (در نمايش الفبايي يك اصطالحنامة چاپي 
  .اصطالحات مرجح و نامرجح با استفاده از فنون چاپي و حروفچيني، امري معمول است

شده و ها، و اشكال تجزيهترادفهاي لغوي، شبه مها، گونهاند از مترادفهاي ترادف عبارترابطه
  .نشدة اصطالحات مركبتجزيه 

  هامترادف. 1- 1-1ج
توان شان را مياصطالحاتي هستند كه معاني«ها ، مترادف»استانداردها«در تعريف مندرج در 

طوري كه اين اصطالحات عمالً قابل ها، يكسان تلقي كرد، بهاي از متندر طيف گسترده
شناسي عمومي رايج نيستند، اما در واژگان ها در زبانمترادف. »باشند جايگزيني با يكديگر

هاي ديگر، بسته اين امر به خاطر تكثر اسامي تجاري و اسامي مشهور و گونه. علمي وجود دارند
هاي علمي، بلكه نه فقط در حوزه. به افكار عمومي و كاربرد محلي يا بسته به ريشة واژه است

تر از زبان طبيعي هستند؛ چرا كه معاني ها در زبان كنترل شده بيشرادفها، متدر تمام حوزه
  .اصطالحات در زبان كنترل شده، عمداً محدود شده است

هاي حقيقي هستند انواع ذكر شده در زير از انواع رايج مترادف. چندين نوع مترادف وجود دارد
  .ها برخورد شودكه احتمال دارد در تدوين اصطالحنامه با آن

  اسامي مشهور و اسامي علمي .الف
  :مثال

 )چند لرزشي رفت و برگشتي(
  )عنكبوتيان(
 )قتل از روي ترحم(

FLIP-FLOPS/BISTABLE 
MULTIVIBRATORS 
SPIDERS/ARACHIDA 
MERCY KILLING/EUTHANASIA 

  هاي رايج، و اسامي تجارياسامي علمي يا نام .ب
  :مثال

 )كاموكين/آمودياكين(
 )پرسپكس/متاكريالتپلي متيل (

AMODIAQUININE/CAMOQUIN 
POLYMETHYL METACRYLATE/PERSPEX 

  زبان عاميانه و اسامي استاندارد .پ
 :مثال

 )تجهيزات با كيفيت باال(
  )مزايا(

HIGH FIDELTY EQUIPMENT/HI-FI EQUIPMENT 

SUPPLEMENTARY EARNINGS/PERKS 
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  اصطالحات داراي ريشة زباني متفاوت .ت
  :مثال

 )مراقبت در خانه(
  )بيگانگان(
  )مغناطيس زمين(
 )آماس رودة كور(

DOMICILIARY CARE/ HOME CARE 
ALIENS/ FOREIGNERS 
GEOMAGNETISM/ TERRESTRIAL MAGNETISM 
CAECITIS/ TYPHLITS 

  . گيرندهاي متفاوتي كه داراي زبان مشترك هستند سرچشمه مياصطالحاتي كه از فرهنگ .ث
  :مثال

  )آنتن(
  )خدمات پستي(
  )راه آهن(
  )روپياده(

AERIALS/ ANTENNA 
POSTAL SERVICES/ MAIL SERVICES 
RAILWAYS/ RAILROADS 
PAVEMENTS/ SIDEWALKS 

  اسامي رقابتي براي مفاهيم نوظهور .ج
  :مثال

  )دوركاري(
  )ريزي اقداماتبرنامه(

TELEWORKIN/ DISTANCE WORKING
INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLANNING/ACTION 
PLANNING 

  اصطالح جاري يا دلخواه در مقابل اصطالح قديمي يا منسوخ .چ
  :مثال

 )ماشين ظرفشويي(
  )مركز كاريابي(
  )خانهيتيم/ پرورشگاه(
  )هواناو(

DISHWASHERS/ WASHING-UP MACHINES
JOB CENTRES/ EMPLOYMENT EXCHANGES 
CHILDREN’S HOMES/ ORPHANAGES 
HOVERCRAFT/ AIR CUSHION VEICLES/ 
GROUND EFFECT MACHINES 

  
  هاي واژگانيگونه. 2- 1-1ج

هايي كه اصطالحات متفاوتي براي يك مفهوم بين مترادف» 19/39نيزو زد / انسي«استاندارد 
باشند ـ هاي واژگاني متفاوتي براي يك بيان واحد ميهاي لغوي كه شكلواحد هستند، و گونه

قاعده، ترتيب مستقيم در مقابل غيرمستقيم، و هاي متفاوت دستوري، جمع بيامال، شكلنظير 
  ).»3ت«نيز نگاه كنيد به (شود هاي اختصاري ـ تمايز قائل ميقالب
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  قاعدههاي بيهاي مختلف بن، و جمعامالهاي گوناگون ـ شامل شكل .الف
  :مثال

  )هاكولي(
  )مسلمانان(
  )موش(
  )فيبر نوري(
 )شناسيخون(

GIPSIES/ GYPSIES 
MOSLEMS/ MUSLIMS 
MOUSE/ MICE 
FIBRE OPTICS/ FIBER OPTICS 
HAEMODYNAMICS/ HEMODYNAMICS 

  . هاي بين امالي انگليسي استاندارد و انگليسي امريكاي شمالي استدو مثال آخر، از تفاوت
  شكل مستقيم و غيرمستقيم. ب

  :مثال
       ELECTRIC POWER PLANTS/ POWER PLANTS, ELECTRIC) كارخانجات توليد برق(

     
اصطالح مركب » كانون«مدخل به شكل غيرمستقيم فقط در جايي مورد نياز است كه 

)“POWER PLANTS” اي نباشديك اصطالح نمايه) در مثال فوق.  
ها هم شكل مستقيم و هم شكل غيرمستقيم اصطالحات مركب، نه با در برخي اصطالحنامه

مجزا،  1اصطالحات مدخل در قسمت اصلي نمايش الفبايي، بلكه به وسيلة يك نماية جايگشتي
  ).»3ـ2ح«نگاه كنيد به (گيرند در دسترس قرار مي

توان با معتقد است در جايي كه دو شكل نحوي متفاوت را مي] 198[» اسونونيوس«
كاوش، به آساني توسط كاربر الگوريتمي توصيف كرد كه يا در نظام تعبيه شده يا در زمان هر 

  .شود، به شكل غيرمستقيم مدخل نيازي نيستساخته مي
  اختصارات و اسامي كامل .پ

  :مثال
 )الكترو كارديوگرافي(
  )الملليبسامدافزايي بين(
 )مديريت كيفيت فراگير(

ECG/ ELECTROCARDIOGRAPHY 
INDOR/ INTERNATIONAL DOUBLE RESONANCE 
TQM/ TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

  )»6ـ3ت«نيز نگاه كنيد به (
  هاي ممكن، هميشه بايد متأثر از نيازهاي كاربرانگزينش اصطالحات مرجح از ميان مترادف

 
1. permuted index 
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اين اصطالحات بسته به عواملي نظير اين كه آيا موضوعات در سطح عمومي . اصطالحنامه باشد
يا تخصصي يا علمي، متفاوت نظر همگاني گيرند يا از نقطهيا تفصيلي مورد بحث قرار مي

ها كه انتخاب شود، بايد در سراسر اصطالحنامه به طور يكسان هر يك از گزينه. خواهند بود
سازي واژگان مدخل و در كنار آن، سودمندي اصطالحنامه به ضمناً به منظور غني. اعمال گردد

هاي مناسب مترادف عنوان يك ابزار بهبودي جامعيت، نبايد از هيچ تالشي براي يافتن تمام
  .نامرجح براي اصطالحات مرجح، كوتاهي كرد

  هاشبه مترادف. 3- 1-1ج
ها شود، اصطالحاتي هستند كه معناي آننيز گفته مي 1مترادفها نيمهها، كه به آنمترادفشبه

- ها برخورد مياي با آنشوند، اما به گونهعموماً در كاربرد رايج، متفاوت يا يكديگر شمرده مي

شوند ها شامل اصطالحاتي ميشبه مترادف. اي، مترادف هستندشود كه انگار براي اهداف نمايه
  .كه داراي همپوشاني قابل توجهي هستند

  :مثال
 شهرها/ نواحي شهري

  فضاهاي توقفگاهي/ پاركينگ خودروها
  افراد الكن/ افراد داراي نقص تكلم

  نوابغ/ افراد تيزهوش

URBAN AREAS/ CITIES
CAR PARKS/ PARKING SPACES 
SPEECH IMPAIRED PEOPLE/ 
STAMMERERS 
GIFTED PEOPLE/ GENIUSES

 
مترادف، از حوزة موضوعي زير پوشش هاي اصطالحات به عنوان شبهمقبوليت مجموعه

بهداشت «مثالً در يك اصطالحنامة تخصصي در موضوع . اصطالحنامه تأثير خواهد گرفت
شوند، ولي در يك مترادف شمرده نمي» آسيب شغلي«و » آسيب صنعتي«اصطالحات  ،»شغلي

مترادف مورد ، اين اصطالحات به عنوان شبه»علوم بهداشت«تر در موضوع اصطالحنامة عمومي
  .گيرندپذيرش قرار مي

فتار اي مستقل رها به عنوان اصطالحات نمايهگاهي با كنار هم آوردن اصطالحاتي كه بايد با آن
از اين اقدام، مگر . شودمترادف به مثابه وسيلة كاهش حجم واژگان استفاده ميكرد، از ابزار شبه

  .اي، بايد اجتناب كردهاي موضوعي حاشيهدر حوزه

 
1. near-synonym 
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نظر متفاوتي در يك پيوستار اصطالحاتي كه نشانگر نقطه( 1ها ممكن است متضادهامترادفشبه
  .درا نيز دربرگيرن) ها هستندويژگي

  :مثال
 تري/ خشكي
  پستي/ بلندي
  نابرابري/ برابري

 بيسوادي/ باسوادي

DRYNESS/ WETNESS 
HEIGHT/ DEPTH 
EQUALITY/ INEQUALITY 
LITERACY/ ILLITERACY 

گيرد، هميشه مستلزم انجام مي» سوادآموزي«اگر يك كاوش احتمالي كه در خصوص مثالً 
بحث ) »سواديبي«يعني (هم دربارة متضاد آن و » سواد«بررسي اسنادي باشد كه هم دربارة 

از طرف ديگر چنانچه بتوان . مترادف رفتار كردكنند، با اين اصطالحات بايد به صورت شبهمي
اي تمايز مفيدي بين دو اصطالح متضاد قائل شد، بايد از هر دو به عنوان اصطالحات نمايه

  .رودر اين صورت مانعيت از بين ميها ارجاع برقرار نمود؛ در غيكرد و بين آن استفاده
هايي كه فقط براي پشتيباني كاوش مورد آن اصطالحنامه(هاي كاوش هدف برخي اصطالحنامه

افزايش جامعيت از طريق ذكر كردن حداكثر ) »3ـ1الف«گيرند ـ نگاه كنيد به استفاده قرار مي
رجح از ميان گروهي از در اين موارد، انتخاب يك اصطالح م. باشداصطالحات جايگزين مي

افزاري كه اكنون هاي نرمبرخي بسته. اصطالحاتي كه نشانگر يك مفهوم هستند لزومي ندارد
هاي هاي الكترونيكي هستند، ولي بستهنامهشوند مجهز به واژهبراي اين هدف وارد بازار مي

در مورد اخير، . موسوم است 2هاي مترادف خودكاركنند كه به حلقهديگر چيزي را ارائه مي
افزار كند و بدينسان به طور خودكار، تمام تواند هر اصطالحي از حلقه را وارد نرمميكاوشگر 
اگر اعضاي حلقه به نمايش درآيند، آنگاه كاوشگر در صورت . ديگر حلقه را فرا بخوانداعضاي 
و به كاوش [بگيرد تواند عمل خود را ناديده ها در حلقه، ميمترادفاز وجود شبه نارضايتي

  ].ديگري بپردازد
  3جايگُماري عمودي. الف 3- 1-1ج

اي با اصطالحات اخص رفتار شود، به شيوهنيز گفته مي 1در اين فن كه به آن جايگماري عام
اي از تر از خود هستند، تا اين كه گونهشود كه گويي اين اصطالحات، معادل اصطالحات عاممي

 
1. antonym 
2. automatic synonym rings 
3. upward posting 
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ر كاهش حجم واژگان، و در عين حال حفظ دستيابي ـ از طريق تأثير اين كا. ها باشندآن
- ها مورد استفاده قرار ميتري است كه براي بازنمايي آناصطالحات خاص ـ به اصطالحات عام

  .گيرند
  

  :مثال
  هاي ترموديناميكيويژگي

  انتالپي.     جب     
  انتروپي               
  انرژي آزاد               
  گرماي بركشندگي               
  انتالپي

  هاي ترموديناميكيويژگي.    كب    
  انتروپي

  هاي ترموديناميكيويژگي.     كب    
  

  طبقة اجتماعي
  نخبگان.     جب    

  طبقة متوسط              
  طبقة فرادست              
  طبقة كارگر              
  نخبگان

  يطبقة اجتماع.   كب    
  طبقة متوسط

  طبقة اجتماعي.    كب    

THERMODYNAMIC PROPERTIES 
    US      Enthalpy 
               Entropy 
               Free energy 
               Heat of adsorption 
               etc. 
Enthalpy 
    USE THERMODYNAMIC 

PROPERTIES 
Entropy 
    USE  THERMODYNAMIC 

PROPERTIES 
etc. 
SOCIAL CLASS 
    UF     Elite 
              Middle class 
              Upper class 
              Working class 
 
Elite 
    USE    SOCIAL CLASS 
Middle calss 
    USE    SOCIAL CLASS 
etc. 

   

                                                                                                                                                        
4. generic posting 
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هايي كه هاي موضوعي جانبي اصطالحنامه، يا در اصطالحنامهتوان در حوزهاين ابزار را مي
دهند، پاييني از اخصيت تحت پوشش قرار مي اي از موضوعات را در سطح نسبتاًهطيف گسترد

يا در اصطالحنامة بزرگي كه در آن تعداد اصطالحات مرجح با جايگماري اصطالحات زبان 
- مند، تقليل داد ميتر مرجح در نمايش نظامعام) اصطالحات(ترين اصطالح طبيعي، به نزديك

  .شود اعمال كرد
توان بعداً به شود ميها رفتار مياصطالحاتي را كه به اين نحو به عنوان اصطالحات معادل با آن

اي مرجح ارتقا داد، البته در صورتي كه فراواني وقوع اين اصطالحات جايگاه اصطالحات نمايه
  .ن كاري را توجيه كندسازي و كاوش، چنيدر نمايه

  شده و تجزيه نشدة اصطالحات مركبهاي تجزيهشكل. 4- 1-1ج
هاي متقابلي بايد از يك اصطالح مركب به عناصر مورد استفاده در آن اصطالح مركب، ارجاع

  ).»1ـ2ح«و » الف 2ـ4ـ2ث«، »2ـ1ـ3ت«نيز نگاه كنيد به (برقرار كرد 
  :مثال

 شير و بهداشت/ بهداشت شير(
 / ...)هاي زندانيانخانواده(

MILK HYGIENE/ MILK and HYGIENS
PRISONER’S FAMILIES/ PRISONERS and FAMILIES 

  رابطة سلسله مراتبي. 2-1ج
نشانگر يك رده يا  3اصطالح فراپايه. دهدرا نشان مي 2و فروپايگي 1سطوح فراپايگي«اين رابطه 

اين ارتباط در . »هايي از آن اشاره دارندبه اعضا يا بخش 4كل است، و اصطالحات فروپايه
گيرد و مفاهيم اعم و اخص در يك توالي منطقاً گسترش يابنده، مورد استفاده قرار مي مكانيابي

هايي از اصطالحات كه فاقد يك ويژگي بنيادين اصطالحنامه است كه آن را از فهرست سياهه
لي مهم در بهبودي جامعيت و همچنين در عملكرد كند و عامساختار هستند، متمايز مي

  .كاركرد ديگر اين نوع رابطه، روشن ساختن دامنة يك اصطالح است. مانعيت است
  :شوداين رابطه دو جانبه است و با استفاده از قواعد زير در يك اصطالحنامه اعمال مي

 )اصطالح اعم. (اع
 .شودبه صورت پيشوندي براي اصطالح فراپايه نوشته مي

BT (broader term) 
 

 
1. superordination 
2. subordination 
3. superordinate 
4. subordinate 
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 )اصطالح اخص. (اخ
 .شودبه صورت پيشوندي براي اصطالح فروپايه نوشته مي

NT (narrower term) 

  مثال
 هاي خصوصيشركت

  هاشركت.      اع   
  هاشركت

 هاي خصوصيشر كت.      اخ  

PRIVATE ENTERPRISES 
   BT     Enterprises 
ENTERPRISES 
   NT     Private enterprises 

 
رابطة سلسله مراتبي رابطة عام و خاص، رابطة سلسله مراتبي كل ـ جزء، رابطة مصداقي و 

اصطالحات فقط در صورتي به طور سلسله مراتبي . شودرابطة چند سلسله مراتبي را شامل مي
يعني اينكه هر دو  شوند كه هر دو از اعضاي يك طبقة بنيادي باشند،به يكديگر مربوط مي

  ).»2ج «و » 2ت«نگاه كنيد به (باشند ... ها، و ها يا ويژگيها، عاملها، كنشنشانگر موجوديت
» كنش«و » عامل«به ترتيب  ”Museum techniques“و  ”Curators“در مثال زير 

همچون اصطالح فراپاية » موجوديتي«هستند و به يك طبقة بنيادي واحد، مثل 
“Museums”  تعلق ندارند و بنابراينNT )اين اصطالحات . نيستند) هاي آناصطالح اخص

  .دربارة آن بحث خواهد شد» 3ـ1ج«هستند كه در بخش  1در واقع اصطالحات همايند
  :مثال
 هاي بنياديطبقه

  موجوديت
  نوع موجوديت
  نوع موجوديت

  عامل
  كنش

  نوع موجوديت
  نوع موجوديت

 
  هاموزه

  شناسيهاي باستانموزه    
  شناسيهاي قومموزه    
  دارانموزه    
  داريموزهفنون     
  هاي علميموزه    
 هاي تئاتريموزه   

 
MUSEUMS 

Archaeological museums 
Ethnographic museums 
Curators 
Museum techniques 
Scientific museums 
Theatrical museums 

، تمام )»3ـ4ح«، »2ج«نگاه كنيد به (اي مند چهريزهبايد توجه داشت كه در يك نمايش نظام
آيند به صورت سلسله مراتبي با اصطالح اصطالحات داراي تورفتگي كه در زير يك اصطالح مي

اين اصطالحات ممكن است به صورت همايندي با . مندرج در سطح باال، در رابطه نخواهند بود

 
1. associated terms 
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نگاه كنيد به (ها رفتار شود ن اساس با آنيكديگر مرتبط باشند، و در اين صورت بايد برهمي
 3»هاي موضوعي پزشكيسرعنوان« 2»ساختارهاي درختي«اين رابطه را در 1»بين«). »3ـ1ج«

ها سلسله مراتبي نيست، بلكه بررسي كرده و دريافته است كه نسبت قابل توجهي از اين رابطه
  ].24[همايندي است 

توان با توجه به عالئق سلسله مراتب امكانپذير است، ميدر جايي كه ايجاد سطوح بسياري در 
» دكستر كالرك«. كاربران اصطالحنامه، تصميم گرفت كه برخي سطوح را حذف كرد يا افزود

اصطالحنامة «در  ”Cattle“اين مطلب را با نشان دادن دو سلسله مراتب كامالً متفاوت براي 
  ].69[ كندتشريح مي 5»اصطالحنامة كاب«و  4»امتري

. بررسي شده است» 1ـ2ـ7د«و » 2ج«، و نيز »ح«هاي ها در بخشنمايش سلسله مراتب
هاي الفبايي معموالً فقط يك سطح از سلسله مراتب را در زير اصطالح فراپايه نمايش
در ). »2ـ2ح«نگاه كنيد به (دهند، اما امكان نمايش چند سطحي نيز وجود دارد مينشان

ها، اصول متفاوت كه مشخصة آن(در آميختن اصطالحات فروپايه هاي الفبايي، نمايش
مند امكان هاي نظامدر يك توالي، كاري معمول است؛ اما در نمايش) است بنديتقسيم

هاي مفيد از اصطالحات متجانس در يك سطح واحد از سلسله مراتب، دستيابي به زيرگروه
مقدم بر ) شوندناميده مي 7»برچسب گره«، »استانداردها«كه در ( 6نماهاچهريزه. وجود دارد
، »1ـ3ـ2ج«هاي مراتبي، در بخشهاي سلسلهنماها در نمايشچهريزه .آيندها ميزيرگروه

  .شوندتري تشريح ميبا تفصيل بيش» 3ـ7د«و » 1ـ2ـ7د«، *»3ـ4ح«
  :مثال

 
  )هارنگ(

  )رنگ سيمان. اخ) برمبناي تركيب((
  )روغني هايرنگ(

  نمايش الفبايي
PAINTS 

NT Cement paints 

Oil paints 

 مندنمايش نظام

PAINTS 

(By composition)← چهريزه -

 نما
 
1. Bean 
2. tree structures 
3. MeSH 
4. Emtree thesaurus 
5. CAB Thesaurus 
6. facet indicator 
7. node label 
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 )آستري... هاي آبي رنگ(
  )رنگ رويه... رنگ سيمان (
  )رنگ زيرين(
  )هاي آبيرنگ... برمبناي استفاده(
  )آستري(
  )رنگ زيرين(
  )رنگ رويه(

  

Primers 

Top coats 
Undercoats 
Water paints 

Oil paints 
Water paints 
Cement paints 

 

(By use) ← نما چهريزه  

Primers 
Undercoats 
Top coats 

  رابطة عام و خاص. 1-2-1ج
پيوند بين يك رده يا طبقه، و اعضا يا «كنند كه اي تعريف مياين رابطه را رابطه» استاندارد«

است كه به موجب  1اين رابطه داراي ويژگي توارث رياضي .»كندهاي آن را مشخص ميگونه
هاي زيرمجموعة آن نيز صدق اي خاص صدق كند، در خصوص ردهآن، آنچه در خصوص رده

ها است كه اين نوع رابطه در مدت. شودنيز گفته مي 2به اين رابطه، رابطة شمول. كندمي
مانند اولين مثال زير؛ ولي اين رابطه شود ـ هشناختي به كار گرفته ميهاي زيستبنديطبقه

  .بين مفاهيم موجود در هر حوزة موضوعي ديگر نيز كاربرد دارد
  :مثال

  دارانمهره
  دوزيستان.  اخ

  بالداران      
  پستانداران     
  ماهيان     
  خزندگان     
       

  ايهاي معدي ـ رودهعامل
  هاقابض.   اخ

  هاي ضدزخمعامل      
  اسيدهاي صفرا      
  هاملين      

VERTEBRATA 
NT     Amphibia 
          Aves 
 
         Mammalia 
         Pisces 
         Reptilia 
 
GASTROINTESTINAL AGENTS 
  NT  Antidiarrhoeals 
         Antiulcer agents 
         Bile acids 
         Cathartics 

 
1. mathematical inheritance 
2. inclusion 
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 هاكنندههضم      
  موتورهاي احتراق داخلي

  موتورهاي احتراق فشار.  اخ
  موتورهاي دوگانه سوز     
  موتورهاي گازي     
  موتورهاي بنزيني     
  ايموتورهاي احتراق جرقه     

  هاي تك والدخانواده
  پدرهاي بيخانواده.  اخ

  مادربيهاي خانواده     

         Digestants 
 
INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
  NT  Compression ignition engines 
          Dual- fuel engines 
          Gas engines 
          Petrol engines 
          Spark ignition engines 
 
ONE- PARENT FAMILIES 
  NT   Fatherless families 
          Motherless families 

) هاموجوديت(ها و همچنين در انواع اشيا ها و عاملها، ويژگيانواع كنشرابطة عام و خاص در 
  .كاربرد دارد
  :مثال

 عمليات حرارتي
  تابكاري.  اخ

  گيريكربن     
  گردانيسخت     
  بازپخت     
  تفكر
  تعمق.  اخ

  فكر پراكنده     
  گريزانديشي     
  استدالل     

  ارزش
  ارزش فرهنگي.  اخ

  ديارزش اقتصا     
  ارزش اخالقي     
  ارزش اجتماعي    

  معلمان
  آموزگار بزرگساالن.  اخ

  آموزگار مدرسه     
  هاي استثناييآموزگار آموزش     
 دانشجو معلم     

HEAT TREATMENT 
 NT   Annealing 
         Decarburization 
         Hardening 
         Tempering 
 
THINKING 
  NT  Contemplation 
          Divergent thinking 
          Lateral thinking 
          Reasoning 
    
VALUE 
  NT  Cultural value 
          Economic value 
          Moral value 
          Social value 
 
TEACHRES 
 NT   Adult educators 
         School teachers 
         Special education teachers 
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         Student teachers 
           

» 2ـ1ج«گونه ـ همان طور كه در بخش رابطه در صورتي درست است كه هم جنس و هم
، آزمون ديگري نيز »استانداردها«در . داده شد ـ از طبقة بنيادي واحدي باشند توضيح

 1»همه و برخي«مودار زير نشان داده شده، اين آزمون همانطور كه در ن. پيشنهاد شده است
  .براي ارزيابي اعتبار است

  
  

هستند، حال آن » سنجاب«، »جوندگان«اين نمودار حاكي از آن است كه برخي از اعضاي ردة 
  .باشندمي» جونده«به لحاظ تعريف، صرفنظر از زمينه، » هاسنجاب«كه تمام 

- باشند، نمودار نشان مي» هاآفت«اي همچون فروپاية رده» هاسنجاب«در عين حال چنانچه 

، »هاآفت«كه اين نوع رابطه، همواره رابطة عام و خاص حقيقي نيست؛ چرا كه برخي از دهد 
  .باشندمي» آفت«، »هاسنجاب«هستند، اما فقط برخي از  »سنجاب«

  
- آفت«طبقة ناپايدار  تخصيص يابد تا به» جوندگان«به طبقة » هاسنجاب«بهتر است جايگاه 

  .باشدمي» كنترل آفات«اي كه در موضوع ، مگر در اصطالحنامه»ها
. = عاخ( NTGتوان با اختصارات آن است كه رابطة عام و خاص را مي» استانداردها«نظر 

هاي ديگر، ها به زبانيا معادل آن 1)اصطالح اعم عام. = عاع( BTGو  2)اخص عام اصطالح
  .مشخص كرد

 
1. “all-and-some” 
2. NTG (Narrow Term Generic) 
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  :مثال
  نقاله

  تسمه نقاله.   عاخ   
  تسمه نقاله

 نقاله  .  عاع  

CONVEYORS 
  NTG   Belt conveyors 
BELT CONVEYORS 
  BTG  Conveyors 

كه در (اين كد خاص براي تميز دادن رابطة عام و خاص از رابطة جزء و كل سلسله مراتبي 
رابطة اخير است كه به اندازة كافي، تمايز رسد و تنها غيرضروري به نظر مي) تشريح شده دنباله

 .كندايجاد مي
  
  رابطة جزء و كل سلسله مراتبي. 2-2-1ج

هايي با حوزة موضوعي محدود، رابطة جزء و كل، شايد به استثناي كاربرد آن در اصطالحنامه
نام جزء، به «اما مواردي نيز وجود دارد كه در آن . گرددنوعي رابطة همايندي محسوب مي

توان يك سلسله مراتب در آن صورت، اصطالحات را مي. »نام كل در هر شرايطي است معناي
  :هستند» استانداردها«چهار مورد زير از موارد پذيرفته شده در . جزء ـ كل به شمار آورد

  ها و اعضاي بدناندام .الف
  :مثال
  گوش

  گوش خارجي   
  گوش داخلي   

  ايدايرهمجاري نيم       
  دستگاه دهليزي      

  گوش مياني   

  مكان جغرافيايي .ب
  :مثال

ENGLAND 
   EAST ANGLIA 
      ESSEX 

                                                                                                                                                        
3. BTG (Broad Term Generic) 
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         COLCHESTER DISTRICT 

  رشته يا حوزة مطالعاتي .پ
  :مثال
  شناسيزمين

  شناسي اقتصاديزمين   
  شناسي مهندسيزمين   
  شناسي فيزيكيزمين   

  شناسيسنگ      
  ساختار اجتماعي سلسله مراتبي .ت

  :مثال
 سازمان كليساي متديست

  حوزة متديست   
 دايرة متديست       

METHODIST CHURCH ORGANIZATION
   METHODIST DISTRICT 
       METHODIST CIRCUIT 

هاي ها به زبانهاي آنيا از معادل(، استفاده از اختصار زير »استانداردها«گزينة مورد نظر در 
  .براي نشان دادن رابطة جزء و كل است) ديگر
 )جزء به كل(اصطالح اعم.   جاع
 )جزء به كل(اصطالح اخص.   جاخ

BTP   Broader term (partitive)
NTP   Narrower term (partitive) 

  :مثال
COLCHESTER DISTRICT 
    BTP   Essex 
ESSEX 
   NTP   Colchester district 

  1رابطة مصداقي. 3-2-1ج
ها است، كه با اسمي عام بيان شده و هر اي عمومي از اشيا و پديدهطبقه«اين رابطه، رابطة بين 

دهد كه با اي را تشكيل مييك از افراد، مصداقي از آن طبقه است و سپس اين مصداق، رده
 اي ازاين اسامي خاص، شناسه هستند، يعني رده. »شوديك اسم خاص نشان داده مي

اي جداگانه شود و در پروندهاصطالحات كه غالباً از بخش اصلي اصطالحنامه كنار گذاشته مي

 
1. instance relationship 
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دهد، رابطة بين اما وقتي كه شناسه، بخشي از اصطالحنامه را شكل مي. گرددنگهداري مي
  .تر آن، رابطة مصداقي استشناسه و اصطالح عام

  :مثال
  درياها

  درياي بالتيك.   اخ
  درياي خزر      
  درياي مديترانه      

» درياها«نيستند، بلكه از مصاديق » نوع«... و » درياي خزر«، »درياي بالتيك«كه در مثال باال 
  .هستند

پيشنهاد شده كه رابطة مصداقي، با استفاده از اختصارات زير نشان داده » استاندارد انسي«در 
  :شود
 )مصداقي(اصطالح اعم.  ماع
  )داقيمص(اصطالح اخص .  ماخ
  :مثال
  )كليساي جامع فرانسه(

BTI   Broader term (instance)
NTI Narrower term (instance) 
 
 
FRENCH CATHEDRALS 
   NTI       Chartres Cathedral 
   NTI       Rheims Cathedral 
   NTI       Rouen Cathedral 
CHARTRES 
   BTI       French cathedrals 
 

  هاي چند سلسله مراتبيرابطه. 4-2-1ج
آمدن اصطالحات در زير بيش از يك طبقه، در حالي كه همة موارد نيز به يك اندازه صحيح 

اين نوع رابطة بين اصطالح و دو يا چند اصطالح فراپاية آن، . باشند، امري نامعمول نيست
ه مراتبي جزء و اين پديده هم در اصطالحات سلسل. شودرابطة چند سلسله مراتبي ناميده مي

 .كل و هم در اصطالحات عام و خاص، كاربرد دارد
  :مثال
  عام و خاص .الف

  پرستاران
  مديران پرستار. اخ   

  
  

  مديران بهداشت
  مديران پرستار. اخ   
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  جزء و كل. ب
  شرق افريقا

  زامبيا.   اخ   
  
  
  

  عام و خاص/ جزء و كل  .پ
  گوش   

  عصب صوتي.  اخ        

  مديران پرستار
  مديران بهداشت.  اع   

  پرستاران        
  
  
  

  زامبيا
  شرق افريقا.  اع   

  جنوب افريقا        
  
  
  
 

  عصب صوتي
  گوش.  اع   

  اعصاب        

   
  
  
  
 

  جنوب افريقا
  زامبيا.  اخ   
  
  
  
  
 

  اعصاب
  عصب صوتي.  اخ   
  

  )جزء و كل= عام و خاص، اعصاب= گوش(
 

» حقيقي«هاي عام و خاص هاي عام و خاص مربوط به اصطالح، رابطهاگر برخي از رابطه
ها را چند سلسله مراتبي تلقي توان اين رابطه، باز هم مي)»1ـ2ـ1ج«نگاه كنيد به (نباشند 

  .هاي فوق رفتار نمودها همانند مثالكرد و با آن
  
  رابطة همايندي. 3-1ج

به زبان ساده، رابطة . ابطة قبلي نيستتعريف سومين رابطة اساسي، به آساني تعريف دو ر
) ولي نه به لحاظ سلسله مراتبي(شود كه به لحاظ مفهومي همايندي بين اصطالحاتي يافت مي

به عبارت . نيز نيستند] و مترادف[رابطة نزديكي با يكديگر دارند و اعضاي يك مجموعة معادل 
  .كه در دو بخش باال تشريح شد ديگر، اصطالحات با يكديگر پيوند دارند، اما نه به صورتي

ها اصطالحات مرتبط نيز گفته كه به آن(اصطالحات داراي رابطة همايند » استانداردها«
اي با يكديگر اين اصطالحات به لحاظ ذهني به اندازه«پذيرند كه را در صورتي مي )شودمي

ص گردد، چرا كه با اين ها، الزاماً بايستي در اصطالحنامه مشخهمايند باشند كه پيوند بين آن
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سازي و بازيابي مورد استفاده قرار گيرند كار، اصطالحات جايگزين را كه ممكن است براي نمايه
- مشخص مي) اصطالح مرتبط.= ام( ”RT“اين رابطه دو جانبه است و با . »توان آشكار نمودمي

  .شود
  :مثال

  آموزش
  وسايل كمك آموزشي.  ام   

  وسايل كمك آموزشي
  آموزش.  ام   

ارزشي انباشته هاي بيهميشه اين خطر وجود دارد كه گردآورندگان، اصطالحنامه را با رابطه
براي فائق آمدن . زندكنند كه بدون بهبودي قابل توجه جامعيت، به كاركرد مانعيت صدمه مي

ن اصطالح هرگاه يكي از اصطالحات به عنوا«كنند كه توصيه مي» استانداردها«بر اين گرايش، 
هاي ارجاعي كه تمام اي به كار گرفته شود، اصطالح ديگر بايد، به موجب چارچوبنمايه

» استانداردها«طبق . »كنند، قطعاً به صورت ضمني بيان شودها استفاده ميكاربران نمايه از آن
ر غالباً يكي از اصطالحات، در ه«كه اصطالحات رابطة نزديكي با يكديگر دارند، در جايي 

مثالً . »آيدشود، بخشي ضروري به حساب ميكه از اصطالح ديگر داده مي تعريف يا توضيحي
الزم است، اما عكس آن » وسايل كمك آموزشي«براي تعريف اصطالح » آموزش«اصطالح 

آزمون «رود كه بگويد در صورت شكست اين تا آنجا پيش نمي» استاندارد«. مصداق ندارد
هاي تر در حوزههاي ذهني بيشرابطه. شوندجة اعتبار ساقط ميدرها از ، رابطه»تعريف

و » طالق«مثالً پيوند بين اصطالحات . دهنداز كاربران رخ مي تخصصي مربوط به نوع خاصي
» اطالعات اجتماعي«اي در حوزة ممكن است در صورتي در اصطالحنامه» معاضدت حقوقي«

- هاي به عمل آمده از آژانسد در درخواستظاهر شود كه تحقيقات در مورد اصطالحات موجو

. نيز هم وقوعي بااليي را بين اصطالحات فوق نشان دهند» رساني اجتماعياطالع«هاي 
با كاربران متفاوت، ممكن است توجيهي نداشته  اياي در اصطالحنامهوجود چنين رابطه

  .باشد
همايندي در بسياري از  به نقاط ضعف پيوندهاي بين اصطالحي كه داراي رابطة 1»ملهولت«

قواعد كافي دربارة تعريف و ساخت اصطالحات ]. 145[ها هستند پرداخته است اصطالحنامه
 
1. Molholt 
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هاي ناقص در ميان كاربرد شخصي و شيوه«مرتبط وجود ندارد و اين امر موجب عدم انسجام و 
ي كه واژگان، برقراري روابط بامعنا بين اصطالحات مرتبط در جاي. »شودهاي اطالعاتي مينظام

  .يك سياهة الفبايي از اصطالحاتي است كه ساختار توجهي ندارند، ميسر نيست
شده اي كامالً مشخصشده در ابعاد چهريزهاي با ساختار سلسله مراتبي كنترلاصطالحنامه

، مبنايي )»2ـ3ـ4ح«و  »2ـ3ـ2ج«نگاه كنيد به  -]14[اصطالحنامة هنر و معماري«نظير (
مثالً در . كندو قابل درك براي كاربرد پيوندهاي داراي رابطة همايندي ارائه مي كامالً باثبات

توان اصطالحات مرتبط را به اند، ميهاي اصطالحات از قبل بخوبي تعريف شدهجايي كه طبقه
ترين اصطالح موجود در يك طبقه منسوب كرد، نه به هر يك يا چند اصطالح درون آن عام

  .طبقه
هاي عام، بلكه با حوزة ها نه با چهريزهكه ساختار آن(اي هاي چهريزهحنامهدر تدوين اصطال

شناسايي اصطالحات داراي رابطة همايندي در طول فرايند اولية ) موضوعي شكل گرفته است
، و نه انجام اين )»1ـ2ـ7د«و » 1ـ3ـ2ج«، »4ـ3ـ1ج«نگاه كنيد به (تحليل حوزة موضوعي 

سهولت بازشناسي » ويليامسون«. بعد، امري معمول استاي از مراحل در مرحله كار
اي فرانماهاي چهريزه 1»آراستمان«اي داراي رابطة همايندي را از روي اصطالحات اصطالحنامه

  ].220[شرح داده است  2»بندي جهاني بليسرده«
هاي يك شيوة نسبتاً متفاوت براي يافتن اصطالحات داراي رابطة همايندي، از طريق روش

  .تشريح شده» 4ج«ودكار آماري است كه در بخش خ
هايي كه به هايي كه به يك طبقة واحد، و رابطهرابطه: دو نوع رابطة همايندي وجود دارند

  .طبقات متفاوت تعلق دارند
  اصطالحات متعلق به يك طبقة واحد. 1-3-1ج

احد تعلق به عنوان يك قاعدة عمومي، مرتبط كردن اصطالحاتي كه به يك رده يا جنس و
مند با دقت كردن در نمايش نظام. ضرورتي ندارد 3)والديعني اصطالحات هم(دارند 

ـ در صورتي كه چنين نمايشي وجود داشته باشد ـ يا از طريق بررسي و مراجعه ] اصطالحات[

 
1. layout 
2. Bliss Classification (BC2) 
3. sibling terms 
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والد را در يك سطح واحد و كه تمام اصطالحات هم(به اصطالح اعم مربوطه در نمايش الفبايي 
  .توان اين رابطه را ديدمي) كندا اصطالحات مورد جستجو، فهرست ميهمراه ب
  :مثال

 Radial bearings: اصطالح مورد جستجو
RADIAL BEARINGS     JCK 

  
والد مرتبط را پيدا ، اصطالحات هم)BEARINGSكه برابر است با ( BTيا  JCKبا بررسي و مراجعه به 

  .كنيد
مندنمايش نظام

      JC        Bearings 
      JCC      Plain bearings 
      JCC.D  Sliding bearings 
      JCF      Rolling bearings 
      JCF.B  Ball bearings 
→ JCK      Radial bearings

نمايش الفبايي
BEARINGS  JC 
     NT     plain bearings 
               Radial bearings← 
               Roller bearings 

 
و  والد داراي همپوشاني معنايي هستندآن است كه وقتي اصطالحات هم» استانداردها«پيشنهاد 

گيرند، بايد گاهي اوقات با مسامحه و تقريباً به صورت جايگزين يكديگر مورد استفاده قرار مي
اي هر يك از اصطالحات، تعريف براي قاعدة فوق استثناهايي قائل شد، حتي اگر بتوان بر

. هاي معادل را تشكيل ندهنداي از واژهدقيقي ارائه كرد و در نتيجه اين اصطالحات، مجموعه
هايي از جنس كنند كه هر دو، گونهرا بيان مي» كشتي«و » قايق«براي مثال، » استانداردها«
  .هستند» وسيلة نقلية دريايي«

ه داراي نوعي پيوند بسيار قوي بين يكديگر باشند، ممكن والد نيز، در صورتي كهاي همجفت
اين . افتداست به يكديگر مرتبط شوند، كه اين پديده بين ديگر اعضاي يك گونه نوع اتفاق نمي

يعني يكي از مفاهيم، از ديگري مشتق (باشد  2يا فاميلي 1اي اشتقاقيرابطه ممكن است رابطه
توان به رابطة بين به عنوان مثال مي. مرتبط هستنداين حاالت نيز نيازمند روابط ). شده

 
1. derivational relationship 
2. familial relationship 
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اما . هستند» ساناناسب«اشاره كرد كه همگي اصطالحات اخص » قاطر«و » االغ« ،»اسب«
نياز دارند، چرا كه هر دو در داشتن يك رابطة » .ام«فقط به يك پيوند » االغ«و » قاطر«

  .با هم همانند هستند اشتقاقي،
  هاي متفاوتبه طبقه اصطالحات متعلق 2-3-1ج

هاي گوناگون شده هاي همايند در طبقهبندي رابطههاي زيادي صرف ردهدر گذشته تالش
  .است

- رابطه را منتشر كرد كه شامل رابطه 120اي از بندي شدهسياهة رده 1»پرو« 1965در سال 

ه تا گرفت» ارسطو«بندي، از پيشنهادي از سوي تعدادي از فالسفه و متخصصان ردههاي 
بندي مفصل، اما اين طبقه]. 155[شد مي 5»ميلز«و  4»فارادان«، 3»دو گروليه« ،2»رانگاناتان«

. الزامي شمرده نشده و در عمل خيلي به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است» استانداردها«در 
 تر، تا حدي ناشي از اين حقيقت استبندي دقيقمعتقد است كه فقدان طبقه» اسونونيوس«

غالباً دو اصطالح به اشكال گوناگوني كه بيان آن دشوار است، ارتباط سودمندي با يكديگر «كه 
تري كه از اصطالحات داراي هاي پيچيدهآن است كه طبقه» ميلستد«اعتقاد ]. 197[» دارند

و كنند ها را در متون اعمال ميسازاني كه اين رابطهاند، براي نمايهرابطة همايندي تشكيل شده
  ].140[كنند براي كاوشگراني كه در پي رابطة دقيق هستند، مشكل ايجاد مي

نظام زبان پزشكي «ها اخيراً افزايش يافته؛ بويژه در رابطه با اما تحقيق در خصوص رابطه
آن مشخص شده است » شبكه معنايي«رابطة غيرسلسله مراتبي در  49كه در آن  6»واحد

از پژوهشي گزارش داده كه » بين«پزشكي نيز حوزة زيستدر ). »ب2ـ2ـ3ر«نگاه كنيد به (
توان در واژگان مراتبي را ميهاي غيرسلسلهاين امر بوده كه كدام رابطههدف آن تعيين 

]. 23[ها را مشخص ساخت ويژگي كرد، سازمان داد و ساختار آن شدة پزشكي تعيينكنترل
ها وجود عملياتي ثابتي در الگوي رابطهاين تحقيق به بررسي اين امر پرداخت كه آيا منطق 

توان ـ مثالً ـ با استفاده از تحليل ساختواژي  اصطالحگان ها را ميدارد و آيا گزينش رابطه
 
1. Perrault 
2. Ranganathan 
3. De Groiler 
4. Farradane 
5. Mills 
6. Unified Medical Language System (UMLS) 
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هاي ، در رويكرد جديدي به ايجاد اصطالحنامه1»اشميتس اسر«. پزشكي، ماشيني كرد
ها، طبقات ده مورد از آنكند كه اي را پيشنهاد ميطبقة رابطه 13چندزبانه، مشخص كردن 

تري در پژوهش نيز به شكل عمومي 2»گرين«]. 173[فرعي جديد از رابطة همايندي هستند 
اي درگير است تا از اين طريق، ها، يا يك اصطالحنامة رابطهدر خصوص ايجاد فهرستي از رابطه

شناختي بر حپردازد، كنترل اصطالهمانطور كه يك اصطالحنامة متعارف به كنترل مفاهم مي
  ].90[ها نيز فراهم گردد روي رابطه

كنند ـ اگرچه ترين انواع اصطالحات مرتبط ارائه ميهايي از برخي از رايجمثال» استانداردها«
ها اين رابطه. گيردهاي اجباري صورت نميها در رديف رابطهتالشي براي گنجاندن اين رابطه

  .اندشويم، در سطور زير آمدهها مواجه ميآن هاي ديگري كه در عمل بادر كنار رابطه
  رابطة همايند جزء و كل .الف

ذكر شده، با توجه » 2ـ2ـ1ج«مراتبي كه در بخش جداي از چهار مورد رابطة جزء و كل سلسله
باشد، هاي بنيادي متفاوت ميبه اين كه رابطة جزء و كلي، پيوندي بين اصطالحات در طبقه

تشخيص اين رابطه نسبتاً آسان است، خصوصاً هنگامي كه اشياي . اين رابطه همايندي است
  .عيني در آن دخيل باشند

  :مثال
  ايرآكتور هسته

  مجراي فشار.  ام     
  اتاق عمل

  تجهيزات جراحي.   ام     
  ساختمان

  هادرب.   ام     
  
دهند كه در يك اصطالحنامة بسيار تخصصي، در صورتي كه اين اجازه را مي» استانداردها«
، با رابطة جزء و كل به صورت »گرددكل به صورت تلويحي همراه با نام جزء بيان مينام «

، اصطالح »مهندسي توربين«اي در حوزه مثالً در اصطالحنامه. مراتبي رفتار شودسلسله

 
7. Schmitz- Esser 
8. Green 
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، زيرا در ».ام«نشان داد، نه به عنوان » .اخ«توان به عنوان مي» توربين«را نسبت به » پروانه«
اما وقتي رابطة جزء و . دهدرخ نمي» پروانه«حوزة محدود، كاربردهاي ديگر براي اصطالح  اين

كل منحصر به يك جفت اصطالح نباشد، يعني جزء بتواند به چندين كل تعلق داشته باشد 
يا » دوچرخه«، »يلة نقلية موتوريوس«كه ممكن است جزئي از » سيستم ترمز«در مورد  مثالً(
عموماً در صورتي كه رابطة جزء و كل . ، رابطة همايند بايد ترجيح داده شود)باشد» قطار«

حفظ شود، احتمال ناپايداري » 2ـ2ـ1ج«مراتبي براي چهار طبقة داده شده در بخش سلسله
  .هاي جزء و كل وجود خواهد داشتتري در تعيين رابطهكم
  هاي مورد مطالعها حوزة مطالعاتي و اشيا و پديدهيك رشته ي .ب

  :مثال
  شناسيلرزه
  زمين لرزه.   ام     
  شناسيغده
  نئوپالسم.   ام     

  مهندسي مكانيك
  نيروي محرك.   ام     

  قوم نگاري
  جوامع اوليه.   ام     

  ]آن[يك عمليات يا فرايند و عامل يا ابزار  .پ
  :مثال
  گيري سرعتاندازه

  سنجسرعت.   ام     
  تراشكاري

  دستگاه تراش.   ام     
  مسابقه وسايل موتوري

  هاي مسابقهاتومبيل.  ام     
  آرايش مو

  سشوار.  ام     

  شغل يا فرد شاغل در آن شغل .ت
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  :مثال
  حسابداري

  حسابدار.   ام     
  مددكاري اجتماعي

  مددكار اجتماعي.   ام     
  آجرچيني

  آجرچين.   ام     
  ورزش

  ايورزشكاران حرفه.   ام     

  عمل يا محصول عمل  .ث
  :مثال

  پژوهش علمي
  ابداعات علمي.   ام     
  سازيراه
  هاراه.   ام     

  خشونت
  قربانيان خشونت.   ام     

  انتشارات
  پارتيتور موسيقي.   ام     

  عمل و مفعول مطلق آن .ج
  :مثال

  رانندگي
  ايوسايل نقلية جاده.  ام     

  هاتحليل داده
  هاداده.  ام     

  آموزش
  دانشجويان.  ام     

  هنردرماني
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  روانيبيماران.  ام     

  هاهاي آنمفاهيم مرتبط با ويژگي .چ
  :مثال
  سطوح

  هاي سطحويژگي.  ام     
  آلياژهاي فوالد

  ضدخوردگي.   ام    
  زنان

  زنانگي.  ام     

  هامفاهيم مرتبط با منشأ آن .ح
  :مثال
  آب
  هاي آبچاه.  ام     

  اطالعات
  منابع اطالعاتي.  ام     

  مفاهيم پيوسته با وابستگي علت و معلولي .خ
  :مثال

  اصطكاك
  سايش.  ام     

  آسيب
  حوادث.  ام     

  شيء يا عمل، و عامل ضد آن .د
  :مثال
  هاآفت

  سموم دفع آفات.  ام     
  فرسايش
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  موانع فرسايش.  ام     
  جرم
  ابزار جلوگيري از جرم.  ام     

  مادة خام و محصول آن .ذ
  :مثال
  مخلوط

  بتن.  ام     
  پوست

  چرم.  ام     

  عمل و ويژگي مرتبط با آن .ر
  :مثال
  گيري دقتاندازه

  دقت.  ام    
  ارتباطات

  هاي ارتباطيمهارت.  ام     
  )شودرفتار نميمترادف، با آن متضادي كه به صورت شبه(مفهوم و متضاد آن  .ز

  :مثال
  افراد مجرد

  افراد متأهل.  ام    
  مدارا

  تعصب.  ام     
الذكر، و همچنين انواع ديگري كه اينجا ذكر اگرچه آگاه بودن از انواع اصطالحات مرتبط فوق

اند سودمند است، گردآورندگان بايد مشخص كنند كه رابطه، در دستة عام اصطالح نشده
» 2ـ1ج«هاي تعيين اعتبار كه در بخش امر ممكن است با انجام آزموناين . گنجدمرتبط مي

مراتبي ها نشان دهند كه اصطالحات به صورت سلسلهاگر اين آزمون(ارائه شد صورت گيرد 
به طور كلي قضاوت دربارة رابطة صحيح بين .) مرتبط نيستند، پس اصطالحات مرتبط هستند
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بندي كلي طبقه. تر از علوم اجتماعي و انساني استاصطالحات در فناوري و علوم محض، آسان
ها، احتماالً تا زماني مورد پذيرش حاضر از اصطالحات مرتبط، و كاربرد نسبتاً نامنسجم آن

ها عمدتاً براي راهنمايي كاربران انساني در گزينش خواهد ماند كه اصطالحنامه باقي
تقاضا «ها، دة خودكار روزافزون از اصطالحنامهاما استفا. گيرنداصطالحات مورد استفاده قرار مي

هاي فرعي هايي هستند كه به طبقهشود كه داراي رابطههايي را موجب ميبراي اصطالحنامه
  ].69[گردند تري اعمال مياند و با انسجام بيشتقسيم شده

د به دهد، گردآورندگان بايرخ مي» .ام«و » .اع«وقتي بين يك جفت اصطالح هر دو رابطة 
اشتباه . هايي كه به روش دستي تهيه شده، باشنددنبال يك اشتباه معمول در اصطالحنامه

دهد كه گردآورنده در هنگام كار بر روي اصطالح دوم، تصميمي متفاوت از زماني وقتي رخ مي
ناشي از مدخل دوجانبه  الًاين امر معمو. گيرد كه به كار بر روي اصطالح اول پرداخته استمي
 .باربطي است كه يا ايجاد نشده يا در جاي نادرستي آورده شده استو 

  اصطالحات مرتبط در نمايش الفبايي. 3-3-1ج
، معموالً در يك توالي الفبايي ».ام«در نمايش الفبايي، اصطالحات مرتبط، به پيروي از قاعدة 

طريق تقسيم كند كه از آرايش ديگري را پيشنهاد مي» استاندارد انسي«. شوندتنظيم مي
دهند، مفاهيم هايي كه بخشي از نمايش منطقي را تشكيل نميبه طبقه«اصطالحات مرتبط 

- كامالً مربوط به يكديگر را در يك آراية الفبايي در زير يك توصيفگر مشخص، در كنار هم مي

در مثال . نما، يا برچسب گره مشخص شونداين اصطالحات مرتبط بايد با يك چهريزه. »آورد
  .كندنما عمل ميبه عنوان چهريزه) تجهيزات(ر زي

  :مثال
  نشانيآتش

  .ام    
  )تجهيزات(        
  تجهيزات ايمني        
  نشانيهاي آتشلوله        
  نردبان        
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، »3ـ1ج«هاي اي، بخشنماها در نمايش اصطالحنامههاي مربوط به چهريزهبراي ديگر بخش
 .را ببينيد» 3ـ7د«و » 1ـ2ـ7د«، »3ـ4ح«، *»2ج«، »4ـ3ـ1ج«

  منداصطالحات مرتبط در نمايش نظام. 4-3-1ج
اند مند كه براي ارائة نمايي كلي از رشته يا حوزة موضوعي سازماندهي شدههاي نظامنمايش

، يقيناً اصطالحاتي )»2ـ3ـ2ج«(اند هاي اساسي سازمان نيافتهو بر طبق چهريزه) »1ـ3ـ2ج«(
را در بر خواهند گرفت كه داراي رابطة عام و خاص ) »1ـ2ج«(متفاوت  هاي بنيادياز طبقه

مراتبي هستند، آميخته درهم نيستند، در نتيجه اصطالحاتي كه داراي رابطة همايندي و سلسله
- ها به دو شكل در فرانماها نشان داده مياين رابطه. شونددر قالب يك برنامة واحد ظاهر مي

يا ها »نوع«ها، در زير اصطالحات مرتبط فراپايه، گويي كه اين رابطهيا به صورت تورفته : شوند
  مراتب هستند؛ يا به صورت سياهه شده به عنوان ارجاع متقابل در زيراعضاي يك سلسله

  .اصطالح داراي ارتباط دوجانبه
  تورفتگي در زير اصطالح مرتبط فراپايه .الف

  :مثال
  
 
  .)ام(
  .)ام(
  
  
  .)ام(
  
  
  .)ام(
  
  
  .)ام(
  

 آتش
  )خطرات(

  خطرات آتش
  پذيرهاي اشتغالمحيط     

  
  )ابزارهاي ايمني(

  مصونيت از آتش
  
  )نشانيابزارهاي آتش(

  نشانيآتش
  
  )تجهيزات(

  نشانيتجهيزات آتش
 نشانيهاي آتشلوله    

LF 
 
LFD 
LFD.F 
 
 
LFH 
 
 
LFP 
 
 
 
LFP.C 
LFP.CC 
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داراي رابطة » آتش«تورفتگي در زير اصطالح در مثال باال تمام اصطالحات داراي يك سطح 
گيرند تا مي.) ام(مراتبي؛ بدينسان اين اصطالحات كد همايندي با آن هستند نه رابطة سلسله

  :يعني. رابطة صحيح بين اصطالحات، در نمايش الفبايي نشان داده شود
  آتش

  خطرات آتش.)   ام(     
  مصونيت از آتش.)   ام(     
  نشانيتشآ.)   ام(     

يا عالمت ديگري » - «توان از نمايش چاپي حذف كرد، يا آن را با عالمت را مي. عالمت ام
  .جايگزين نمود

مند، اشتباه مراتبي در نمايش نظاممهم اين است كه فروپايگي فرانمايي با فروپايگي سلسله
  .نشود
  هاي متفاوتمراتبها و سلسلههاي متقابل بين اصطالحات مرتبط در ردهارجاع .ب

  در زير» .ام«كه به صورت تورفته به عنوان يك » سوزيبيمة آتش«در مثال زير، اصطالح 
نشان داده شده، داراي جايگاه اصلي خاص خود در يك حوزه موضوعي متفاوت، يعني » آتش«

هاي دوجانبه برقرار بين اصطالحات مرتبط در دو حوزة متفاوت، ارجاع. است» بيمه«در زير 
مند هاي نظامنمايش. (آيدمي) »*.ام«و گاهي (» ام«د و قبل از هر ارجاع متقابل، اختصار شومي

  .)شوندبيان مي» 3ـ7د«و » 1ـ2ـ7د«، »3ـ2ج«هاي تري در بخشبا تفصيل بيش
  :مثال

 
 
 
 
 .)ام(

. . .   

 آتش
 TVHسوزي   بيمة آتش.  ام

  )خطرات(
  خطرات آتش

  
  بيمه
. . .  

  نشانيتجهيزات آتش
 LFآتش  .  ام  

LF 
 
 
LFD 
 
 
TV 
 
 
TVH 
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  ايبندي و تحليل چهريزهرده. 2ج
در . ها استبندي يك ابزار حياتي براي ساختار و رابطهدر هنگام تدوين اصطالحنامه، رده

بندي، هاي بين اصطالحات در يك سياهة الفبايي بدون تمسك به ردهصورت تعيين رابطه
به دو اصطالحنامة بزرگ » استال دكستر كالرك«. يابدكاهش ميكارآيي اصطالحنامه احتماالً 

كند كه به خاطر فقدان يك ساختار اساسي، پس در حوزة كشاورزي با ترتيب الفبايي اشاره مي
اي مشترك بين اين دو ايجاد يك ساختار رده]. 67[مداوماً نيازمند تجديدنظر بودند از انتشار 

، )»1ـ2ـ3ر«نگاه كنيد به (ها با يكديگر هبودي و انطباق آنروشي بود كه براي باصطالحنامه، 
  ].66[هاي چندزبانه يافت شد و براي تسهيل در ترجمه و توليد ويرايش

اين . اي استبندي چهريزهمند در تدوين اصطالحنامه، ردهبندي نظامترين شكل ردهرايج
از  لحاظ تركيبي است كه امكان استفادهاز آن . اي ـ تركيبي استبندي تجزيهبندي نوعي ردهرده

تركيبات اصطالحي را به منظور بازنمايي موضوعات تفصيلي كه در فرانماها به صورت خاصي 
بندي به صورتي اي است كه ساختار اين ردهآورد؛ و به اين خاطر تجزيهاند، فراهم ميذكر نشده

تند كه در طول يك فرايند بسيار اي هسها بازنمايي كنندة مفاهيم سادهاست كه نشانة رده
  .اندهاي كامالً مشخص، سازمان يافتهاي مشهور است، در طبقهدقيق كه به تحليل چهريزه

  ايها و كاربرد تحليل چهريزهاصطالحنامه. 1-2ج
هاي اي به لحاظ ساختار شبيه به يك اصطالحنامه است و شباهتي با نظامبندي چهريزهرده
پردازند كه امكان بسيار اي ميرد كه به عبارات و اصطالحات پيچيدهبندي شمارشي ندارده

اي و بندي چهريزههاي ردههمانندي بين طرح. محدودي براي تركيب با يكديگر دارند
اي از چندين جنبه در تدوين بندي چهريزهها به معناي آن است كه ردهاصطالحنامه
هاي موضوعي و ندي ابزاري براي تحليل حوزهدر وهلة اول، اين همان. مفيد است اصطالحنامه

به  نيز نگاه كنيد(آورد ها فراهم ميهاي بين مفاهيم موجود در اين حوزهبراي تعيين رابطه
مند، در توان به عنوان نمايش نظاماي به دست آمده ميبندي چهريزهثانياً از رده). »7د«

- ها را ميثالثاً چهريزه). »3ـ4ح«يد به نگاه كن(اصطالحنامه چاپي يا درونخطي استفاده كرد 

هاي موجود اضافه هاي اصطالحات، به اصطالحات واژگانتوان براي تعريف بهتر معاني و نقش
اي به عنوان يك فن تدوين استفاده هايي وجود دارند كه از تحليل چهريزهاصطالحنامه. كرد
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آراستمان . باشنداي ميي چهريزههاهايي هم هستند كه داراي نمايشكنند، و اصطالحنامهمي
  .شودبررسي مي» 3ـ4ح«ها در بخش برخي از اين نمايش

  هاي جهاني، به عنوان منابع اصطالحنامهو ديگر طرح» بندي بليسرده«. 1-1-2ج
هاي خاص موضوعي، يك منبع مفيد واژگاني و اي در حوزهبندي چهريزههاي ردهطرح

وجود دارد كه منشأ  1»بندي بليسرده«دومي از بعالوه، ويراست . ساختاري هستند
هاي موضوعي، تحليل اي، در قالب حوزهاصطالحشناسي تفصيلي است و از طريق فنون چهريزه

  .شده و سازمان يافته است
اين اثر نتيجة . انتشار يافت 1953و  1940هاي بين سال» بندي بليسرده«اولين ويراست 

هاي بود و به خاطر طراحي دقيق رده 2»بليس. اي. اچ«مطالعه از سوي گردآورندة آن  عمري
هاي نحوي آن، درخور بندي كوتاه و برخي ويژگيهاي ردههاي جايگزين، نشانهاصلي، مكان

ويرايش شد و از  4»واندا بروتون«و  3»جك ميلز«ويراست دوم كه توسط ]. 204[توجه بود 
را طي ] و تكامل[مورد حمايت قرار گرفت، مراحل توسعه  5»بليس بنديانجمن رده« سوي
پوستة اولية نظام دچار حداقل تغيير شده و در هر رده، فرانماها بنابر اصول ]. 137[كند مي

در جلد مقدمه و در جاهاي ديگر به تشريح ايدة » جك ميلز«. انداي طراحي شدهچهريزه
 هايدر بخش» بندي بليسرده«ح، توليد ويراست دوم هدف از اين طر. زيربنايي پرداخته است

هاي اصلي است، كه هر يك مقدمه، فراهنماها و نماية خاص خود را مجزا براي هر يك از رده
ردة اصلي منتشر شده و جلدهاي مربوط به  12جلدهاي مربوط به  1999تا سال . دارند

  .چندين ردة ديگر نيز در آستانة تكميل شدن بودند
اين شكل استفاده از طرح به صورت منبعي از اصطالحات و ساختار » بندي بليسرده انجمن«

كند؛ مشروط بر آن كه در هر اثر ها را تشويق ميبندي يا اصطالحنامههاي خاص ردهبراي طرح
اي، براي اهداف اصطالحنامه. شود، تقدير و تشكر الزم به عمل آيداي كه حاصل ميمنتشره

فرانما بايد ويرايش شوند تا در كنترل شكل واژه و در تشخيص و تعيين  جزئيات موجود در
تري اعمال مراتبي و همايندي موجود، مانعيت بيشمراتبي، چند ـ سلسلههاي سلسلهرابطه

 
1. Bliss Classification (BC2) 
2. H. E. Bliss 
3. Jack Mills 
4. Vanda Broughton 
1. (http://www.sid.cam.ac.uk/bea/beahome.htm) 
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به عنوان » بليس«دربارة استفاده از » ايچيسن«هاي تر به مقالهبراي كسب اطالعات بيش. گردد
نيز به عنوان » بندي بليسرده«از ويراست دوم ]. 1؛2[اجعه كنيد اي مريك منبع اصطالحنامه
در  1بندي دهدهي جهانياي براي آزمودن ساختار مجدد فرانماهاي ردهيك چارچوب چهريزه
؛ 124[اي يا اصطالحنامة همراه، استفاده شده است بندي كامالً چهريزهقالب يك نظام رده

220.[  
اي كردن روي آورده است درجة باالتري از فرايند چهريزه نيز به» بندي دهدهي ديوييرده«
آناتومي اعصاب قلب «بندي، مفهوم مركب مثالً در بيست و يكمين ويراست اين رده]. 136[

بندي، ايجاد نماي خالي از ابهام در نشانة ردهتوان با استفاده از حداقل سه چهريزهرا مي» گوزن
، هم به لحاظ قواعد مورد استفاده و هم »تابخانة كنگرههاي موضوعي كسرعنوان«ضمناً . كرد

  .ها استبراي اصطالحنامه» استاندارد انسي«تر شدن به رهنمودهاي ساختاري، در حال نزديك
  هاي بنياديچهريزه. 2-2ج

ها است و ها، يا چهريزهاي، تقسيم اصطالحات به طبقهبندي چهريزهويژگي شاخص در يك رده
بندي در هر زمان، به منظور توليد تقسيم) يا اصل(استفاده از فقط يك مشخصه اين كار با 

ها ويژگي ديگر، پذيرش تعداد محدودي از طبقه. گيردالجمع انجام ميهاي متجانس مانعهگروه
باشد كه ممكن است با هر مفهومي بازنمايي شوند و زيربناي تمام هاي بنيادي مييا چهريزه

ممكن است به عنوان عضوي از چهريزة » هانقاشي«مثالً مفهوم . رار گيرندهاي موضوعي قحوزه
ممكن است عضوي از چهريزة » نقاشي«بندي شود، و در عين حال رده» هاموجوديت«بنيادي 
  .محسوب گردد» مواد«به عنوان تجلي چهريزة بنيادي » رنگ«، و »كنش«بنيادي 
» رانگاناتان. آر. اس«اي بنيادي پرداخت، اما اين هبه نامگذاري چهريزه 2»جي كايزر«در ابتدا 
اي پرداخت و اي ـ تركيبي بود كه به توسعه و شناساندن تحليل چهريزهبندي تجزيهمبدع رده
او پنج طبقة بنيادي ـ شخصيت، ماده، ]. 163[خود به كار بست » بندي كُلُنرده«آن را در 

» انرژي«. اندنياز از توضيحبي» ماده«و » مانز«، »فضا«. ـ را مشخص كرد3فضا، و زمان انرژي،
دشوار است، » شخصيت«تعريف . ها استها، فرايندها، و مسئلهاي است كه نمايانگر كنشطبقه

ها ـ بسته به ها و انواع كنشاما نمايانگر چهريزة كليدي است كه اشياء انواع اشياء يا كنش
 
2. Universal Decimal Classification (UDC) 
1. J. Kaiser 
2. Personality, Matter, Energy, Space, Time (PMEST) 
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ها تحقيق و هاي بنيادي، در طي سالچهريزه. شودسوگيري حوزة موضوعي ـ را شامل مي
- هاي متفاوت، از جمله شامل موارد ذكر شده در زير ميهاي موضوعي و رشتهكاربرد در حوزه

  .گيرند نيز داده شدهها جاي ميهايي از اصطالحاتي كه در اين طبقهمثال. شوند
  اشيا/ چيزها/ هاموجوديت

  )هابرمبناي مشخصه(   
  هاي انتزاعيموجوديت

  هاها، رشتهايده: مثل      

  الوقوعهاي طبيعيموجوديت
  هاتابش، ابرها، رودخانه: مثل     

  هاي زنده، جاندارانموجوديت
  ها، پستاندارانها، ويروسباكتري: مثل      

  )ساختدست(مصنوعات 
  كاالهاي توليدي، اشياي هنري: مثل      

  شرايط/ صفات، حاالت/ هاويژگي: هاخصيصه
  حرارت، رنگ، پايايي، اندازه: مثل      

  مايه، مواد متشكله/ مواد
  ها، چوب، چرم، پالستيك، پارچه، داروكاني: مثل      

  اجزا/ قطعات
  هاي بدنه، سقف، كفتاير، سكان، قسمت: مثل      

  هاي پيچيدهموجوديت/ هاي كليموجوديت
  مدارسها، ها، ساختمانوسايط نقلية موتوري، كشتي: مثل      

  )برمبناي كاركرد(
  )دارجان و جانهاي عمل ـ بيانجام دهنده(ها عامل
  هاافراد، كاركنان، سازمان      

  ايهاي حرفههنرمندان، دريانوردان، پزشكان، انجمن: مثل         

  وسايل/ تجهيزات
  رايانه، ماسك اكسيژن، ماشين ظرفشويي/ ماشين ابزار: مثل      

  )دارجان و جانهاي عمل ـ بيكنندهدريافت(مفعول مطلق 
  كنندگان منافع، آب آلودهقربانيان، دريافت: مثل      
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  محصول نهايي
  محصوالت غذايي، پسماندها، نتايج تحقيق: مثل      

  هافعاليت/ اعمال
  )نياز از مفعولفرايندهاي داخلي، اعمال بي(كاركردها / فرايندها

  زدنها، فكر كردن، قدمتوسعه، بيماري: مثل      

  )بيروني، اعمال نيازمند به مفعول(عمليات 
  كاري، درس دادن، التيام بخشيدن، مديريت كردنماشين: مثل      

  محيط/ مكان/ جا/ فضا
  زمان

هاي »مقصود«ها و »كاربرد«ها؛ »قسمت«ها و »نظام«ها؛ »گونه«ها يا »نوع«و عالوه بر اين، 
  .مترتب بر طبقات فوق

بندي براي هاي بنيادي، عالوه بر اين كه در طي تدوين اصطالحنامه يا طرح ردههچهريز
گيرند، به منظور تعريف بهتر اصطالحات، به سازماندهي اصطالحات مورد استفاده قرار مي

ها يا »نوع«هاي بنيادي به عنوان مثالً از چهريزه. اندشده نيز افزوده شدهكنترل هاينامهواژه
) »2ـ2ـ3ر«نگاه كنيد به ( 2»نظام زبان واحد پزشكي« 1»شبكة معنايي«مفهومي در هاي طبقه

در  3نمازدايي از اصطالحات و عمل به عنوان نقشها، براي كمك به ابهامطبقه. شوداستفاده مي
دهد كه نشان مي» 3«نمودار . گردنداعمال مي 4»ابر اصطالحنامه«طي كاوش، در مفاهيم 
موجوديت «به » موجوديت«. هستند» رخداد«و » موجوديت«ات، اصطالحات رأس طبق

، و ...و » زبان«، »مفهوم«يا » ايده«شود كه اولي شامل تقسيم مي» شيء فيزيكي«و » مفهومي
» ساختار كالبدي«و » شيء توليد شده«، »ماده«، ...)حيوان، گياه، و (» جاندار«دومي شامل 

فعاليت «، »رفتار«گردد كه اولي تقسيم مي» يا فرايند پديده«و » فعاليت«به » رخداد«. شودمي
فرايند يا پديدة مربوط به «، و دومي »فعاليت ماشيني«و » فعاليت شغلي«، »روزانه يا تفنني

كاركرد «شامل (» فرايند يا پديدة طبيعي«و » صدمه يا مسموميت«، »پيدايش و تكامل انسان
  .گيردرا در برمي) »شناختيزيست

 
1. semantic network 
2. Unified Medical Language System 
3. role indicator 
4. metathesaurus 
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همارا، به سازي پيشهاي بنيادي، به منظور تعيين ترتيب اصطالحات در نظام نمايهچهريزه
و باز ديگر ]. 18[گيرند نيز مورد استفاده قرار مي» سيپره«در نظام  1»عملگر نقش« عنوان

هاي نما در آن دسته از پايگاهها به عنوان نقشهاي بنيادي، استفاده از آنكاربرد چهريزه
مثالً تفاوت بين نقش اصطالح . كه دستخوش ريزش كاذب هستند اطالعاتي است

توان در مرحله به عنوان يك گياه زنده و به عنوان يك محصول بازاري را مي »فرنگيگوجه«
محصول «يا » جاندار«يعني (هاي بنيادي سازي با اضافه كردن نقش نماي چهريزهنمايه
- ها و پيوندها به بخشتر در خصوص نقشبراي بحث بيش(به اصطالح، مشخص كرد ) »نهايي
 ).نگاه كنيد» 4چ«و  »3چ«هاي 

  ايساختاردهي از طريق تحليل چهريزه. 3-2ج
  هاهاي موضوعي و رشتههاي ساختاردهي شده بر مبناي حوزهاصطالحنامه. 1-3-2ج

گيرد، اي از دانش كه تحت پوشش يك اصطالحنامه قرار ميدر هنگام ساختاردهي به حوزه
هاي موضوعي يا اي، ابتدا اصطالحات را به حوزهول است كه قبل از كاربرد تحليل چهريزهمعم

هاي در هر حوزة موضوعي، مفاهيم ابتدا به چهريزه. كنندبندي ميهاي مختلف گروهرشته
  اصلي،

 
5. role operator 
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  »اس ال يوام«هاي بنيادي در شبكة معنايي  چهزيره. 3نمودار 
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  اي چهريزهبندي  رده. 4نمودار 
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صنعت «مثالً در حوزة . شوندهاي بنيادي هستند، تقسيم مياي از چهريزهكه بازنمايانندة جنبه
، و »عمليات«، »هاويژگي«، »قطعات«، »نهاييمحصول«اند از هاي اصلي عبارتچهريزه» پوشاك

ت مناسب، شوند و اصطالحاهاي اصلي باز هم تحليل ميچهريزه ).انسان و ماشين(» هاعامل«
ها كه به آن(هاي فرعي آنگاه اين اصطالحات به صورت چهريزه. يابدبه هر يك اختصاص مي

  .شوندها، مرتب ميهاي آنمراتبو سلسله) شودنيز گفته مي 1آرايه
يعني » محصول نهايي«دهد كه چهريزه نشان مي» 4«در نمودار » صنعت پوشاك«فرانماي 

: »فرايند مورد استفاده«، طبق »نوع«بر مبناي : شودبندي ميبه صورت زير تقسيم» پوشاك«
؛ »لباس شب«، »لباس رو«: »هدف«؛ بر مبناي »پوشاك سبك«: »ويژگي«؛ بر مبناي »بافتني«

، »يقه«شامل » قطعات«چهريزة . »پوشاك زنانه«، »پوشاك نوزاد«؛ »كاربرد«بر مبناي 
- و مواد ديگر مي» چرم«، »پارچة منسوج«شامل » مواد«، و چهريزه ...و » مغزي«، »آستين«

- و مهارت» دوخت«، »برش«، »ساخت الگو«فرايندهاي توليدي نظير » عمليات«چهريزة . شود

» تجهيزات فني پوشاك«با » هاعامل«چهريزة . گيردرا دربرمي» پرو كردن«اي نظير هاي ويژه
  .دشوصنعت پوشاك نشان داده مي» شاغلين«هاي انساني، يعني و عامل
هاي بنيادي هستند هاي فرعي بر مبناي گروه دوم مفاهيمي كه بازنمايندة چهريزهچهريزه
پوشاك «مثالً . شوند، و اين مفاهيم بر مبناي گروه سوم مفاهيم، و به همين ترتيبمي تقسيم
، ولي دور بعدي )»لباس بارداري«(شود به تقسيم مي» هدف«و بر طبق » نوع«بر مبناي » زنانه
اين عمليات، يعني . كندرا مشخص مي) »سايز لباس زنانه«يعني (» ويژگي«بندي، يك متقسي

به  قضاوت در خصوص تعيين رابطة صحيحي كه هر اصطالح با ردة عام دارد و انتساب آن رابطه«
با شناسايي هر چهريزه و . اي در پي آن است، آن چيزي است كه تحليل چهريزه»اصطالح
- مي) شودنيز گفته مي 2كه به آن برچسب راهنما(نما ها يك چهريزهآن فرعي، قبل ازچهريزة 

نماها در چهريزه. كندبندي آن، توصيف ميآيد كه چهريزه را بر مبناي خصوصيات تقسيم
  .انددر داخل پرانتز به صورت ايتاليك نشان داده شده» 4«نمودار 

 
1. array 
2. node lable 
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  بندي اصلينوان تقسيمهاي بنيادي به عهاي داراي چهريزهاصطالحنامه. 2-3-2ج
گيرد معموالً در ابتدا بر اگرچه حوزة دانشي كه تحت پوشش يك اصطالحنامه قرار مي

  مبناي
شود، اما گزينة ديگر آن است كه در ابتدا اين حوزة ها تقسيم ميهاي موضوعي يا رشتهحوزه

 نمونة» ساختماناصطالحنامة صنعت «. هاي بنيادي تقسيم كنيمدانش را بر مبناي چهريزه
نمونة جديدتر از اين شيوه است » اصطالحنامة هنر و معماري«].  50[اولية اين شيوه بود 

اين . اندبندي شدهها در هفت چهريزة بنيادي دستهمراتبدر اين اصطالحنامه سلسله]. 14[
  .اندها در زير نشان شدهمراتبهاي فرعي، و سلسلهها، چهريزهچهريزه

  يم همبستهچهريزة مفاه
  مفاهيم همبسته     

  هاي فيزيكيچهريزة خصيصه
  ها، شرايط و اثراتها و ويژگيخصيصه     
  عناصر طرح، رنگ     

  هاها و دورهچهريزة سبك
  هاها و دورهسبك     

  هاچهريزة عامل
  هاافراد، سازمان     

  هاچهريزة فعاليت
  .ها، كاركردها، رخدادهارشته     
  هاي فيزيكي، فرايندها و فنونفعاليت     

  چهريزة مواد
  مواد     

  چهريزة اشيا
  هاي اشيابنديها و گروهسامانه     
  ژانرهاي اشيا، اجزا     

  شدهمحيط ساخته
  اندازهامناطق مسكوني و چشم     
  .هاساختشده، تكها و نواحي ساختهمجموعه     
  فضاهاي باز و عناصر قرارگاهي     
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  اثاثيه و تجهيزات
  اثاثيه، تزيينات، ابزارها و تجهيزات     
  .گيريها و مهمات، ابزارهاي اندازهسالح     
  .تفريحيصوتي، مصنوعاتها، ابزارهايمحفظه     

  وسايل نقليه
  ارتباط ديداري و شفاهي

  اطالعات هايهاي تبادل، شكلآثار ديداري، رسانه     
با اصطالحات راهنما . شوندبندي، باز هم تقسيم ميها بر طبق خصوصيات تقسيممراتبسلسله

و نمودار » 2ـ3ـ4ح«نگاه كنيد به (گردند مشخص مي) هاي گرهنماها يا برچسبيعني چهريزه(
  ).»الف 22«

. واحدي هستندهاي موجود در هر چهريزه، همگي از چهريزة بنيادي مراتباصطالحات سلسله
مراتبي اصطالحي، رابطة عام و خاص يا سلسلههاي بيناين امر متضمن آن است كه همة رابطه

 بين اصطالحات.) ام(هاي همايندي رابطه. هستند، نه رابطة همايندي.) اخ./اع(جزء و كل 
 و گردندها تكميل شدند اضافه ميمراتبهاي گوناگون، پس از آن كه سلسلهمراتبسلسله

  .شوندنشان داده مي] با اصطالحنامه[نمايش الفبايي همراه  فقط در
  ايها در نمايش چهريزهترتيب چهريزه. 3-3-2ج

ها در يك حوزة موضوعي، ترجيحاً به ترتيب افزايش اخصيت، ترتيب آرايش، يا تنظيم چهريزه
وسيله «دهند، يا مي به عبارت ديگر، فرانماها ترتيبي تكاملي را نشان. پيچيدگي، و عينيت است

همارا اي كه فقط براي استفادة پسدر يك اصطالحنامة چهريزه. دهندقرار مي» را قبل از هدف
هماراسته كه در كننده نيست، اما در كاربردهاي نظام پيشها تعيينتدوين شده، ترتيب چهريزه

. داراي اهميت بااليي استها گذارد، ترتيب چهريزهاثر مي 1آن، ترتيب آرايش بر ترتيب استناد
اي در يك نشانه ردة مركب ترتيب استناد ترتيبي است كه در آن، مفاهيم در فرانماي چهريزه

صنعت «در فرانماي . شوندهماراسته ذكر مياي از اصطالحات، در يك نماية پيشيا در زنجيره
  .، ترتيب استناد برعكس ترتيب آرايش است»4«در نمودار » پوشاك

 رايشترتيب آ
  عاملين
  عمليات

  ترتيب استناد
  محصوالت نهايي

  قطعات
 
1. citation order 
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  مواد
  قطعات 

 محصوالت نهايي

 مواد
  عمليات
 عاملين

 با ذكر» كارگران پوشاك شاغل در ساخت الگو براي پوشاك زنان«يك موضوع مركب مثل 
  .شوندبه ترتيب زير ذكر مي) هايا اصطالحات معادل آن(ها نشانة رده

 محصول نهايي
MVM 

 پوشاك زنان

 عمليات
MGH 

 ساخت الگو

  عامل
MCP 

  كارگران پوشاك
اي از اصطالحات، فقط اصطالح يا نشانه ردة مرجح يا آن كه اول در نشانه ردة مركب، يا زنجيره

براي اطمينان از اين كه هر مفهوم به موضوع . ذكر شده، در موضوع اول قابل دسترس است
ايجاد گردد كه در هر يك، يك نشانة رده يا اصطالح آيد، الزم است كه سه زنجيره اول مي

  .متفاوت، در رأس است
همارا در يك اصطالحنامه اي كه به صورت پسبندي چهريزهاگرچه ترتيب اصطالحات در رده

شود همارا از آن استفاده ميبندي كه به صورت پيشگيرد نسبت به ردهمورد استفاده قرار مي
هاي موضوعي مشابه، و درك يك الگو ثابت، حداقل در حوزه تري دارد، تشخيصاهميت كم

تر از هر ترتيب ديگري بيش» عام به خاص«ترتيب . هم براي گردآورنده و كاربر مفيد است باز
هاي يك رشته يا يك شيوة تنظيم ممكن براي چهريزه. احتمال دارد كه پذيرش عام بيابد

را بتوان » بندي بليسرده«ر ويراست دوم حوزة موضوعي، و شيوة تنظيمي كه در آن، تأثي
  :تشخيص داد، به صورت زير است

  تقسيمات فرعي رايج
  شكل سند     
  وجوه زماني، تاريخي     
  تقسيمات فرعي فضا، مكان     
  رساني دربارة موضوع، وجوه اجرايي و حقوقيتحقيق، آموزش، برقراري رابطه، و اطالع     

  هاي ديگروزهروابط با ح/ تأثير ناشي از
  اصول و نظريه

  هاعامل
  هاافراد و سازمان     
  امكانات و تجهيزات     
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  هاكنش
  فرايندها     
  هاعمليات     

  هاويژگي
  مواد

  قطعات
  هاكل موجوديت

  هاهاي موجوديتنظام
- توان متناسب با موقعيتناپذير از اين نظم تبعيت كرد، و ميلزومي ندارد كه به طور انعطاف

در » مديريت اجرايي«مثالً شايد الزم باشد با . هاي ويژه، تغييراتي را در آن اعمال نمود
مثابه يك چهريزة عملياتي اصلي رفتار كرد و آن را از مكان خود در زير به» مراقبت بهداشتي«

- در هر حال، داشتن يك ترتيب زيربنايي مورد توافق به. فرعي رايج، خارج نمودتقسيمات 

  .براي گردآورنده سودمند است طة ارجاع،عنوان نق
شد، به هاي اصلي استفاده ميتوان از همان الگويي كه در چهريزههر جا كه مفيد باشد، مي

، »پوشاك«هاي فرعي زير ، چهريزه»4«مثالً در نمودار . ترتيب مفاهيم تبعيت كرد عنوان
بندي هاي اصلي، قبل از تقسيمو با همان ترتيب استاندارد مشابه با چهريزه» نوع«مطابق با 

  .شوندتنظيم مي» برمبناي فرايند مورد استفاده«، »برمبناي ماده«و » برمبناي ويژگي«
اين ترتيب، ]. 62[شود يافت مي 1»دهندة دالبرگنظام«ها در ترتيب نسبتاً متفاوتي از چهريزه
حليل محتواي صدها پس از ت» دالبرگ«هاي موضوعي است كه فرمولي براي سازماندهي حوزه

  :ها به صورت زير استشدة چهريزهترتيب توصيه. حوزه، آن را ايجاد كرد
  ها، اصولنظريه. 1
  )انواع و قطعات(ها اشيا، موجوديت. 2
  )هاحاالت، فرايندها و عمليات(ها فعاليت. 3
  3و 2هاي ويژة موارد خصيصه. 6، 5. 4
  هاي بيرونيحوزهمفاهيم اثرگذار، يا مفاهيم متعلق به . 7
  هابراي ديگر حوزه 3هاي مندرج در مورد كاربرد شيوه. 8

 
1. Dahlberg’s systematifier 
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  رسانياز طريق آموزش و اطالع 8تا  1توزيع دانش در موارد . 9

  را نشان) 4انند نمودار هم(» عام قبل از خاص«اي كه ترتيبي ثابت از فرانماهاي چهريزه
وسيلة اصطالحاتي كه قبالً در فرانماها امكان تحديد تمام اصطالحات بعدي را به دهند، مي

اگرچه اين كار به صورتي ثابت انجام شود، اصطالحات مشخصا همراه . كننداند، فراهم ميآمده
دستگاه «مثالً . پردازدها ميشوند كه اين اصطالحات به تحديد آنبا مفاهيمي آورده مي

گيرد، اما در جاي جلوتري از قرار  MGL.Eدر » دوخت«شود تا زير پايين آورده مي» دوخت
پايين آورده » چرخكار«و . شودواقع نمي MEHدر » تجهيزات فناوري پوشاك«فرانما، زير 

قرار گيرد نه اينكه در جاي جلوتري از  MGL. ECPدر » هاي دوختدستگاه«شود تا زير مي
ن نمايش وقتي ترتيب فوق به عنوا. واقع گردد MCP.Dدر » كارگران پوشاك«فرانما، در 

مند يك اصطالحنامه مورد استفاده قرار گيرد، بايد از مكان جلوتر اصطالح در فرانما، نظام
يا اين كه اصطالح را در هر دو ) »3ـ3ـ4ح«نگاه كنيد به (ارجاعي به مكان ويژة بعدي آن داد 

  ).»4ـ3ـ4ح«نگاه كنيد به (جا وارد كرد 
  :مثال
MCP   كارگران پوشاك  
  MGL.ECPچرخكاران   .    اخ*     

ME   تجهيزات فناوري پوشاك  
 MGL.Eهاي دوخت   دستگاه.    اخ*     

MG   فرايندهاي توليد پوشاك  
   . . .  
MGL   دوخت  
  )تجهيزات(     

MGL.E   هاي دوختدستگاه  
 MTتجهيزات فناوري پوشاك   .    اع*              
  )متصديان(                  

MGL.ECP       چرخكاران  
  MCPكارگران پوشاك   .     اع*                         
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 CPو  E، با پايين آوردن 1گيربه صورت گذشته MCL.ECPو  MGL.Eهاي نشانه رده: توجه(
  ).»3ـ3ج«شوند؛ نگاه كنيد به ساخته مي MCP و ME از

  تجهيزات فناوري«در زير » اي دوختهدستگاه«اي اصطالحنامه، گذاشتن در نمايش چهريزه
، و نشان دادن رابطة همايندي بين »كارگران پوشاك«در زير » چرخكاران«، و »پوشاك

هاي با ارجاع» هاي دوختدستگاه«و » چرخكاران«، و بين »دوخت«و » هاي دوختدستگاه«
  ).»4ـ3ـ1ج«نگاه كنيد به (نيز كار صحيحي است » .ام«

  :مثال
MCP      كارگران پوشاك  

MCP.D       چرخكاران  
 MEHهاي دوخت    دستگاه.     ام*                       

ME        تجهيزات فناوري پوشاك  
MEH          هاي دوختدستگاه  

 MGL    دوخت   .     ام*                       
 MCP.Dچرخكاران   .     ام*                       

MG        فرايندهاي توليد پوشاك  
MGL           دوخت  

  MEHهاي دوخت    دستگاه.    ام*                       
مربوط » 7د«اي در ساختن يك اصطالحنامة كوچك، در بخش نحوة استفاده از تحليل چهريزه

  .شودبه فنون تدوين، تشريح مي
  ايهاي تحليل چهريزهارجاع. 4-3-2ج

  :اي به موارد زير در كتابشناسي مراجعه كنيدچهريزهبندي تر در خصوص ردهبراي مطالعة بيش
؛ 33تا  7ص : 101؛ 82؛ 8و  6فصل : 81؛ 80؛ 75؛ 57؛ 45؛ 6و  5فصل : 35؛ 21؛ 17؛ 7

  .211؛ 210؛ 209؛ 190؛ 188تا  187ص : 168؛ 163جلد مقدماتي؛ : 137؛ 126
  گذارينشانه. 3ج

، )شودبندي اضافه مينمادها كه به نظام ردهاي از يعني مجموعه(گذاري كاركرد اصلي نشانه
. بندي به هر يك از مفاهيم، به ترتيبي آشكار استبازنمايي مفاهيم و دادن ارزش رديف

 
1. retroactive 
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شوند اعداد عربي و الفباي رومي گذاري استفاده ميكه به صورت رايج در نشانه نمادهايي
. باشنداي ميهستند كه داراي ترتيب رديفي كامالً شناخته شده 1)و بزرگ حروف كوچك(

گيرند كه چون نمادهاي ديگري نظير خط تيره، و عالئم مورب نيز مورد استفاده قرار مي
  .كنندارزش آشكار هستند، از يك ترتيب توافقي پيروي مي فاقد
  گذاري بيانينشانه. 1-3ج

و ) هاي فرعيرده(هاي فروپايه ها است، كه ردهاتب ردهمرگذاري، بيان سلسلهكاركرد دوم نشانه
مراتب كند سلسلهگذاريي كه تالش مينشانه. دهدرا نشان مي) هاي معادلرده(هاي همارا رده

گذاريي كه چنين شود و نشانهمراتبي ناميده مييا سلسله 2گذاري بيانيرا نشان دهد نشانه
هاي گذاري بياني در كاوشاز نشانه. است 4يا ترتيبي 3گذاري غيربيانيكند نشانهكاري نمي
بندي گذاري، ردهشود كه با كمك نشانهبراي بازيابي تمام اسنادي استفاده ميدرونخطي 

تر است؛ گذاري از نقطة تمايز يك نشانه ردة كوتاه شده، اخصاين نشانه اند و در نتيجهشده
كه در زير خواهد آمد و با  (i)گذاري بياني مورد اشاره در نمونة نشانهمثل تمام اسناد 

  .اندبندي شدهو تقسيمات آن رده» نشانيآتش«، 5/831+ شمارة 
دهد وجود دارد، ولي مراتب را نشان ميگذاري كه هر مرحله از سلسلهاگرچه امكان يك نشانه

گذاري، نشانههاي موجود در از تعداد نويسه» جنس«هاي فرعي هر عمالً با فرارفتن تعداد رده
عدد  10گذاري دهدهي متداول ممكن است فقط ها در نشانهنويسه. شكنداين اصل در هم مي

هاي گذارينشانه. است 26گذاري الفبايي با حروف بزرگ، ها در نشانهباشند، اگرچه تعداد آن
ري ساختار، به ناپذيها به خاطر انعطافگذارينيز هستند؛ يعني اين نشانه» ناپذيرانعطاف«بياني 

- ـ نمي (i)گذاري بياني در مثال زير ـ نشانه. دهندآساني امكان افزودن مفاهيم جديد را نمي

در » انفجار«و  831در » سوزيآتش«مراتبي بين توان مفهوم جديدي را در همان سطح سلسله
- گذارينشانههاي دهدهي ده ـ مكاني، آشكارتر از گذاريپذيري در نشانهانعطاف. گنجاند 832

هاي گذارياما در جايي كه يك نشانه ردة طوالني را بتوان به كار برد، نشانه. هاي الفبايي است
هاي ها براي كاوشتوان از آنپذير هستند و ميوجود دارند كه بياني و انعطافعددي 

 
  )مترجم. (است) يعني زبان انگليسي(البته اين نحوة كاربرد براي زبان اصلي كتاب .  1

1. expressive notation 
2. non-expressive notation 
3. ordinal notation 
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 »مش«طور كه اين ويژگي در استفاده كرد، همان» گسترش يافته«ردة  درونخطي با شماره
  .شودهاي ديگر يافت ميو اصطالحنامه) هاي موضوعي پزشكيسرعنوان(

كنند؛ اين اعداد هايي متشكل از اعداد حداكثر سه رقمي استفاده ميه از بلوكگذارياين نشانه
. 1شوندروند و با نقطه از يكديگر جدا ميبه عنوان عدد صحيح ـ نه عدد اعشاري ـ به كار مي

مثال زير، . رسدمكان مي 1000مراتبي، تا ها در هر سطح سلسلهاستفاده از اين بلوك
آتش «گذاري براي بيان دهد كه استفاده از اين نوع نشانه، نشان مي(i)بياني  گذارينشانه

 40/260/450/650/500/830اي به بزرگي تواند نشانه ردهمي» اكسيدكربنخاموش كن دي
دهد و آن را از اصطالح عام آن ا تحت پوشش قرار ميمراتبي رتوليد كند كه پنج مرحلة سلسله

  .كندمجزا مي) »اتفاقات«يعني (
  :مثال
 (i)گذاري بيانينشانه

  اتفاقات     
  سوزيآتش          

  نشانيآتش               
  نشانيتجهيزات آتش                    

  كنآتش خاموش                         
  اكسيدكربنكن ديآتش خاموش                              

  انفجارات      
  (ii)گذاري بياني نشانه

  اتفاقات     
  سوزيآتش          

  نشانيآتش               
  نشانيتجهيزات آتش                    

  كنآتش خاموش                         
اكسيدكربنكن ديآتش خاموش                               

 انفجارات      

83 
831 

5/831  
53/831  
532/831  

5/532/831  
832 
 
830 

560/830  
650/650/830  

450/650/500/830  
260/450/650/500/830  

40/260/450/650/500/830  
620/830  

 
  )مترجم. (ترجمه بنا به عرف معمول، از مميز به جاي نقطه استفاده شده در.  1
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گذاري كوتاه طوالني، استفاده از نشانه گذاري بيانيك راه احتمالي براي غلبه بر مشكل نشانه
گذاري كامالً بياني براي كاوش غيربياني براي نمايش چاپي يا درونخطي، و به كارگيري نشانه

اصطالحنامة يكپارچه «اين شيوه در چندين اصطالحنامه، مثالً در . پايگاه اطالعاتي است
  .اتخاذ شده است] 67[» كشاورزي

  و نيمه ترتيبيگذاري ترتيبي نشانه 2-3ج
ترتيبي غير گذاري ترتيبي يا نيمهگذاري بياني، نشانهيك راه جايگزين در برابر نشانه

كند؛ چرا كه اين تري را تضمين مياست كه حصول شماره ردة عموماً كوتاه مراتبيسلسله
توان به صورت يكنواخت در سراسر طرح توزيع كرد و در تري ميگذاري را به طرز آساننشانه

به عنوان نمونه در . آوردهنگام نياز، امكان گنجاندن مفاهيم جديد صحيح را نيز فراهم مي
گنجانده » انفجارات«و » سوزيآتش«كه بين » هاي خطرناكمحيط«زير براي بازنمايي  مثال

  .استفاده كرد HNYتوان از شده، مي
  :مثال
 گذاري ترتيبينشانه

  اتفاقات     
  سوزيآتش          

  نشانيآتش               
  نشانيتجهيزات آتش                    

  كنخاموشآتش                        
  اكسيدكربنكن ديآتش خاموش                             

  هاي خطرناكمحيط          
 انفجارات          

 
HK 
HL 
HM 
HN 
HNB 
HNE 
HNY 
HO 

بندي، تنها نشانگر سطوح شود، تورفتگي متن ردهگذاري ترتيبي استفاده ميوقتي از نشانه
طور كه در گذاري داراي تورفتگي باشد ـ همانمراتبي است، مگر آن كه خود نشانهسلسله

  .اينگونه است] 15[» كنندگاناصطالحنامة امور مصرف«
  :مثال
  توليد

  توليدهاي روش     
 اتوماسيون          

D  100 
 . D   105 
.. D   107 
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مراتب، در موقعيت گذاري ترتيبي آن است كه به مفاهيم مهمي كه در سلسلهديگر امتياز نشانه
بندي فهرست رده«هاي زير از مثال. توان نشانه ردة كوتاهي را اختصاص دادفروپايه هستند مي

  .اندگرفته شده] 137[» بندي بليسرده«راست دوم و از وي] 47[» موسيقي بريتانيا
  :مثال

 سازهاي كليدي
  پيانو     
  ارگ     

  مديريت مالي
 حسابداري     

PW 
Q 
R 
TSZ.T 
TT 

دهند و در واقع نيمه ترتيبي مراتب را نشان ميهاي ترتيبي، عنصري از سلسلهگذارياكثر نشانه
» اصطالحنامة روت«مثالً . شودبندي ظاهر ميتر تقسيماين حالت در سطوح پايين. هستند

هاي فرعي اعم، ترتيبي است و براي گذاريي دارد كه در هنگام بازنمايي ردهنشانه] 32[
هايي نشان هاي اعم با نمايش طيف نشانه ردهساختار رده. باشداصطالحات اخص، بياني مي

- تبي، مورد استفاده قرار گرفتهمراشود كه براي تحت پوشش قرار دادن مرحلة سلسلهداده مي

  .اند
  :مثال

 مهندسي برق
  تجهيزات برقي     

  هاي برقيدستگاه          
  موتورهاي برقي               

  موتورهاي برق متناوب                    
 موتورهاي همزمان                        

KB/KO 
KE/KJ 
KF 
KFT 
KFT.C 
KFT.CD 

اي با طول دهد، نشانه ردهگذاري ضمن اين كه ساختار طرح را تا حدي نشان مياين نوع نشانه
هاي فرعي از تعداد اين ويژگي بياني بودن، در هنگامي كه تعداد رده. كندمتوسط نيز ارائه مي

مراتبي، مانع از گنجاندن مفهومي رود يا بازتاب دقيق مراحل سلسلههاي موجود فراتر مينويسه
  .سازدگردد، راه را براي شيوة ترتيبي هموار مين صحيح ميجديد در مكا
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  گير و تركيبيگذاري گذشتهنشانه. 3-3ج
دهد، ويژگي حياتي ديگر در پذيري، كه به نظام امكان رشد و جذب مفاهيم جديد را ميانعطاف

گذاري ترتيبي، گنجاندن همانطوركه مشاهده شده، در صورت استفاده از نشانه. يك نشانه است
پذيري، ديگر شيوة دستيابي به انعطاف. شودها به آساني محقق ميمفاهيم جديد در آرايه

گذاري است كه تركيب نمادهايي را كه مفاهيم موجود در يك استفاده از تركيب در نشانه
  چنين. سازدكنند با نمادهاي ديگر مفاهيم، ممكن ميچهريزه يا آرايه را بازنمايي مي

اي به كار گرفته شوند كه طبق قواعد هاي تركيبي فقط زماني بايد در اصطالحنامهردهنشانه
ها داراي برخي از اصطالحنامه. شوند، اصطالحات معادل تجزيه نمي»2ـ4ـ2ث«نگاه كنيد به (

ها براي ساختن مفاهيم توان از آناصطالحات مشتركي در فرانماهاي كمكي هستند كه مي
  .در سراسر طرح استفاده كردجديد 

  :مثال
 تركيب با استفاده از اصطالحات مشترك

 AT                                            اطالعات
 ATM           خدمات اطالعاتي                    

   
           P         معماري                                   

   PAT           اطالعات معماري                     
         PAT.Mخدمات اطالعات معماري         

    

 نام بردن
 P          معماري                                        

 PB                           اطالعات معماري         
خدمات اطالعات معماري       
PBM 

  
از طرف ديگر، نشانه ردة . كنداستفاده از ابزار تركيبي، طرح را تا حدي خود ـ روزآمدگر مي

  .تر استردة نام برده طوالنيبينيم، معموالً از نشانهطور كه در مثال باال ميتركيبي، همان
از ابزاري معروف به هاي تركيبي، اي براي كوتاه كردن نشانه ردههاي چهريزهبنديدر برخي رده

اي كه كمي بعد در يك آرايه يا تقسيم هر نشانه. شوداستفاده مي 1گيرگذاري گذشتهنشانه
تر را بگيرد، و به اين اي از يك تقسيم فرعي پيشينتواند زير ـ نشانهاي بيايد، ميفرعي از حوزه
به صورت رو ـ به ـ « به اين شكل، مفاهيم مركب. بندي فرعي خود را نشان دهدترتيب تقسيم

فرانماهايي بايد طراحي شوند تا . شوندايجاد مي» گيرگذشته«در نتيجه به شكل و » پس
 
1. retroactive notation 
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تر در تر فرانما ظاهر شوند تا بعداً امكان احراز مفاهيم خاصدر بخش پيش ترمفاهيم عمومي
هنگام اضافه  نما درها به اين دليل كوتاه هستند كه چهريزهنشانه رده. دست آيدتوالي، به 

طور كه در نمودار شود ـ همانگذاري پيشين حذف ميبعدي، از نشانه گذاريشدن به نشانه
هاي زير از ويراست دوم مثال. تشريح شده است» 3ـ3ـ2ج«و همچنين در مثال بخش » 4«
  .گير استگذاري گذشتهگرفته شده كه تماماً داراي نشانه] 137[» بندي بليسرده«

  :مثال
  نكودكا

 . . .  
  افراد سالخورده

 . . .  
  افراد معلول

. . .  
  افراد معلول ذهني

  كودكان معلول ذهني
 افراد سالخوردة معلول ذهني

QL 
 
QLV 
 
QM 
 
QMP 
QMP L 
QMP LV 

گير نبايد براي تركيب كردن اصطالحات مركبي مورد استفاده قرار گيرد گذاري گذشتهنشانه
  .بهتر است تجزيه شونداي، كه بنا بر اهداف اصطالحنامه

  :مثال
 خدمات اجتماعي

. . .  
  كودكان 

. . .  
 خدمات اجتماعي به كودكان

QD 
 
QL 
 
QLD 

QLD 2ـ4ـ2ث«(كند و بدينسان قاعدة دوم تجزيه اصطالح مركب غيرقابل قبولي را توليد مي 
- را نقض مي» شودعمل متعدي با مفعول مطلق آن عمل توصيف نمي«مبني بر اينكه ) »الف

  .كند
  .4-3ج

گذاري بايد نسبت به فرايند اصلي تنظيم شود كه انتخاب و تخصيص نشانهبار ديگر تأكيد مي
از طرف . بندي به تعويق افتدبندي، فرايندي ثانوي باشد و معموالً تا تكميل ردهمفاهيم رده
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نيز  تواند ارزش بهترين طرح تدوين شده راگذاري ضعيف باشد، مياگر طراحي نشانه ديگر،
  .كاهش دهد

  هاي خودكار در تدوين اصطالحنامهشيوه. 4- ج
تر بازيابي خودكار اطالعات است كه تدوين خودكار اصطالحنامه يكي از اجزاي حوزة گسترده

در تمام . شودبندي خودكار اسناد را شامل مينويسي خودكار و ردهسازي خودكار، چكيدهنمايه
  دو. شودفرايندهاي فكري انسان ميها فنون آماري يا زبانشناسي رايانشي جايگزين اين عمليات

كنترل «يك فصل از كتاب » لنكستر«]. 188؛ 194[مرور زودهنگام بر كل حوزه وجود دارد 
؛ و ]21فصل : 120[خود را به مروري بر تدوين خودكار اصطالحنامه اختصاص داد » واژگان

  ].58[كند اين موضوع را ارائه ميمرور جديدتري از » كراوچ«
، يعني گزينش خودكار لغات و عبارات براي بازنمايي محتواي 1سازي خودكار استخراجينمايه

كاربرد اين . هاي عملياتي استسازي كارآمد در موقعيتاسناد، يك ابزار كمكي براي نمايه
سنتي گردآوري  هايي كه به صورتشيوه در گزينش اصطالحات منتخب براي اصطالحنامه

  .بحث خواهد شد) »2ـ2ـ5د«(شوند بعداً مي
، يا 2سازي خودكار تخصيصيسازي كه بسيار نويدبخش است نمايهديگر ابزار كمكي نمايه

بندي و اصطالحات با استفاده از اين شيوه، كدهاي رده. است 3سازي با كمك ماشيننمايه
ده توسط انسان، در صورتي به سندي از يك اصطالحنامه يا واژگان گردآوري ش اينمايه

يابد كه اين كدها و اصطالحات، فراتر از يك آستانة آماري، با عبارات و كلماتي كه تخصيص مي
هاي اين فناوري امكان پيشرفت]. 10[اند، منطبق باشند خودكار استخراج شدهبه طور 

سازي طالحات براي نمايهقدرتمند تحليل متن را به منظور پيشنهاد اص افزاراستفاده از نرم
مند يك قاعدة مبنايي ـ كه قبالً ضروري بود ـ كند، بدون اين كه الزاماً بر ايجاد هزينهفراهم مي
افزار اند براي آموزش نرماي از اسنادي كه قبالً فهرست شدهتعداد قابل مالحظه. تكيه شود

اي منتخب را به منظور توليد مايهافزار بعداً اصطالحات نشود؛ اين نرمتحليل متن استفاده مي
، به اسناد تخصيص )سازيا بدون مرور توسط نمايه(ساز نماية خودكار، براي مرور توسط نمايه

  .دهدمي
 
1. automatic extraction indexing 
2. automatic assignment indexing 
3. Machine-Aided Indexing (MAI) 
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هاي ها هنوز به طور گسترده در موقعيتاستفاده از فنون خودكار در تدوين اصطالحنامه
در توليد خودكار . ي آزمايشي ادامه داردهاآيد، اگر چه تحقيق با سامانهبه اجرا درنميعملياتي 

شوند، تا اي عمدتاً به شيوة آماري شناسايي ميهاي بين اصطالحات نمايهها، رابطهاصطالحنامه
هاي اصطالحات مرتبط را بر مبناي شود تا خوشهبه رايانه برنامه داده مي. به صورت معنايي

  .جاد كندواژگان مشتق شده از يك پيكرة متني، اي 1وقوعيهم
  هايي كه به عنوانآن: شوند دو نوع هستندهايي كه به صورت خودكار تدوين مياصطالحنامه

شوند، و ، از متن پردازش شده و قبل از كاوش ايجاد مي3»جامع«يا  2»داخلي«اصطالحنامة 
آثار طور كه در گيرند ـ همانها مورد استفاده قرار ميسازي هم اسناد و هم پرسشنمايهبراي 

تشريح شده است؛ و ] 42؛ 41؛ 40[» چن«، و ]58[» كراوچ«، ]170؛ 171؛ 172[ »سالتن«
ها هايي كه قبل از كاوش، نيازمند محاسبة همايندي نيستند و گاهي به آناصطالحنامه
] 72؛ 71[» دس كُكس«در شيوة دوم كه توسط . شودگفته مي 4»محلي«هاي اصطالحنامه

 شود كه اين لغات، با اسناد بازيابي شده درحنامه در لغاتي يافت ميابداع شد، منشاء اصطال
اصطالحات فقط در صورتي . پردازش پرسش در پايگاه اطالعاتي، همايند هستندهنگام 

گيرند كه در مجموعة بازيابي شده، داراي اي مد نظر قرار مياصطالحنامه بنديبراي خوشه
  .ر كل آن، باشندتري از پايگاه اطالعاتي دفراواني بيش

هاي اصطالحنامه، تحليل ، براي تشكيل رده»جامع«يا » داخلي«در توليد خودكار اصطالحنامة 
گيرد، و در اين كار از بررسي وقوعي بر روي اصطالحات يا اسناد موجود در سامانه انجام ميهم

طراحي شده، و از يك » سالتن«كه توسط  5»مدل فضاي برداري«وزن اصطالحات بر مبناي 
  .شودبندي استفاده ميالگوريتم خوشه

يعني تعداد دفعاتي كه اصطالح (اصطالح در يك سند ) يا وزن(فراواني » مدل فضاي برداري«
اصطالحاتي كه با فراواني بااليي در سند ظاهر . كندرا تعيين مي) شوديك سند ظاهر مي در
تري كه اصطالح به ميزان بااليي با سند ربط دارد و بايد وزن سنگين دهندشوند نشان ميمي

 
4. co-occurrence 
1. internal 
2. global 
3. local 
4. Vector Space Model 
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- ها ظاهر ميتعداد كل اسنادي است كه اصطالح در آن 1فراواني معكوس سند. به آن داده شود

) تراصطالحات خاص(تري از كل پايگاه اطالعاتي ظاهر شوند اصطالحاتي كه در اسناد كم. شود
ه، وزن تركيبي يك اصطالح با ضرب فراواني اصطالح در فراواني آنگا. گيرندوزن باالتري مي

اين وزن، اهميت اصطالح را در سند، و همچنين در مجموعة . شودمعكوس سند محاسبه مي
بندي مناسب براي وقوعي با استفاده از يك الگوريتم خوشهتحليل هم. دهداسناد نشان مي

) اندن تشكيل شدهاصطالحات داراي فراواني پاييهاي كه از خوشه(هاي اصطالحنامه ايجاد رده
  .پذيردصورت مي

  .هاي به دست آمده، نسبتاً نامتجانس هستندرده
شوند، بهبودي عملكرد هايي كه به صورت خودكار توليد ميهدف از هر دو شكل اصطالحنامه

. ستبازيابي از طريق جانشيني خوشة مناسب اصطالحات به جاي يكي از اعضاي آن خوشه ا
نتايج . كندتر ميها احتمال تقويت جامعيت ـ و نه مانعيت ـ را بيشماهيت نامتجانس خوشه

  ].41؛ 58[دهند بهبودي در عملكرد بازيابي را نشان مي% 15ها تا آزمون
هايي براي ساختن رابطة بين اصطالحات مرتبط با استفاده دربارة ايجاد الگوريتم» اسونونيوس«

شايد اين الگوريتم، وقتي فرض بر اين است كه . قوعي، بحث كرده استوهاي هماز داده
وقوعي اصطالحات در شوند احتماالً مرتبط هستند، هماصطالحاتي كه مكرراً در متن پديدار مي

گزينة ديگر آن است كه ساختن رابطه بين . متني كه قرار است مورد كاوش قرار گيرد، باشد
هاي تراكنشي كه در تحليل صورت عمليات(وقوعي هاي هماصطالحات مرتبط برمبناي داده

اين حقيقت كه اصطالحات در گذشته در راهبردهاي كاوش در . صورت گيرد) شوندمي يافت
هاي آينده نيز در اند، اين احتمال را كه اين اصطالحات در كاوشپيوند با يكديگر قرار گرفته

شوند هايي كه به اين شكل تعيين ميرابطه. دهدرابطه با يكديگر قرار گيرند افزايش مي
اصطالحات مرتبط «هستند كه » استانداردها«رعايت جدي اين قاعدة مندرج در متضمن 

ها در بازيابي وجود داشته باشد بايد مشخص شوند كه احتمال استفاده از آن فقط در صورتي
تنالگاني مورد استفاده  هايبنديبندي خودكار به شكلي كه در طبقهبراي دسته]. 197؛ 198[

  .را ببيند» 1ـ1ـ1الف «گيرند، بخش قرار مي
  

 
5. inverse document frequency 
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  بازيابيابزارهاي كمكي در : بخش چ
ابزارهاي كمكي بازيابي آن ابزارهاي متنوعي هستند كه عموماً مستقل از واژگان اصطالحنامه، 

نماها، اغلب به عنوان اما بايد توجه داشت كه برخي از اين ابزارها، خصوصاً نقش. وجود دارند
اين  باره كه آياگيري در اينشوند؛ در واقع تصميمبخشي از اصطالحنامة اصلي توصيف مي

دهند يا خير دشوار است، و نظرها در اين خصوص بخشي از اصطالحنامه را تشكيل مي ابزارها
با اين حال اين ابزارها را بايد از ابزارهايي نظير اخصيت و به كارگيري . باشندمتفاوت مي

  .متمايز كرد) ترديد بخش الينفكي از واژگان هستندكه بي(اصطالحات مركب 
  هماراييو پيشهمارايي پس. 1چ

مانعيت، از طريق . سازي و كاوش، ابزاري قدرتمند در بازيابي استهمارايي اصطالحات در نمايه
يابد، و جامعيت با كاهش تعداد شده در كاوش بهبود ميافزايش تعداد اصطالحات تركيب

، ويژگي اخصيت و مانعيت باالتري به دست »ب«و » الف«با تركيب اصطالح . اصطالحات
  .به تنهايي عمل شود» ب«و » الف«تا زماني كه با هر يك از  آيد،مي

هاي اي است، اما به لحاظ تاريخي نظامكه معموالً يك پايگاه اطالعاتي رايانه(همارا در نظام پس
هاي انطباق نوري هاي اولية مستندسازي ماشيني، نظير برگة منگنه شده و نظاممبتني بر شكل
شوند، اي تخصيص يافته به سند با يكديگر تركيب نمياصطالحات نمايه ،)شودرا نيز شامل مي
توان درخواست تركيب اين اصطالحات را عملي در مرحلة كاوش، مي. مانندبلكه مستقل مي

در بين اصطالحات، » چند بعدي بودن ارتباط«: گويدمي» لنكستر«در اين خصوص . كرد
هاي شنوايي سنجي در آزمايش سطح صدا در اتاق«مثالً عبارت ]. 2فصل : 120[ شودحفظ مي
، »سطح صدا«، »هاي شنوايي سنجياتاق«: شودشامل چهار مفهوم مي» هابيمارستان

اگر هر چهار اصطالح در قالب يك تركيب مورد سوال واقع شوند، . »بيمارستان«و » آزمايش«
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اسنادي كه مثالً . آيدهمارايي ـ و در نتيجه مانعيت ـ به دست ميباالترين سطح 
هاي شنوايي سنجي واقع در محيط بيمارستان مربوط يا به اتاق گيرندرا دربرنمي» آزمايش«

همارايي باال، هميشه خطر از دست دادن در صورت پيش. شوند، حذف خواهند شدنمي
ساز در برخي از اسناد حذف شده ممكن است باربط باشند، اما نمايه. جامعيت وجود دارد

را حذف كرده باشد، و در سندي ديگر به جاي » بيمارستان«مكن است اصطالح سندي م
- اتاق«با كاهش سطح همارايي به سه اصطالح . كرده باشداستفاده » امتحان«از » آزمايش«

شود، و با كاهش ، اولين سند بازيابي مي»آزمايش«و » سطح صدا«، »هاي شنوايي سنجي
، دومين سند حذف شدة )»سطح صدا«و » سنجي واييهاي شناتاق«(اين سطح به دو اصطالح 

  .باربط نيز فراخواني خواهد شد
ها، هاي فهرست موضوعي كتابخانههاي چاپي يا مدخلهمارا نظير نمايههاي پيشدر نظام

شوند، و آزاد نيستند تا به هر تركيب مورد ساز با هم تركيب مياصطالحات توسط نمايه
شوند، در خطي با هم تركيب مي» زنجيرة«اصطالحات در يك . كاوشگر، پاسخ دهند درخواست

نتيجه كاوشگر نه فقط بايد اصطالحات مورد استفاده را با هم انطباق دهد بلكه بايد به انطباق 
آزمايش «مثالً سند مربوط به . نيز توجه كند» زنجيره«ترتيب اصطالحات مورد استفاده در 

ممكن است با ترتيب اصطالحي » هابيمارستان سنجي درهاي شنواييسطح صدا در اتاق
يك . سازي شودنمايه» هابيمارستان«و  » آزمايش«، »سطح صدا«، »سنجيشنوايي هاياتاق«

، اين سند و تمام اسناد ديگر را همراه با »سنجيهاي شنوايياتاق«كاوش كلي دربارة 
اما كاوش ديگر اصطالحات . دكنواقع شده، بازيابي مي» اصطالحسر«اصطالحي كه در جايگاه 

كند، مگر آن كه اصطالحات زنجيره چرخش پيدا كنند تا هر زنجيره، سند را بازيابي نمي
- اگر قرار باشد كه با افزايش سطح همارايي، كاوش دقيق. بيايد» اصطالحسر«اصطالح به جايگاه 

تعداد اصطالحات حاضر در تركيب مورد استفاده در كاوش، ] افزايش[با  تري صورت گيرد،
كاوشي كه در آن اصطالحات . يابدسازي، كاهش مياحتمال انطباق ترتيب اصطالحات در نمايه

مورد استفاده » آزمايش«و » سطح صدا«، »بيمارستان«، »سنجيهاي شنوايياتاق«با ترتيب 
سازي را اگر با همين اصطالحات ولي با تركيبي متفاوت نمايهالذكر اند، سند فوققرار گرفته

هاي فروپايه در با چرخش محدود اصطالحات در جايگاه. كندشده باشند، بازيابي نمي
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جايي كامل اصطالحات، حجم نماية جابه. شوداي مرتفع مي، اين محدوديت تا اندازه»زنجيره«
  .دهدچاپي را به ميزان غيرقابل قبولي افزايش مي

  هماراابزارهاي كاوش پس. 2چ
تمام اين ابزارها . همارا هستندابزارهايي وجود دارند كه بخش مهمي از راهبردهاي كاوش پس

اگرچه اين . شده و همچنين زبان طبيعي استفاده كردهاي زبان كنترلتوان هم با نظامميرا 
نار مجموعة اصطالحات در هنگام ها در كابزارها كامالً مستقل از واژگان هستند، كاربرد آن

وزندهي به عنوان يك ابزار كاوش، در . كندها را در اين راهنما توجيه ميكاوش، بررسي آن
  .مورد بحث قرار خواهد گرفت» 6چ« بخش

رام، ديهاي بازيابي كتابشناختي، محصوالت توليد شده بر روي سيالذكر در سامانهابزار فوق
در موتورهاي كاوش اينترنت يافت ) تا حدي محدودتر(نخطي و هاي اطالعاتي دروپايگاه
  .شوندمي
  عملگرهاي منطقي. 1-2چ

هاي منطقي با هاي كاوش و تشكيل گروههمارا ابزارهايي براي تركيب موضوعهاي پسنظام
  .كنندـ فراهم مي (NOT)» بجز«، و (AND)» و«، (OR)» يا«استفاده از عملگرهاي بولي ـ 

هستند » يا«ركوردهايي را كه داراي همه يا هر يك از اصطالحات مورد پرسش با » يا«عملگر 
  :مثالً عبارت منطقي زير. كندبازيابي مي

  سطح صدا» يا«سنجي هاي شنوايياتاق
استفاده از . كندها باشند بازيابي مياسنادي را كه داراي هر دوي اين اصطالحات يا يكي از آن

آورد و جامعيت را باال دهد، سطح همارايي را پايين ميافزايش مي گسترة كاوش را» يا«عملگر 
  .بردمي

ها، دو يا چند اصطالح يا مجموعه از كند كه در آنركوردهايي را بازيابي مي» و«عملگر 
  :مثالً عبارت منطقي زير. شونداصطالحات با هم در يك ركورد ظاهر مي

  سطح صدا» و«سنجي هاي شنوايياتاق
كاوش را » و«عملگر . كند كه داراي هر دو اصطالح هستنددهايي را بازيابي ميفقط ركور
  .بخشددهد و مانعيت را بهبود ميكند، سطح همارايي را افزايش ميمحدود مي
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. كنداند جلوگيري مياز بازيابي ركوردهايي كه با اصطالحي خاص، نمايه شده» بجز«عملگر 
  :مثالً عبارت منطقي زير

  سطح صدا» بجز«سنجي نواييهاي شاتاق
  . گذاردهستند از بازيابي كنار مي» سطح صدا«تمام اسنادي را كه داراي اصطالح 

محتاط بود، چرا كه در هنگام استفاده از آن، اسناد مرتبط نيز » بجز«بايد در استفاده از عملگر 
 در كاوش» بجز«عملگر . همچون اسناد غيرمرتبط ممكن است به آساني حذف شوند

  .تر كاوش بسيار مفيد است، براي پااليش بيش)مثالً زبان و شكل سند( غيرموضوعي
  :مثال

  زبان آلماني» بجز«
  نامهپايان» بجز «

بايد توجه داشت كه ترتيب استفاده از عملگرهاي گوناگون، تأثيري عميق بر كاوش خواهد 
مثالً . يكديگر عمل كنندافزاري گوناگون ممكن است كمي متفاوت از هاي نرمو برنامه داشت

الف «يا » پ» يا«) ب» و«الف («ممكن است به صورت » پ» يا«ب » و«الف «عبارت كاوش 
  .تعبير شود» )پ» يا«ب ( »و«
  هايي از لغت كاوش بخش. 2-2چ

اين ابزار خصوصاً در هنگام كاوش به . توان با جستجوي اجزاي لغت گسترش دادكاوش را مي
  .شده نيز كاربرد داردو البته در زبان كنترل زبان طبيعي، مفيد است،

استفاده كرد ـ مثالً تمام اصطالحاتي كه با  1»برشراست«توان از در كاوش اجزاي لغت مي
استفاده كرد ـ مثالً تمام كلماتي كه با  2»برشچپ«شوند؛ يا از تمام مي» ؟سنجي«ريشة 
استفاده كرد، كه كلماتي را  4»ميانونديبرش «توان از ؛ يا مي3شوندشروع مي »شنو؟«ريشة 

 
1. right truncation 
2. left truncation 

. شوندقسمت پاياني لغت بازيابي مي» برشچپ«قسمت آغازين لغت و با » برشراست«بديهي است كه در انگليسي، با .  3
  )مترجم(

4. infix truncation 
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؛ يا اين كه كاوش را 1ها خيرها مشخص است، اما وسط آنكند كه شروع و پايان آنبازيابي مي
  .2توان براي جزئي از لغت ـ از هر قسمت اصطالح ـ انجام دادمي

- يابي ميربط را نيز بازدهد بسياري از موارد بيدر حالي كه جامعيت را افزايش مي 3»برش«

در كاوش به زبان طبيعي، . تر استتر باشد، احتمال بروز ابهام بيشهر چه ريشه كوتاه: كند
بندي اجزاي ي كاوش با گروهتوان در مرحلههاي اطالعاتي علوم و فناوري، ميخصوصاً در پايگاه

» نكسترل«. اي ساخت كه تمام اصطالحات باربط را بازيابي كندلغات، نوعي مدخل اصطالحنامه
 biotics or illin“قابليت كاوش با پسوندهاي «دهد كه چگونه نشان مي] 17فصل : 120[

or mycin or cycline or myxin” كند تا با يك مدخل متعارف مسيري طوالني را طي مي
منجر  antibioticـ كه نهايتاً به فهرستي از اصطالحات اخص  ”antibiotics“ اياصطالحنامه

هاي بازيابي هايي كه در نظامافزاري، خصوصاً بستههاي نرمبرخي بسته. شود برابرگردد ـ مي
. كنندخودكار استفاده مي 4گيريهاي ريشهگيرند، از الگوريتممتن كامل مورد استفاده قرار مي

كنند، و از هوشمندي را اعمال مي» برشراست«افزاري به طور خودكار، هاي نرماين بسته
  .مند هستندقاعده، و اتخاذ اقدام مناسب بهرههاي بيي براي شناسايي ساختماشيني كاف

  ابزار فاصلة لغوي. 3-2چ
. شونددهد كه در فاصلة معيني از يكديگر ظاهر مياين ابزار امكان بازيابي اصطالحاتي را مي

  .شودطيف مشخصات مجاورت، كلمات نزديك به هم را شامل مي
  :مثال

  .اصطالحات بايد به ترتيب داده شده، نزديك به هم باشند  هاي اتاق 5»ك«سنجي شنوايي
  .شوداين ترتيب، طيفي از لغات، از يك تا چندين لغت را نيز شامل مي

  :مثال

 
  .خواهد شد 'Paediatricsو  Pediatricsموجب بازيابي  ’P? DIATRICSمثالً .  1
و ’Piezoelectric’ ،‘Electricity‘: چنين اصطالحاتي را بازيابي خواهد كرد ?ELECTREIC?مثالً .  2

‘Electrical conductivity’  اي براي رفتار با البته آخرين مورد به اين بستگي دارد كه به رايانه، برنامه... (و-

“electrical conductivity”  اصطالح مركب، داده شده باشدبه عنوان.(  
1. truncation 
2. stermming 

  كلمه= ك .  5
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تعداد كلمه و به ترتيب  nاين اصطالحات بايد در فاصلة حداكثر   هاياتاق» ك n«سنجي شنوايي
  .ظاهر شوندمشخص شده، 

هايي كه اصطالحات، به هر ترتيبي و در هر زير اند از موقعيتممكن، عبارتهاي ديگر موقعيت
  .شونداي از يك حوزة واحد، ظاهر ميحوزه

اصطالحات مركب در زبان . كندبخشد و از ريزش كاذب كم مياين ابزار، مانعيت را بهبود مي
  .دهندها ـ انجام ميالحاصط» همجواري«كنترل شده، كار بهبودي مانعيت را ـ شبيه به اثر ابزار 

اين خدمت . كنندارائه مي 1»كاوش عبارتي«افزاري، خدماتي موسوم به هاي نرمبرخي بسته
» همجوار«شوند به عنوان ابزاري است كه دو يا چند اصطالحي را كه به سامانه داده مي صرفاً

  .نمايدكند و ترتيبي را كه بايد ارائه شوند مشخص ميشناسايي مي
  يوندهاپ. 3چ

گيرد، همارا براي جلوگيري از ريزش كاذب مورد استفاده قرار ميهاي پساين ابزار كه در نظام
از پيوندها براي نشان دادن اصطالحات . گرددسازي و كاوش، اعمال ميدر هر دو مرحلة نمايه

. نشوندهاي نامناسب اصطالحات، بازيابي شود تا تركيبمرتبط در يك سند واحد استفاده مي
هاي هاي مسي و شيوة گرمايشي سازهجوشكاري لوله«در موضوع  1000مثًال سندي به شماره 

  :شودسازي ميبه صورت زير نمايه» فوالدي
  جوشكاري

  مس
  لوله

  شيوة گرمايشي
  فوالد
  سازه

1000A 
1000A 
1000A 
1000B 
1000B 
1000B 

طالحات همايند هستند، و دهند كدام اصنشان مي Bو  Aسازي حروف كه در اين نمايه
  .، اين سند بازيابي نخواهد شد»جوشكاري فوالد«شود كه در كاوشي براي تضمين مي بدينسان

پيوند دادن . پيوندها ابزاري قدرتمند هستند، اما ممكن است از حيث جامعيت مضر باشند
 مثالً وقتي پيوندها با. هاي حقيقي و همچنين كاذب را حذف كنداست تركيبممكن 

  :متفاوتي مورد استفاده قرار گيرند مراتبيسطوح سلسله

 
1. phrase searching 
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  هاي          مسيلوله      براي روكش          سربي        
1000A    1000A               1000B       1000B  

شوند، ولي تركيب مجاز اجتناب مي» هاي سربيروكش مسي براي لوله«از تركيب غلط 
روكش «استفاده از اصطالحات مركب، مثالً . بازيابي خواهد شدنيز » هاروكش براي لوله«

همان مقصودي را كه پيوندها در جلوگيري از ريزش كاذب برآورده » هاي مسيلوله«و  »سربي
هايي است كه اي از اصطالحنامهنمونه] 13[» آيپياصطالحنامة اي«. نمايدكنند، تأمين ميمي

دهند و بايد با سازي را افزايش ميهاي نمايهپيوندها، هزينه. كننداز اين پيوندها استفاده مي
  .ها استفاده كرداز آن دقت
  هانقش. 4چ

شود تا مفهوم اي ضميمه ميسازي، به اصطالح نمايهنما عالمتي است كه در مرحلة نمايهنقش
نوان توان نشان داد كه يك اصطالح به عمي. و كاربرد اصطالح در يك متن خاص را نشان دهد

به صورت انفعالي، «كند، يا اين كه عمل مي» يك جزء«يا » محصول نهايي«، »مادة خام«
  .كندعمل مي» ابزار«يا » عامل«است، يا به عنوان » كنندة يك عملدريافت

نما در پرهيز از بازيابي اصطالحات داراي كاركرد غلط ـ خصوصاً در بيشترين فايدة نقش
 اضافه كرد» ايذرات هسته«توان به ها را ميمثالً نقش. اي ـ استفرايندهاي شيميايي يا هسته

اي، هاي هستهدر واكنش» محصول«و » كنندهپرتاب«ها به عنوان بين كاركردهاي آنتا 
  :شود تمايز ايجاد
  سند

 (γn)واكنش نوترون گاما 
 (nγ)واكنش گاماي نوترون

  اياصطالحات نمايه
  )3(نوترون ). 2(گاما . واكنش
  )3(گاما ). 2(نوترون . واكنش

  محصول ) 3(پرتابشي، ) 2: (هانقش                              
» 5«اند در نمودار توليد شده 1»شوراي مشترك مهندسان«نما كه توسط اي از نقشمجموعه

هاي خاص خود را ايجاد توانند نقشهاي بازيابي ميگردآورندگان زبان. نشان داده شده است
» شوراي مشترك مهندسان«ـ هر چند كه جدول ] 13[» آيپياصطالحنامة اي«كنند ـ مثل 

هايي از نوع آنچه در اين مثال زير، استفاده از نقش. كندسياهة بازبيني مفيدي را فراهم مي
  .دهدآمده است را در موقعيتي عملي، نشان مي جدول

 
1. Engineers Joint Council (EJC) 
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  :مثال
  »هاي ناگهانيروغن به وسيلة موجه آزمودن توان الكتريكي كاغذ آغشته به«: سند
  هانقش

 )مقولة اصلي(   8
  )پذيرندة انفعالي يك عمليات(   9
  )پذيرندة انفعالي يك عمليات(   9

 )وسيلة انجام عمليات(  10

 آزمودن
  كاغذ آغشته به روغن

  توان الكتريكي
  هاي ناگهانيموجه
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  »نامة شيمي چكيده«ها در  سياهة نقش. 6نمودار 

به ) *(ستارك . هاي خاص، كدهاي سه حرفي دارندنقش. ها داراي كدهاي چهار حرفي هستند»ابر نقش«
  .شودمعنا است كه آن نقش خاص، به بيش از يك ابرنقش اختصاص داده مي اين
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ها به طور موثري از فراخواني اين سند در پاسخ به كاوشي كه »نقش«مثالً در اينجا، استفاده از 
  .كندگردد جلوگيري ميموضوع اصلي محسوب مي» هاي ناگهانيموجه«در آن، 

كاربرد «، »محصول جانبي«نظير (كد  38اي متشكل از ها، مجموعهديگر مثال جديدتر از نقش
) »6«نمودار (» هاي شيميمركز خدمات چكيده«است كه توسط ) »آالينده«، و »كشاورزي

 1»ابركُد«ك يا چند مورد از هفت بخش، يا نماها خود به ياين نقش. ارائه شد 1996سال  در
يابند، و تعداد اختصاص مي) »، وكاربردها»سازيآماده«، »شناختيمطالعة زيست«نظير (

. مانندبندي ميخارج از اين طبقه) »هاويژگي«نظير ( 2»هاي خاصنقش«محدودي 
اصطالحنامة خود توصيف هاي مندرج در ها را به عنوان نقشاين نقش» شيمي هايچكيده«

  :باشندبرد كه داراي مزايايي نظير موارد زير ميها به عنوان مانعيت نام ميكند و از آنمي
اي اي سريع براي يافتن اطالعات دربارة كاربردهاي گزارش شدة يك ماده يا ردهشيوه    •

  از مواد؛
  كاوش موجز با يك اصطالح براي يك مفهوم پيچيده؛   •
  .شدهاي آسان براي كاوش نقش دقيق يك ماده در ركورد نمايهشيوه   •

شود، و دادن اهميت مواد شيميايي محدود ميها به نشاناز آنجا كه اين مجموعه از نقش
اي ها ضرورتاً به تعريف اصطالحات نمايهاز هويت ماده مفهومي ندارد، كاربرد اين نقش مستقل

  .شودبراي مواد خاص يا عام، محدود مي
و » دارو ـ درماني«، »شناسيدرمان«نظير (هاي فرعي ديگر نمونة مشابه، مجموعه سرعنوان

نمايه » مش«هاي اطالعاتي كه با اصطالحنامة پزشكي است كه در پايگاه) »عوارض نامطلوب«
هاي فرعي نيز به انواع خاص اصطالح، كاربرد اين سرعنوان. گيرنداند مورد استفاده قرار ميشده
داشته باشد، و فقط » دارو ـ درماني«تواند مي» بيماري«واضح است كه تنها . ود استمحد

  .باشد» عوارض نامطلوب«تواند داراي است كه مي »دارو«
 هاي خاص موضوعي ـها نيز همانند پيوندها ابزارهاي مانعيت هستند و ـ جز در برخي حوزهنقش

ها به صورت ثابت، كاربرد نقش: امر روشن استداليل اين . زننداحتماالً به جامعيت صدمه مي
  .سازان دشوار استبراي نمايه

  مثالً . ساز را انطباق دهدو دشوارتر، كار كاوشگري است كه بخواهد كاربرد نقش به وسيلة نمايه
 
1. supercode 

2. specific roles 
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را به عنوان موضوع اصلي در نظر » توان الكتريكي«الذكر، كاوشگر ممكن است در مثال فوق
: 5نقش «توان به عنوان را مي» كاغذ طنابي آغشته به روغن«كد . بگذارد 8و كد آن را  بگيرد
  .تعيين كرد» ورودي يا مادة خام: 1نقش «، يا به عنوان »محيط

كند، بلكه اين نكته نيز هست كه وقتي ها نيست كه كاوش را پيچيده مياما اين تنها ابهام نقش
هاي اين اصطالحات اي قرار گيرند كه مشخصهتهها تحت تأثير اصطالحات ناشناخنقش

اند، كاوشگر نسبت به روابط بين اصطالحات در اصطالحات مورد سوال تعيين نشده ناشناخته
  .سازي، ناآگاه استدر نمايه

مثالً . سازي كردهماراسته، شبيهتوان تا حدي با استفاده از اصطالحات پيشها را مينقش
  كباز اصطالحات مر استفاده

  گاما پرتابشي
  گاما محصول

در يك (» ذره به عنوان محصول«و » كنندهذره به عنوان پرتاب«در متمايز كردن كاركرد 
  .است) 3نقش (» گاما«و ) 2نقش (» گاما«، تأثيري به همان اندازة استفاده از )ايواكنش هسته

ها هم در عمليات آنها موجب محدود شدن جامعيت شوند، و از آنجا كه احتمال دارد نقش
- سازي يك نظام بازيابي اطالعات، پرهزينه است، اين نقشمرحلة كاوش و هم در مرحلة نمايه

- هاي علمي، فني و زيستهاي موضوعي تخصصي ـ عموماً در حوزهها، مگر در برخي حوزه

 اي را كه بخشي از يكهاي رابطهشاخص» فوگمان«مثالً . پزشكي ـ مقرون به صرفه نيستند
سامانة اطالعاتي شيمي «دهند و در مجموعة بسيار مفصل از ابزارهاي تركيبي را تشكيل مي

] 13[» آيپياصطالحنامة اي«]. 85[كند اند، توصيف ميمورد استفاده قرار گرفته» ديسيآي
اي توسط ها و پيوندها در مقالهكند، و اين نقشها و همچنين پيوندها استفاده مياز نقش

  .اندتشريح شده] 91[» هك«
  
  كدهاي نحوة رفتار و ديگر ابعاد. 5چ

هاي فرعي يا كدهاي توان با انجام كاوش بر روي اصطالحات، سرعنوانعملكرد مانعيت را مي
اند بهبود بخشيد، كه اين كار سازي اضافه شدهمعادلي كه در يك فيلد مجزا در زمان نمايه

، »عملي«مثالً رفتار ممكن است . كندا مشخص ميچگونگي رفتار با سند و ديگر ابعاد آن ر
توان ابعادي در اينجا نيز مي. مربوط باشد» تحوالت جديد«باشد، و يا با » نظري«يا » تجربي«
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نظير (نظير مخاطبان مورد نظر سند، زبان يا شكل فيزيكي، يا سوگيري موضوعي سند 
را مشخص كرد؛ اگرچه مورد ) در يك پايگاه اطالعاتي پزشكي» عوارض جانبي«يا » تشخيص«

  .كنند متمايز دانستهايي كه يك اصطالح خاص را توصيف مياخير را بايد با به كارگيري نقش
  وزندهي. 6چ

اي يا اصطالحات كاوش، در اسناد هاي وزندهي، بسته به اهميت اصطالحات نمايهدر نظام
وزندهي به عنوان نوعي ابزار . يابدها تخصيص ميهاي كاوش، مقاديري به آنخاص يا برنامه

  .كندبندي برونداد عمل ميمانعيت و همچنين به عنوان نوعي ابزار رتبه
] 132[و ديگران طراحي شده بود » مارون«يك نظام اولية وزندهي را كه توسط » 7«نمودار 

 .دهدنشان مي
  وزن

8/8  
  

8/7  
  

8/6  
  

8/5  
 
  

8/4  
 
  

8/3  
 
 
  

8/2  
8/1  

  توصيف
  موضوع اصلي

  
  اصليموضوع 

  
  ترموضوع عام

  
  ديگر اصطالحات مهم

 
  

  ترموضوع با عموميت كم
 
  

  موضوع فرعي
 
 
  

  هاديگر موضوع
  نه چندان مرتبط

  زمان استفاده
  اصطالح بسيار خاص است و كل يك موضوع اصلي

  .گيردسند را زير پوشش مي
  اصطالح خاص است و قسمت اعظم يك موضوع اصلي

  .گيردسند را زير پوشش مي
  اصطالح، خيلي كلي است و يك موضوع اصلي را زير

  .گيردپوشش مي
  سازي دو دويي مورد اصطالحاتي كه در نظام نمايه

گيرند، اما يك موضوع اصلي شمرده استفاده قرار مي
  شوندنمي

شود، اما اصطالح به يك موضوع اصلي مربوط مي
- محدوديت آن به قدري است كه آن را زير پوشش نمي

  .گيرد
ها، شود كه مثالً به نتايج آزمايشل اصطالحاتي ميشام

- مربوط مي... هاي واسطه ـ كاربردهاي احتمالي، و روش

  .شوند
  هاي مرتبطديگر نشانه

ها استفاده خواهد از آنبند نميهايي كه ردهموضوع
كند كه برخي از كاربران، ممكن كند، اما احساس مي

  .ها را مرتبط بداننداست آن
 )مارون(ها وزن. 7نمودار 
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  :مورد استفاده قرار گرفت] 46[1»پروژة دوم كرانفيلد«تري در نظام وزندهي آسان
10/9  

8/7  
6/5  

 براي مفاهيم در مضمون اصلي سند
  براي مفاهيم در مضمون جنبي اصلي
 براي مفاهيم در مضمون جنبي فرعي

مثالً با . شوندسند اضافه مي سازي بههايي هستند كه در مرحلة نمايههمارا وزنهاي پيشوزن
سازي ممكن است به شكل زير نمايه» اپيتاكسي سيليكون كم دما«ها، سند استفاده از وزن

  :شود
9.  
9.  

10.  
8.  
7.  
8.  
8.  
6.  

 دماكم
  سيليكون

  رشد اپيتاكسيايي
  زيراليه
  فيلم
  نشيني بخارته

  رشد بلور
 المپ بخار جيوه

در طي فرايند » هاي زيريناليه«براي روشن كردن » هاي بخار جيوهالمپ«در اين سند 
اين . يك مفهوم فرعي است» المپ بخار جيوه«گيرند؛ بنابراين مورد استفاده قرار مي »رسوب«

به عنوان يك مفهوم اصلي با وزن بيش از » المپ بخار جيوه«سند در پاسخ به كاوشي به دنبال 
ها را توان وزننياز باشد، مي» المپ بخار جيوه«ة اگر به تمام اسناد دربار. شود، بازيابي نمي6

هاي توان در هر يك از اسناد، به صورت آماري و از فراوانيوزن اصطالحات را مي. ناديده گرفت
  ].56[درون سندي، به دست آورد

- شوند و اهميت نسبي آنهمارا، مقاديري به اصطالحات كاوش نسبت داده ميدر وزندهي پس

نمرة يك سند از مجموع وزن اصطالحات منطبق با . دهندبا سوال نشان مي ها را در رابطه
اين روند . شودآنگاه رتبة برونداد به ترتيب نمرة سند تعيين مي. شونديكديگر، محاسبه مي

هاي اصطالحات و تعيين رتبة برونداد بر طبق نمرة ممكن است فرضاً بر مبناي وزندهي گروه
وزندهي اصطالحات كاوش در . ، تغيير كند)گرددنطبق محاسبه ميكه از كل وزن گروه م(سند 

 
1. Cranfield 
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مثالً در هنگام كاهش . كندراهبردهاي كاوش، مثل نوعي راهنما عمل ميهنگام اصالح 
 سطح همارايي،

توان در ابتدا حذف كرد ـ به اين اميد كه اين كار، تر را ميهاي پاييناصطالحات داراي وزن
  .يت به وجود آوردحداكثر بهبودي را در جامع
هاي تجربي بازيابي اطالعات به كار رفته است، ولي تا اين اي در نظاموزندهي به طور گسترده

و » مدالين«هاي اطالعاتي نظير پايگاه. هاي عملياتي نداشتاواخر كاربرد چنداني در نظام
نمايه شده دهد مفاهيم كنند كه نشان مياز شكل آساني از وزندهي استفاده مي» بيوسيس«

برخي موتورهاي كاوش . توسط اصطالحات اصطالحنامه، ابعاد اصلي يا فرعي از يك كل هستند
اي بر مبناي تحليل آماري هاي وزندهي پيچيدهاينترنت براي تعيين رتبة برونداد از الگوريتم

به پذيرد، و كنند، اما اين كار كالً به طور خودكار صورت ميفراواني اصطالح استفاده مي
دربارة وزندهي مورد استفاده در توليد خودكار (شود از اصطالحنامه مربوط نمياستفاده 

  ).»4ج«، نيز نگاه كنيد به سازيهاي نمايهزبان
  

   





 

  
  
  
  
  

  هاي اصطالحنامهنمايش: بخش ح
ها هاي نمايش اصطالحنامه بر روي كاغذ و صفحة نمايش رايانه، متنوع است و اين شيوهشيوه
- در اين بخش چهار نوع نمايش مشخص مي. بندي كردتوان به اشكال گوناگوني طبقهرا مي

  :شود
مراتبي و همايندي براي هاي دامنه، و روابط معادل، سلسلههاي الفبايي كه يادداشتنمايش  •

  دهند؛هر اصطالح را نشان مي
  شوند؛هاي الفبايي ايجاد ميمراتبي كه از نمايشهاي سلسلهنمايش  •
مراتبي كه ساختار كلي اصطالحنامه و تمام سطوح مند و سلسلههاي نظامنمايش  •

  دهند؛ا نشان مير مراتبسلسله
  .هاي گرافيكيانواع گوناگون نمايش  •

ها نمايشي الفبايي دارند كه ممكن است با ديگر اشكال نمايش، مرتبط باشند تمام اصطالحنامه
  .يا نباشند

در ) سازدكه دستيابي به هر واژه از هر اصطالح را ميسر مي( 2و جايگشتي 1نمايش چرخشي
» 19/39نيزو زد / استاندارد انسي«ايي گنجانده شده؛ البته هاي الفباينجا در زمرة نمايش

هاي بحث دربارة نمايش اصطالحنامه. كندنمايش فوق را نوع مجزايي از نمايش محسوب مي
  .شوددر پايان اين فصل ارائه مي) »6ح«بخش (چندزبانه در بخشي مجزا 

 
1. rotated display 
2. permuted display 
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  ايهاي رايانهنمايش. 1ح
ست كه رهنمودهايي در خصوص هر دو نوع نمايش چاپي تنها استانداردي ا» استاندارد انسي«

شود كه تورق در متن و نيز به ياد داشتن متن اين استاندارد متذكر مي. كنداي ارائه ميو رايانه
اي عالوه بر اين كه مشاهدة متن در نمايش رايانه. اي براي كاوشگر، دشوارتر استنمايش رايانه

در  درك اطالعاتي را كه«اي، نمايش رايانه» صفحة«، اندازة تر استاز نمايش چاپي خسته كننده
  .كندمي» صفحة چاپي كامالً قابل درك است، دشوار

  
  الفبايي اصطالحنامة يك نمايش صفحة. 8 نمودار
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هاي متفاوت اصطالحات، استفاده از فرامتن از طرف ديگر چنانچه براي انتقال آسان بين نمايش
ها را يابي اصطالحات و حركت بين آن، اين امر مكان)3ـ2ـ4ذ«كنيد به نگاه (امكانپذير باشد 

كند، در حالي كه اين فرايند در صورت استفاده از اصطالحنامة چاپي بزرگ و تسريع مي
ديگر مزيت اصطالحنامه به شكل الكترونيكي آن . تواند فرايندي بغرنج و كند باشدحجيم، مي
هاي يك اصطالح مركب را ه كاوش بر مبناي تمام واژهآن اجراهاي الكترونيكي كاست كه 

ـ كه هميشه در )»3ـ2ح«نگاه كنيد به (امكاني معادل با يك نماية جايگشتي  كنند،تسهيل مي
  .آورندهاي چاپي در دسترس نيست ـ را فراهم مياصطالحنامه

  
  ناسا الفبايي اصطالحنامة نمايش صفحة. 9نمودار

در » اصطالحنامة درونخطي ركورد جانورشناسي«اي را از نمايش رايانهاي از نمونه» 8«نمودار 
- شامل يادداشت) تسكين( ’Sedation‘اين مدخل، اصطالح . دهدنشان مي» ديالوگ«سامانة 
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هاي ديگري نيز در اصطالحنامه. دهدهاي دامنه، و اصطالحات اعم، اخص و مرتبط را نشان مي
نمودار ] (148[» اصطالحنامة ناسا«، مثل )»1ـ3ب«د به نگاه كني(اينترنت در دسترس هستند 

»9«.(  
  )نشان داده شده» 10«همانطور كه در مثال نموار (اي آن است كه يكي از مزاياي نمايش رايانه

اي هايي را از اصطالحنامهمدخل» 10«نمودار . كندتمام جزئيات ركورد يك اصطالح را ارائه مي
هاي ركورد اصطالح، عالوه بر يادداشت. كنداستفاده مي 1»لگزيكو« افزاردهد كه از نرمنشان مي

هاي مربوط به جزئيات نوع ركورد، وضعيت تصويب ركورد، دامنه و روابط استاندارد داده
احتمال دارد . شودنويسي، تاريخ ايجاد و آخرين روزآمدسازي را شامل ميفهرست هاييادداشت
. ها اثر بگذارد، بر شيوة دستيابي درونخطي اصطالحنامه2نمندي كنوني به بصري كردكه عالقه

  .مراجعه كنيد] 187[» سانگ«براي خواندن بحثي جالب دربارة بصري كردن، به مقالة 
  

 
1. Lexico 
2. visualization 
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  صفحة نمايش ركورد اصطالح. 10نمودار 

  كند استفاده مي» لگزيكو«افزاري  اي كه از سامانة نرم در اصطالحنامه
  نمايش الفبايي. 2ح

نوع نمايش، چه بر روي كاغذ و چه به صورت الكترونيكي، كامالً متداول است و معموالً اين 
هاي چند زبانه در نمايش الفبايي اصطالحنامه. ترين نمايش نزد كاربران نهايي استمقبول
  .ارائه خواهد شد» 6ح «بخش 

  آراستمان و ساختار ارجاع. 1-2ح
اصطالحنامة اصطالحات مهندسي و «با انتشار  1967شكل متعارف نمايش الفبايي، در سال 

  ).»11«نمودار (تثبيت شد ] 202[» )تست(علمي 
  :شوداي مرجح و نامرجح در يك توالي و به ترتيب زير فهرست مياصطالحات نمايه
  اصطالح مرجع
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  هاي دامنه يا تعاريفيادداشت    .دي   
  ارجاع به اصطالحات نامرجح معادل    .بك   
  ارجاع به اصطالحات اعم     .اع   
  ارجاع به اصطالحات اخص     .اخ   
  ارجاع به اصطالحات مرتبط      .او   

  اصطالح نامرجح
  اصطالح مرجح. بك   

  اصطالح نامرجح
  1اصطالح مرجح . بك   

  2و اصطالح مرجح         

  :مثال
  مدخل اصطالح مرجح

  هاي محرومخانواده   
  دچار محروميت يا نابرخورداري اجتماعي    .دي   
  هاي دچار محروميتخانواده    .بك   
  هاخانواده    .  اع   
  خانمانهاي بيخانواده     .اخ   

  والدهاي تكخانواده           
  محروميت      .او   

  مدخل اصطالح نامرجح

  هاي دچار محروميتخانواده   
  هاي محرومخانواده. بك      

مدخل اصطالح نامرجح براي اصطالحاتي كه قرار است به صورت تركيبي، براي بازنمايي مفهوم، 
  ).»الف 2ـ4ـ2ث«در بخش » تجزية نحوي«نيز نگاه كنيد به (مورد استفاده قرار گيرند 

  والدهاي تكرفاه خانواده
  والدهاي تكخانواده. بك   

  رفاه اجتماعي+) يا(و       

  ترسي در زير اصطالحات مرجح متشكلههمراه با نقاط دس
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  والدهاي تكخانواده
  رفاه اجتماعي+) يا(و    
  والدهاي تكرفاه خانواده. بك   

  رفاه اجتماعي
  والدهاي تكخانواده+) يا(و    
  والدهاي تكرفاه خانواده. بك   

براي » )تست(اصطالحنامة اصطالحات مهندسي و علمي «براي مطالعة آراستماني كه در 
و » الف2ـ4ـ2ث«شده مورد استفاده قرار گرفته، به بخش دادن اصطالحات تجزيه نشان

‘Cooling fins’  نگاه كنيد» 11«در نمودار.  
. كنداشاره مي 1»اصطالحنامة متعارف مسطح«به آراستمان با عنوان » استاندارد انسي«

» ، بج، اع، اخ، امد، بكي«المللي ممكن است جايگزين اختصارات استاندارد نمادهاي بين
(SN,UF,BT/NT/RT) مثالً. بشود:  

  اصطالح مرجح
  اصطالحات معادل، اصطالحات نامرجح=     

  اصطالحات اعم    <
  اصطالحات اخص    >

  اصطالحات مرتبط   -- 

 
1. conventional flat thesaurus 
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  اصطالح مرجح  ←
) موسسة استاندارد بريتانيا(» اصطالحنامة روت«از نگارش اندكي تغييريافتة اين نمادها در 

  ).»23«نگاه كنيد به نمودار (استفاده شده است ] 32[
  هاي چندسطحيسلسله مراتب. 2-2ح

 1مراتب كامل اصطالحات اعم و اخص را در نقطة وروداصطالحنامة متعارف الفبايي، سلسله
مراتبي فقط يك مرحلة باال شده، به لحاظ سلسلهاطالعات داده. دهداي نشان نمياصطالح نمايه

  .گيردو پايين اصطالح را دربرمي
و ) نشان داده شده» 12«كه در نمودار ] (37[» اصطالحنامة كب«مثل (ها برخي اصطالحنامه

اخص را به بيش در نمايش اصلي الفبايي، اصطالحات اعم و ] 49[» زبانة غذااصطالحنامة چند«
  :كنند؛ مثالًاز يك سطح ارائه مي

  هاي محرومخانواده   
  هاي دچار محروميتخانواده.     بك      
  هاخانواده      1.اع     
  موسسات اجتماعي     2.اع       
  خانمانهاي بيخانواده     1.اخ     
  والدهاي تكخانواده     1.اخ     
  پدرهاي بيخانواده    2.اخ       
  محروميت.       او     

دهند كه از ساختار هاي چندسطحي را نشان ميمراتبهاي ديگر، سلسلهاصطالحنامه
- ها به وسيلة رايانه استخراج شده، جداييهاي الفبايي كه نمايش الفبايي آناصطالحنامه

نگاه (شوند چاپ ميها در يك توالي مجزا از بخش الفبايي اصلي، اين سلسله مراتب. ناپذيرند
  ).»3ح«كنيد به 

 هاي چندسطحي در نمايش الفبايي، حشوي است كه در تكرارمراتبيك نقطه ضعف سلسله
به اين دليل است كه . هاي گوناگون وجود داردهاي طوالني از ورودگاهمراتبسلسلهچاپ 

برداشته  هاي جديد خود، از اين شيوة نمايش الفبايي دستدر نگارش» كب اصطالحنامة«
  .است

 
1. entry point 
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  اصطالحنامة الفايي چندسطحي. 12نمودار 

  »اصطالحنامة كب«
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  نماية جايگشتي. 3-2ح
توان هاي دوم و سوم در اصطالحات مركب، ميها براي جلوآوردن واژهدر برخي از اصطالحنامه

ي متشكلهپذير كردن اصطالحات منظور دسترساين نمايه خصوصاً به. اي مجزا تهيه كردنمايه
اي نيستند و بنابراين در هيچ جاي ديگري از اصطالحنامه سودمند است كه اصطالحات نمايه

نمودار . است» كووك«يا » كويك«نماية جايگشتي معموًال به شكل نماية . شوندپديدار نمي
المللي واژگان اصطالحنامة بين«را كه در » كووك«اي از نماية جايگشتي به شكل قطعه» 13«
  . دهدگنجانده شده نشان مي] 6[» اهندگانپن

اين نوع . هاي يك نماية جايگشتي گنجاندتوان نمايش الفبايي اصلي را بين مدخلگاهي مي
در جايي كه نماية جايگشتي . شوديافت مي] 207[» اصطالحنامة يونسكو«آراستمان در 

دهندة  راهنما از كلمات تشكيلشده به وسيلة رايانه وجود ندارد، شايد افزودن اصطالحات توليد
به توالي ) كه به عنوان اصطالحات مرجح، در اصطالحنامه وجود ندارند(اصطالحات مركب 

  :مثالً. اصلي، سودمند باشد الفبايي
 )القا، الكتريسيته ساكن(

 )القاي الكتريسيته ساكن. بك(     
Induction, electrostatic 
     USE ELECTROSTATIC 

INDUCTION 

و » 2ـ2ث«نيز نگاه كنيد به (اي نيست اصطالح نمايه ’Induction‘كه در اين مثال 
  ).»الف2ـ1ـ1ج«
  الفبايي كردن. 4-2ح

زماني كه . حرف به حرف و كلمه به كلمه: وجود دارد 1دو نظام انساني اصلي براي الفبايي كردن
را به طور روشن در مقدمة  ها گرفته شد، بايد قواعد مربوطهتصميم به پذيرش يكي از اين نظام

  .اصطالحنامه بيان كرد
ها هاي بين لغات، و همچنين تمام نويسهدر اين نظام تمام فاصله .تنظيم حرف به حرف. الف

- مطالب طبق توالي زير مرتب مي. 2شوندغير از پرانتز چپ، اعداد و حروف ناديده گرفته مي

  :شوند
  پرانتز سمت چپ   

 
1. Alphabetization 

  )مترجم. (اين قاعده براي زبان انگليسي است. 2
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  ياعداد به ترتيب صعود   
  حروف الفبا از اول تا آخر   

  
  نماية جايگشتي. 13نمودار 
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  المللي اصطالحات پناهندگي اصطالحنامة بين
ها ممكن است به صورت يك كلمه، دو كلمه، يا كلمة اين نظام كلماتي را كه به دليل امالي آن

  :آورددار نوشته شوند در كنار يكديگر ميخط تيره
Metalworking 
Metal working 
Metal-working 
طور كه اما از طرف ديگر، اصطالحات مرتبط ممكن است در توالي، از يكديگر جدا شوند؛ همان

 به عنوان يك اصطالح عام، و تركيبات ’Lead compounds‘اين امر در مثال زير در مورد 
  :، مصداق داردLeadساخته شده با 

Lead compounds 
Leadershiop 
Leading edges 
Lead oxide 
Lead selenide 

استاندارد «در اين نظام كه از نظر تنظيم الفبايي مورد حمايت  .تنظيم كلمه به كلمه. ب
گيرد و يك لغت خاص و كامل، قبل است، هر كلمه به نوبة خود مورد توجه قرار مي» بريتانيايي

. شودمي آيد كه با همان توالي حروف، ولي به عنوان بخشي از لغت شروعاز اصطالحي مي
صورت شود؛ اما اين پديده بهبندي اصطالحات مرتبط ميتنظيم كلمه به كلمه منجر به گروه

- دهد، چرا كه متصل كردن يا جداسازي مصنوعي كلمات، بر اين توالي اثر ميپايدار رخ نمي

  :انددو نظام الفبايي كردن، در زير مقايسه شده. گذارد
 به حرفحرف

BlackArts 
Blackberry 
Black book 
Blackburn 
Black Earth

  كلمه به كلمه                 
Black Arts 
Black Book 
Black Earth 
Blackberry 
Blackburn

  .شوددر الفبايي كردن، با خطوط تيره معموالً مانند فاصله رفتار مي
  سازانهاي الفبايي متفاوت براي كاربران نهايي و نمايهنمايش. 5-2ح

الفبايي ممكن است بسته به نياز، و اينكه آيا اين نمايش براي استفادة كاربران نهايي يا نمايش 
هاي گوناگون سازان و كاوشگران طراحي شده، داراي درجات متفاوت تفصيل و شكلنمايه

باشد مي) »مش«(» هاي موضوعي پزشكيسرعنوان«مثالي خوب در اين زمينه، . گزارمان باشند



   اصطالحنامه  هاي نمايش: ح بخش  155 

سياهة الفبايي «تر از ناسبي براي كاربران نهايي است و تفصيل آن، كمكه داراي نسخة م
  .باشدمي» ب20«ارائه شده در نمودار » گزارماني

  مراتب توليد شده از نمايش الفباييسلسله. 3ح
هاي اصطالحي مراتبي هستند كه به وسيلة رايانه از دادههاي سلسلهها، نمايشمراتباين سلسله

اند و با نمايش اصطالحات سطحي موجود در اصطالحنامة الفبايي، توليد شدهاخص تك/ اعم
كنند ها، اصطالحنامة الفبايي را تكميل ميمراتب كامل مربوط به آنمرجح در بافتار سلسله

  ).»2ـ2ح«نيز نگاه كنيد به (
  تنظيم اصطالح رأس. 1-3ح

طراحي شد » ينسپكاصطالحنامة ا«مراتبي كه براي در اين نوع از نمايش سلسله
اي مراتب، در توالي الفبايي جداگانهسلسله 1.)ار(» هاي رأساصطالح« ،)»14«نمودار (

اصطالحات . آيندشوند و به دنبال هر يك، توالي كامل اصطالحات فروپايه ميفهرست مي
- مراتب جاي داده ميهاي نمايش الفبايي، در درون اين سلسلهطريق مدخلاي از نمايه

مراتبي را كه اصطالح به آن تعلق دارد نشان اصطالح رأس آن سلسله ها،و اين مدخلشوند 
  .دهندمي

  :»اصطالحنامة اينسپك«مثال به شيوة 
  بخش الفبايي   
  والدهاي تكخانواده   

  هاي محرومخانواده.  اع      
  پدرهاي بيخانواده.  اخ      
  موسسات اجتماعي.  ار      

  هاي توليد شده با رايانهسلسله مراتب
  موسسات اجتماعي

    . . .  
  خانواده   
  هاي محرومخانواده.    
  خانمانهاي بيخانواده. .    
  والدهاي تكخانواده. . ←

 
1. Top Term (TT) 
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  پدرهاي بيخانواده. . .     

 
  هاي توليدشده از نمايش الفبايي مراتب سلسه. 14نمودار 
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  »اينسپك«اصطالحنامة 
  مراتب دوسويهسلسله. 2-3ح

مراتبي دوسوية هاي چندسطحي، در نمايش سلسلهمراتبديگر شيوة نشان دادن سلسله
اي از اين نمونه. شوديافت مي] 203[» اصطالحنامة توصيفگرهاي اريك«اصطالحات در 

نشان داده شده و در آن، اصطالحات اعم و اخص اصطالح » 15«اصطالحنامه در نمودار 
  .اندهاي تورفته ارائه شدهو پايين اصطالح مرجح در مكاندر باال  اي،نمايه

  :مثال
 موسسات اجتماعي: 

  خانواده
  هاي محرومخانواده. 

  خانمانهاي بيخانواده.. 
  والدهاي تكخانواده.. 

 پدرهاي بيخانواده... 

 )1اصطالح اعم(
  )اصطالح مرجح(   
  )1اصطالح اخص سطح (
  )2اصطالح اخص سطح (
  )2اخص سطح اصطالح (
 )3اصطالح اخص سطح(

  .شوند اصطالحات مرجح در توالي الفبايي تنظيم مي
  مندهاي نظامها و نمايشمراتبسلسله. 4ح

- بندي شده يا موضوعي نيز گفته ميكه به آن سلسله مراتب يا نمايش رده(مند نمايش نظام

معاني و روابط بين ـ اصطالحي هاي اصطالحات را مطابق با مراتبها يا سلسلهطبقه«) شود
  .»كندها، تنظيم ميمنطقي آن

  :مند هميشه بايد داراي دو بخش باشداصطالحنامة نظام
  مند،بخش نظام  •
هاي مناسبي از يك نمايه يا يك اصطالحنامة كامل كه كاربر را به بخش(بخش الفبايي   •

  ).كندمند هدايت مينظام بخش
اگر بخش عمدة اصطالحنامه . بر دو بخش فوق، با هم متفاوت است هاميزان تأكيد اصطالحنامه
مند ممكن است يك بخش كمكي باشد؛ يا ممكن است بخش اصلي الفبايي است، بخش نظام

دهد و بخش الفبايي با ايفاي نقش ها را ارائه ميها و رابطهاصطالحنامه باشد كه تمام تعريف
مند و الفبايي، داراي جايگاه برابر دو بخش نظام فرعي، به صورت نمايه است؛ يا اين كه هر
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ها به طور كامل در هر دو بخش اي بين هر دو تقسيم شود، يا اين دادههاي رابطهباشند و داده
  .اصطالحنامه ارائه گردند

  هاي توليدشده از نمايش الفبايي مراتب سلسه. 15نمودار   
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  »اريك«اصطالحنامة توصيفگرهاي 
  ها هاي دوطرفه از اصطالح مراتب سلسهنمايش 

يعني كد نشانه، متشكل از اعداد و حروف ـ نگاه (اي عامل پيوند بين اين دو نظام معموالً نشانه
شود و در اصطالحنامة الفبايي همانند يك مند اضافه مياست كه به بخش نظام) »ث«كنيد به 

  .كندمرجع عمل مي
كه در آن، ) 2788ايزو (كند را ارائه مي» بندي كالنرده ساختار كلي يا«مند يك نمايش نظام

هاي اصطالحاتي كه به شكلي ديگر و گروه) »2ـ1ج«نگاه كنيد به (ها مراتبروابط بين سلسله
. شوندتوضيح داده و ارائه مي) »3ـ1ج«و » 1ـ1ج«نگاه كنيده به (هم مرتبط هستند با 

بحث » 1ـ2ـ7د«و » 3ـ2ج«هاي تر در بخشكاملطور مند، بههاي نظامدربارة ايجاد نمايش
  :در هنگام طراحي اين نوع نمايش بايد چندين گزينه را در نظر گرفت، از جمله .خواهد شد

  هاي جزئي؛هاي موضوعي كلي، در مقابل نظامگروه   •
  اي؛هاي شمارشي و غيرچهريزهاي، در مقابل نظامبندي چهريزهرده   •
  هاي بنيادي؛بناي رشته يا حوزة موضوعي، در مقابل چهريزهتنظيم اوليه بر م   •
اي كه داراي بندي جداگانهمند به عنوان مبناي نمايش الفبايي، در مقابل ردهنمايش نظام   •

  .شونداي با اين ساختار تنظيم ميساختاري متفاوت است و اصطالحات نمايه
- ها به سه طبقة عمده تقسيم ميمراتبمند و سلسلههاي نظامدر اين دستنامه، اصطالحنامه

  :شوند
  هاي موضوعي كلي،گروه) 1
  بندي شمارشي،ساختارهاي درختي و رده) 2
  .اي مفصلبندي چهريزهرده) 3
  هاي موضوعي كليگروه. 1- 4ح

هاي ها يا گروهاي به ترتيب الفبايي در زير چهريزهدر اين نوع آراستمان، اصطالحات نمايه
اي نشانة گروه موضوعي، در مقابل اصطالح نمايه. شوندمربوط به خود تنظيم ميموضوعي كلي 

هاي بسياري كه تأكيد اين نوع نمايش در اصطالحنامه. شوددر بخش الفبايي نشان داده مي
نمايش گروه توصيفگرهاي » 16«نمودار . شودها بر بخش الفبايي است، يافت ميدر آن عمده

- اي از آراية چهريزهصفحه» 17«دهد و نمودار را نشان مي» اريك اصطالحنامة توصيفگرهاي«

  .را ارائه كرده است] 104[يونسكو » ئيبياصطالحنامة آي«هاي اي توصيفگرها و شناسه
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  هاي موضوعي عام گروه. 16نمودار   
  »اريك«اصطالحنامة توصيفگرهاي 
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  هاي موضوعي عام گروه. 17نمودار   
  »ئي اي بي آي«آموزش اصطالحنامة : يونسكو
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  »مضامين«. 1-1- 4ح
در فرانسه طراحي شد و در  2»ژان ويه«سبكي از اصطالحنامه است كه توسط  1»مضامين«

المللي، عمدتاً در علوم اجتماعي، مورد هاي بينهاي بسيار از سازمانآراستمان اصطالحنامه
] 105[» آيلو«اصطالحنامة «مند ممكن است ـ همانند بخش نظام. استفاده قرار گرفته است

ها گاهي با هاي كلي باشد كه اين گروهـ بخش عمدة اصطالحنامه، و شامل گروه)18نمودار (
هايي فرعي تر، به گروهبندي بيشاين مضامين با تقسيم. شوندشناخته مي» مضامين«عنوان 

شوند و در رست ميها، اصطالحات مرجح به صورت الفبايي فهدر اين زير گروه. شوندتجزيه مي
  .آيندها و اصطالحات اعم، اخص و مرتبط ميهاي دامنه، مترادفها يادداشتكنار آن
  :مثال

  13                    كار و استخدام
  07/13            هاي دستمزددستمزد و نظام
                  پرداخت برابر

  3034  
  تبعيض.   ام

  تعيين دستمزد     
  3035                اجرت
  متخصصي همچون پزشكان و وكال در ازاي خدمات آنان الزحمة كاركنانحق
  دستمزد.   اع
  اجرت كاربران.   اخ

  3040              حداقل دستمزد
  دستمزد تضميني. بك

است كه فقط شامل اصطالحات مرجح و » كووك«دستيابي به اصطالحات به وسيلة نماية 
  .شودغيرمرجح مي

  :مثال
  برابر

  )07/13( 3034پرداخت برابر       
  تضميني

  )07/13( 3040حداقل دستمزد      ←دستمزد تضميني    
 
1. themes 
2. Jean Viet 
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  اجرت
  )07/13(  3035        اجرت    

  حداقل
  )07/13(  3040      حداقل دستمزد   

شوند، و جزئيات مند و بخش الفبايي برعكس مينقش بخش نظام] 125[» ماكروتزاروس«در 
گردند و اين بخش به قسمت ارائه مياي اي در بخش الفبايي در زير اصطالحات نمايهرابطه

مند كه صرفاً اصطالحات نمايش نظام). »ب19«نمودار (شود اصلي اصطالحنامه تبديل مي
شود، به يك هاي اضافي در زير مضامين، فهرست ميگردد و بدون دادهمرجح را شامل مي

نمايش در بايد توجه داشت كه شيوة ). »الف19«نمودار (يابد جايگاه كمكي تقليل مي
  .يكسان است 1991و  1985 هايويرايش

است كه در آن، ] 207[» اصطالحنامة يونسكو« 1995شكل ديگري از اين سبك، ويرايش 
. شودهاي چند سطحي ميمراتبنمايش الفبايي، بخش اصلي اصطالحنامه است و شامل سلسله

 1»هاي خردالحنامهاصط«مند ـ در موقعيت كمكي ـ شامل مضاميني مشهور به نمايش نظام
اند و با اصطالحات ها، اصطالحات مرجح به ترتيب الفبايي فهرست گرديدهشود كه در آنمي

. گردنداصطالحات مرتبط حذف مي. شوندمعادل و اصطالحات اخص چند سطحي، همراه مي
تخصيص » اصطالحنامة خرد«اي فقط به يك مگر در مورد اسامي كشورها، اصطالحات نمايه

  .ابنديمي
  :مثال

  تسهيالت آموزشي   70/1
  هاي آموزشيساختمان

  معماري آموزشي.     بج   
  هاي آكادميكساختمان   1.اخ   

  هاي دانشگاهيآزمايشگاه   2.اخ        
  هاي آموزشگاهيساختمان   1.اخ   

  هاي درسكالس   2.اخ        
  هاي آموزشگاهيآزمايشگاه   2.اخ        

   

 
1. microthesaurus 
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  مند مضامين نمايش نظام. 18نمودار   
 »او ال آي«اصطالحنامة 
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  مضامين. الف 19نمودار   
  )1985ويرايش (» ماكروتزاروس«

  نمايش گروهي توصيفگرها
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  مضامين. ب 19نمودار   
  )1985ويرايش (» ماكروتزاروس«

  نمايش الفبايي توصيفگرها
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  تجهيزات آموزشي
  تجهيزات آكادميك     .بج   
  تجهيزات آموزشگاهي     .بج   
  مبلمان آموزشگاهي   1.اخ   
   . . . .  
  بندي شمارشيساختارهاي درختي و رده. 2- 4ح
  )مش(» هاي موضوعي پزشكيسرعنوان«ساختارهاي درختي . 1-2- 4ح

اخص تا چندين سطح / هاي اصطالحات اعممراتبساختارهاي درختي اين اصطالحنامه، سلسله
اصطالحات ممكن ). »الف20«نمودار (اند ها تنظيم شدهكلي و زير ـ ردههاي هستند كه در رده

مراتبي واحد، اصطالحات در يك سطح سلسله. مراتب ظاهر شونداست در بيش از يك سلسله
، اصطالحات موجود )»2ـ3ج«نگاه كنيد به (يك نشانة بيانگر . شوندبه صورت الفبايي مرتب مي

] 134) [مش(» هاي موضوعي پزشكيسرعنوان«الفبايي در ساختارهاي درختي را با بخش 
ها يا اصطالحات مرتبط را هاي دامنه، مترادفساختارهاي درختي، يادداشت. دهدميپيوند 

  .گيرنددربرنمي
) هاي(شود كه نمايانگر مكانمي] بنديرده[شامل يك نشان ) »ب20«نمودار (نمايش الفبايي 

ها، و ارجاعاتي است كه هاي دامنه، گزارمانشتاصطالح در ساختارهاي درختي، ياددا
سياهة «. مراتبي را خيردهند، ولي اطالعات سلسلهاصطالحات معادل و مرتبط را نشان مي

سازان و كاوشگران طراحي شده، شامل كه براي نمايه) »ب20«نمودار ( 1»گزارمانيالفبايي 
كه براي كاربران نهايي طراحي ( 2»متمم ايندكس مديكوس«تري نسبت به اطالعات مفصل

  .باشدمي )شده
ساختار درختي چند ) 3»بيسام«از پايگاه اطالعات پزشكي ] (76[» ترياصطالحنامة ام«

اصطالحات ساختار درختي، . اندهاي كلي مرتب شدهمشابهي دارد كه تحت گروه مراتبيسلسله

 
1. annotated alphabetical list 
2. supplement to Index Medicus 
3. EMBASE 
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] نديبرده[مستقيماً با نشانة اند و هستند كه پر رنگ چاپ شده 1»اصطالحات گسترشي«يا 
  كه

  
 
4. explosion term 
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  ساختارهاي درختي. الف 20نمودار 
  هاي موضوعي پزشكي مش سرعنوان

  )هاي ديگر هستند مراتب دهندة مكان اصالحات در سلسه اند نشان تر نوشته شده كدهايي كه با حروف كوچك(
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  ساختارهاي درختي. ب 20نمودار   
  سياهة الفبايي گزارمان –پزشكي هاي موضوعي  سرعنوان
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هستند كه  1»اصطالحات غيرگسترشي«مراتبي تنظيم شده متناظرند، يا سلسلهبه صورت، 
همايند هستند و فاقد اصطالحات » اصطالحات گسترشي«باشند و با تر مياصطالحات خاص
 ، يا هنگامي كه به صورت»گسترشي«هاي اين اصطالحات يا در كاوش. باشنداخص ديگري مي

  .شونداصطالحات منفرد مورد كاوش قرار گيرند، بازيابي مي
  :مثال

  ←اصطالح گسترشي     
  ←اصطالح غيرگسترشي 

  ←اصطالح گسترشي     
  ←اصطالح غيرگسترشي 
  ←اصطالح غيرگسترشي 
  ←اصطالح غيرگسترشي 

  
  ←اصطالح گسترشي     

  ←اصطالح غيرگسترشي 

. . Pharmacogenetics 

. . . Acetylator phenotype 

. . Pharmacokinetics 

. . . Area under the curve 

. . . Bioequivalence 

. . . Drug absorption 
           . 
           . 
. . . Drug metabolism 
. . . . Drug degradation 

G1.680.675 
 
G1.680.680 
 
 
 
 
 
G1.680.230 

از اصطالحات غيرمرجح به مرجح، ) بهنگاه كنيد (» .نك«بخش الفبايي شامل ارجاعات 
، ارجاعات »اصطالحات گسترشي«به » اصطالحات غيرگسترشي«از » در زير. نك«ارجاعات 

  .شودهاي اصطالحات مي، و پيشينه»نيز نك«
  بندي شمارشيرده. 2-2- 4ح

 ايبندي مجزايي باشد كه اصطالحات نمايهتواند ردهبندي شمارشي ميدر اين نوع نمايش، رده
] 102[» اصطالحنامه اينسپك«. شونديابند يا به نحوي با آن مرتبط ميبا آن انطباق مي

  .شوندبندي مرتبط ميهايي است كه به اين شكل، به يك نظام ردهاي از اصطالحنامهنمونه
  اي مفصلهاي چهريزهاصطالحنامه. 3- 4ح

را به ) »3ـ2ج«اه كنيد به نگ(اي بندي چهريزهاين نوع تنظيم اصطالحنامه، طراحي يك رده
گيرد كه با يك نماية الفبايي يا يك اصطالحنامة الفبايي كامل مند دربرميعنوان بخش نظام

  يابند،اي با ساختاري مجزا انطباق نميدر اين نوع نمايش، اصطالحات نمايه. گرددتكميل مي

 
1. non-explosion terms 
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  اي مفصل بندي چهريزه رده. 21نمودار   
  چهريز اصطالحنامه

   



174    تدوين و كاربرد اصطالحنامه 

  .دهنداي را تشكيل ميبندي چهريزهخود، ردهبلكه 
تركيبي آن، كه آن را با ساختار اصطالحنامه / اي به خاطر ماهيت تحليلي بندي چهريزهرده

  .بندي براي استفاده در يك اصطالحنامه استترين نوع ردهسازد، مناسبسازگار مي
نظير (اي موجود دي چهريزهبنهاي ردهبندي شده و نظامهاي ردهتوان از اصطالحنامهمي

نگاه (به عنوان يك مبناي تنظيم، و نيز ايجاد واژگان استفاده كرد ]) 137[» بليس بنديرده«
  ).»1ـ1ـ2ج«كنيد به 

، ])8[ 1»چهريز اصطالحنامه«يعني (اي بندي شدة چهريزهاز زمان اولين اصطالحنامة رده
هاي اي بين بخشهاي رابطهمتنوع دادههاي متعددي از آن ارائه شده كه در توزيع ويرايش

  .مند و الفبايي اصطالحنامه، با يكديگر تفاوت دارندنظام
  »چهريز اصطالحنامه«. 1-3- 4ح

مند و الفبايي تقريباً برابر هاي نظامتقسيم اطالعات بين بخش] 8[» چهريز اصطالحنامه«در 
داد، اي خاص را نشان مير حوزههاي اصلي و اصطالحات مرتبط دمراتببندي، سلسله؛ ردهبود

ها، و اصطالحات مرتبط در هاي دامنه، مترادفو بخش الفبايي، اطالعات مربوط به يادداشت
ها را نيز مراتبيبخش الفبايي، اطالعات مربوط به چند ـ سلسله. كردها را ارائه ميديگر حوزه
نگاه كنيد به نمودار (شد مي نشان داده NT(A)و  BT(A)داد و اين كار با كدهاي ارائه مي

»21«.(  
  :مثال

 
1. Thesaurofacet 
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  »اصطالحنامة هنر و معماري«. 2-3- 4ح
ها، كه مراتبسلسله: شودشامل دو بخش مي] 14) [تياياي(» اصطالحنامة هنر و معماري«

. ، و يك نمايش الفبايي)»2ـ3ـ2ج«نگاه كنيد به (شوند هاي بنيادي نشان داده ميچهريزهدر 
از اصطالحات مرتبط عام يا مرتبط ) »الف22«نگاه كنيد به نمودار (مراتبي نمايش سلسله

بندي، در قالب هاي تقسيمشود كه طبق ويژگيمراتبي جزء ـ كل تشكيل ميسلسله
 نماهايعني چهريزه( 1ها، اصطالحات راهنمااند و قبل از آنهاي فرعي تنظيم شدهمراتبسلسله

اي نشان داده كه در مثال بعدي در داخل آكوالدهاي زاويه آيند،مي) هاي راهنمابرچسبيا 
، ]بنديرده[نشانه . است RKو كد آن  2»شدهساختهآثار تك«مراتب نام اين سلسله. اندشده

ها و مراتباصطالحات موجود در سلسله. است 3يك كد خطي ساده و غيربياني
در اين . اندفرعي تحت اصطالحات راهنما، به ترتيب الفبايي تنظيم شده هايمراتبسلسله
در اين . اندهاي فرعي تحت اصطالحات راهنما، به ترتيب الفبايي تنظيم شدهمراتبسلسله
 (RT)يا اصطالحات مرتبط  (UF)» بج«، ارجاعات (SN)هاي دامنه ها، يادداشتمراتبسلسله

 .وجود ندارند
 
1. guide terms 
2. single built works 
3. non-expressive line code 
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  ]):157[» سازي و فهرستنويسي با اصطالحنامة هنر و معماريراهنماي نمايه« 15از صفحة ( مثال
 
 
 
 
RK.199 
RK.200 
RK.201 
RK.202 
RK.203 
RK.204 
RK.205 

SINGLE BUILT WORKS (RK)
   <single built works by specific type> 
       <single built works by function> 
 
           <communications structures> 
                communications buildings 
                    computer centres 
                      <telecommunications buildings> 

                     broadcasting stations 
                        radio stations 
                          television stations
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  اي مفصل بندي چهريزه رده. الف 22نمودار   
  »اصطالحنامة هنر و معماري«

  مراتبي نمايش سلسله
   



178    تدوين و كاربرد اصطالحنامه 

. كندها عمل ميمراتببه مثابه نماية اصطالحات در سلسله) »ب22«نمودار (نمايش الفبايي 
 broadcastingبراي  RK  203در مثال زير، (نمايش الفبايي نشانه، يا شمارة سطر اين 

stations’( هاي دامنه يادداشت(SN) هاي پيشينه و يادداشت(HN) جزئيات مأخذ اصطالح ،
)B ،H  وL اصطالحات معادل )در مثال زير ،(USE/UF) هاي جايگزين و شكل(ALT) ،

  .دهدرا نشان مي (UKA)و جايگزين بريتانيايي اصطالح  (UK)هاي بريتانيايي اصطالح معادل
  ]):157[» سازي و فهرستنويسي با اصطالحنامة هنر و معماريراهنماي نمايه« 14از صفحة ( مثال

Broadcasting stations 
                RK.203                              (B,H,L) 
 HN         March 1993 related term added 
         April 1990 scope note changed 
 ALT       broadcasting station 
 UK         broadcasting houses 
 UKA      broadcasting house 
    SN      Telecommunications buildings containing studios, 
         production and technical offices, equipment spaces … 
    UF       houses, broadcasting 
         Stations, broadcasting 
    RT       broadcasting studios 

. شونداند در نمايش الفبايي گنجانده نميها نشان داده شدهمراتبكه در سلسله BT/NTروابط 
گيرد، اگرچه اصطالحات مرتبطي كه در را دربرمي (RTs)نمايش الفبايي، اصطالحات مرتبط 

  .د وجود ندارندها نمايش داده شونمراتبسلسله
و  اصطالحنامة هنر«اي ـ شبيه به نمايشي كه در مراتبي چهريزهاي با نمايش سلسلهاصطالحنامه

] 138[» رساني و كتابداري ايسيساصطالحنامة علوم اطالع«شود ـ مشاهده مي» معماري
نماها و چهريزهمراتبي، همراه با اصطالحاتي كه در زير در اين اصطالحنامه نمايش سلسله. است

هاي دامنه، و تمام كه يادداشت(اند، در قبال نمايش الفبايي نماها تنظيم شدهزيرـ چهريزه
نقش ) گيردمراتبي را دربرميروابط ـ شامل اصطالحات اعم و اخص در يك سطح سلسله

  .كنندفروپايه را ايفا مي
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  »اصطالحنامة روت«سبك . 3-3- 4ح
اي ايجاد شده است كه در آن، تمام عناصر و روابط، اي شيوهزههاي چهريدر ديگر اصطالحنامه

شوند تا در صورت نياز، بتوان به طور خودكار يك اصطالحنامة مند ارائه مينمايش نظامبا 
 كامالً



180    تدوين و كاربرد اصطالحنامه 

  اي مفصل بندي چهريزه رده. ب 22نمودار   
  »اصطالحنامة هنر و معماري«

  نمايش الفبايي
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  اي مفصل چهريزهبندي  رده. 23نمودار   
  »روت«اصطالحنامة 

   



182    تدوين و كاربرد اصطالحنامه 

  .شوديافت مي] 32[» اصطالحنامة روت«نمونة اين سبك در قالب . الفبايي از آن استخراج كرد
المللي مجموعه اصطالحنامة بين«نظير (هايي و اصطالحنامه) »23«نمودار (اين اصطالحنامه 

» الملليسلطنتي امور بيناصطالحنامة كتابخانة موسسة «و ] 6) [»اصطالحات پناهندگان
كه از اين ) »ب24«و » الف24«ـ نمودارهاي ] 7[1)ايواياصطالحنامة كتابخانة آرواي(

مند قرار اي را در بخش نظامهاي تعريفي و رابطهكنند تمام دادهبندي استفاده ميقالب
و  (UF)هاي معادلي ، رابطه(SN)هاي دامنه ها يعني يادداشتاين داده؛ دهندمي

نگاه كنيد به (شوند اعم، اخص و مرتبط از طريق تورفتگي نشان داده مي اصلي اصطالحات
 BT/*NT*ها با مراتبيو چند ـ سلسله RT*اصطالحات مرتبط اضافي با ). »الف4ـ3ـ1ج«

- ارجاع به اصطالحات چند ـ سلسله). »الف 4ـ3ـ1ج«نيز نگاه كنيد به (شوند نشان داده مي

شوند كه مكان استقرار اي همراه ميهاي نمايش، با نشانهديگر بخش مراتبي و مرتبط در
  .دهداصطالح را نشان مي

  :مثال

  

 
1. RHA Library thesaurus (Aichison, 1992a) 
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مند از آنجا كه در بخش نظام. مقدار اطالعات در بخش الفبايي، ممكن است تفاوت داشته باشد
نمايه، تنها بايد گردد، يك نماية الفبايي كافي است كه در اين اي ارائه ميتمام اطالعات رابطه

  ].9[» اصطالحنامة جوانان«اصطالحات مرجح و غيرمرجح گنجانده شوند ـ همانند 
هاي كه داراي بسياري از ويژگي] 169[» اصطالحنامة اطالعات درونخطي دارويي مارتيندال«

اي مند خود است، در نمايش الفبايي خود نمايهدر نمايش نظام» اصطالحنامة روت«سبك 
گزينة ديگر، توليد اصطالحنامة الفبايي . صطالحات مرجح و غيرمرجح نيز دارداز اساده 

. و ام. اخ./ هاي دامنه، اصطالحات معادل، اصطالحات اعكه تنها يادداشت محدودي است
توان مشاهده مي] 70[» .كي.يو.بندي ديالرده«اين نوع نمايش را در . گيردرا دربرمي» اضافي«

  .كرد
اي، و قابل قبول الحنامة كامالً الفبايي، قالبي سودمند براي نمايش رايانهاز طرف ديگر، اصط

، )»23«نمودار (» اصطالحنامة روت«اي در چنين اصطالحنامه. كاربر نهايي است براي
هاي مشابه گنجانده و ديگر اصطالحنامه) »ب24«نمودار (» ايآيياصطالحنامة كتابخانة آرآ«

كند، مند را تكرار ميشده در نمايش نظامهاي نشان دادهتمام رابطه نمايش الفبايي،. شده است
. شوندمراتبي محدود ميبا اين استثنا كه اصطالحات اعم و اخص فقط به يك سطح سلسله

مند، كه به صورت همايندي با اصطالحات فراپاية خود اصطالحات تورفته در نمايش نظام
بايد ) در نمايش فوق ’Strands‘مثالً (ها نيستند باشند ولي اصطالحات اخص آنمرتبط مي

نيز (متصل شوند  ’Ropes‘به ) NTو نه ـ مثالً ـ ( (RT)پيش از توليد نمايش الفبايي، با كد 
  ).»الف4ـ3ـ1ج«نگاه كنيد به نمودار 

  :مثال
  »روت«اصطالحنامة الفبايي به سبك اصطالحنامة 

Fibre ropes          HTN 
     UF      Textile ropes 
     BT Ropes 
    *BT      Textile products     UMN 
Ropes      HT 
    SN A length of strong line made of fibrous material, metal wire, 

etc. 
    BT Mechanical components 
    NT Fibre ropes 
    NT Wire ropes 
    RT Strands 
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    *NT     Gymnastic ropes     XVG.N 
    *RT     Rescue equipment       SNK 
Strands         HTC 
    RT Ropes 
Wire ropes        HTR 
    BT Ropes 
    *RT Wires     PVL 
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  اي مفصل بندي چهريزه رده. الف 24نمودار   
  اي آي اصطالحنامة كتابخانة آرآي

  بندي فرانماي رده
   



186    تدوين و كاربرد اصطالحنامه 

  اي مفصل بندي چهريزه رده. ب 24نمودار   
  اي آي اصطالحنامة كتابخانة آرآي
  فرانماي الفبايي
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اولين . دهد كه دو توالي از اصطالحات اعم، اخص و مرتبط وجود دارندمثال فوق نشان مي
 است از اصطالحاتي كه بالفاصله در پايين و باالي اصطالح مرجح در) *(توالي كه بدون ستاره 

دار از ارجاعات دومين توالي، يعني توالي ستاره. شودمند قرار دارند، توليد مينمايش نظام
شود كه در جاي ديگري از فرانماها متقابل در نمايش، به دست آمده و شامل اصطالحاتي مي

، توالي BT/*NT/*RT*دار توان در بين توالي ستارهيك آراستمان جايگزين، ميدر . قرار دارند
BT/NT/RT ها در مقابل هر اصطالح در مدخل، نشانگر در اين حالت نشانة رده. گنجاند را

  .مكان اصطالحات در نمايش هستند
  :مثال

Ropes      HT 
   SN A length of strong line… 
   BT Mechanical components   H 
   NT Fibre ropes         HTN 
   NT Gymnastic ropes   XVG.N 
   NT Wire ropes   HTR 
   RT Rescue equipment      SNK 
   RT Strands   HTC 

در اصطالحنامه براي گردآورنده سودمند است، چرا كه تمام تالش فكري در » روت«سبك 
توان با كار غيرتخصصي يا با گيرد بخش الفبايي را ميمند صورت ميخلق بخش نظام مرحلة

  ].65[مند به دست آورد اماي، از نمايش نظبرنامة رايانه
  ايمند چهريزههاي نظامها در نمايشمراتبيسلسله -چند . 4-3- 4ح

نيز در ) 4ـ2ـ1ج«نگاه كنيد به (ها مراتبياي، چند ـ سلسلههاي چهريزهدر اكثر اصطالحنامه
هاي مراتبها در سلسلهمراتبياما اين چند ـ سلسله. شوندمند گنجانده مينمايش نظام

هاي مشابه در مراتباند، اگرچه در سلسلهنيامده] 14[» اصطالحنامة هنر و معماري«
  ). »2ـ3ـ4ح«نگاه كنيد به (اند نشان داده شده] 138[» اصطالحنامة ايسيس«

اي براي نشان دادن چند ـ شيوه» 5723اس بي«و » 2788ايزو «در استانداردهاي 
اي كه يشنهاد شده كه در آن، اصطالحات نمايهمند پدر يك نمايش نظام هامراتبيسلسله

در . شوندمراتب مناسب قرار داده ميداراي بيش از يك اصطالح اعم هستند، در سلسله
  .ها رفتار شده استمراتبيبه اين شكل با چند ـ سلسله] 50[» اصطالحنامة صنايع ساختمان«

  :مثال
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 مندنمايش نظام
Mechanical components
. . . 
Ropes 
     SN     A length of strong line . . . 

)             اجزا(  
Strands 

)انواع ـ برمبناي ماده(  
Fibre ropes 
     UF     Textile ropes 
Wire ropes 
     *RT     Wires     PVL 
 

)انواع ـ برمبناي كاربرد(  
Gymnastic ropes 
     UF     Climbing ropes 
. . . 
Textile technology 
. . . 
Textile products 
     Yarn 
     Cloth 
     Fibre ropes 
          UF     Textile ropes 
 
Leisure equipment 
     Gymnastic equipment 
          Springboards 
          Wall bars 
          Vaulting bars 
          Gymnastic ropes 
               UF     Climbing ropes 

     H 
 
     HT 
 
 
     HTC(RT) 
 
→HTN 
 
     HTR 
 
 
 
     HTW 
 
 
     UM 
 
 
     UMN(RT) 
     UMN.C 
     UMN.K 
→ UMN.T 
 
     . . . 
     XV 
     XVG 
     XVG.C 
     XVG.E 
     XVG.G 
→ XVG.N 
     

 
 

  نمايش الفبايي
Fibre ropes     HTN;  UMN.T 
     UF     Textile ropes 
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     BT     Ropes 
     BT 
Gymnastic ropes 
     UF     Climbing ropes 
     BT     Gymnastic equipment 
     BT     Ropes 
Ropes     HT 
     SN     A length of strong line … 
     BT     Mechanical components 
     NT     Fibre ropes 
     NT     Gymnastic ropes 
     RT     Strands 
Strands   HTC 
     RT     Ropes 
Wire ropes     HTR 
     BT     Ropes 
     RT     wires     PVL 

اي را اصطالح نمايه» اصطالحنامة روت«. متفاوت است» اصطالحنامة روت«اين روش، با شيوة 
و به دنبال آن نشانه ردة  BT*دهد و با استفاده از كد مراتب مرجح قرار ميلسلهدر يك س
در زير اين . دهدها ارجاع ميمراتباز آن به اصطالحات اعم در ديگر سلسله مناسب،

هاي در نمايش. شونداي برقرار ميبه اصطالح نمايه NT*اصطالحات اعم، ارجاعات متقابل  
دار نشان كه با ارجاعات متقابل ستاره(ها مراتبيجود در چند ـ سلسلهاي، اصطالحات مورايانه

نگاه كنيد (توان با گذار آسان به مكان مناسب، به طور كامل مشاهده كرد را مي) شوندداده مي
  ).»23«و نمودار » ب1ـ2ـ7د«و » 1ـ2ـ7د«و » 3ـ3ـ4ح«به 

- از هر حوزة موضوعي را ارائه ميترين تحليل اي، مفصلقراردادن چندگانة اصطالحات نمايه

هاي صحيح قرار ها و چهريزهاي بايد در آرايه، اصطالح نمايه)استقرار(كند، زيرا در هر محل 
تر يك حوزة موضوعي نسبت به حوزة در اين صورت هيچ سوگيري به نفع تحليل كامل. گيرد

ان با كاوش كوتاه تومزيت ديگر آن است كه يك اصطالح را مي. ديگر وجود نخواهد داشت
مثالً . براي تمام اصطالحات اعم آن، بازيابي كرد] بنديرده[نشانه » گسترشي«شده، يا كاوش 

خواهد شد؛  ’Fibre ropes‘، موجب بازيابي ’UMN* ‘Textile productsيا  ’HT* Ropesكاوش 
- اين اصطالح را بازيابي نمي *UNM، كاوش بر روي »آراستمان اصطالح مرجح«آنكه در  حال

از طرف ديگر، اين آراستمان . است Textileكند، چرا كه اين كاوش فاقد نشانة رده در حوزة 
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هاي طوالني، بار مراتبتري از طرف گردآورنده است، و تكرار مكرر سلسلهمستلزم تالش بيش
  .كندنمايش را بيش از اندازه مي

  هاي گرافيكينمايش. 5ح
توان به شكل نموداري دوبعدي نمايش داد كه ها را ميهاي بين آناي و رابطهمايهاصطالحات ن

هاي گرافيكي به بهبودي نمايش. تواند اصطالحات مناسب را از آن انتخاب نمايدكاربر مي
كنند و در طي تدوين اصطالحنامه، در گردهم آوردن اصطالحات مرتبط دسترسي كمك مي

مرورهاي اوليه ). »2ـ2ـ7د«نگاه كنيد به (باشند ابزاري سودمند ميهاي معنايي نيز، در خوشه
تا  35ص: 88[صورت گرفت » فوسكت«و » گيلكريست«هاي گرافيكي توسط بر انواع نمايش

  ].83؛ 92تا  89، و 38
با اشاره به آثار » كريون«. انداي اطالعات، رواج روزافزوني يافتههاي گرافيكي رايانهاخيراً نمايش

اي هاي رايانههاي رايج در خصوص نمايشدر اين زمينه، انديشه 1991وب تا سال مكت
ها و اهداف مربوطه كاربرد دارند هاي گرافيكي اصطالحنامهمفهومي را كه در نمايش هايشبكه

افزارهاي همه منظوره و خاصي كه براي نمايش و به مقايسة نرم] 52[كند مرور مي
افزارهاي خاص، نتايج بهتري را گيرد كه نرمپردازد و نتيجه ميمي انداصطالحنامه طراحي شده

  ].53[كنند ارائه مي
هاي متعدد در آثار مربوطه، هنوز بايد كاربرد گستردة عملي اما اين شكل نمايش، با وجود نمونه

هاي مفصل و مراتبدشواري ذاتي نهفته در نمايش كارآمد سلسله. ها بيابددر اصطالحنامه
افزار مناسب براي پرداختن به حات مرتبط متعدد بدون تجمع بيش از اندازه، و فقدان نرماصطال

  .اين مشكل و توليد سريع نمايش، بدون شك يك عامل اساسي است
، و 2، نمودار پيكاني1اينامهساختار شجره: سه نوع عمدة نمايش گرافيكي وجود دارند

  .4اييا چارت جعبه 3نگارهاصطالح
  اينامهساختار شجره. 1-5ح
 

 
1. family tree structure 
2. arrowgraph 
3. terminograph 
4. box chart  
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هاي ترين اصطالحات در رأس نمايش و اصطالحات اخص در مكاندر اين آراستمان، عام
هاي يادداشت. شودشوند و رابطه، با خطوط اتصالي عمودي نشان داده ميچاپ ميفروپايه 

بخش ها و اصطالحات مرتبط معموالً تنها در مراتبيمعادلي، چند ـ سلسله هايدامنه، رابطه
اي، يك نشانه نامهبه هر نمودار شجره. شوندنشان داده مي) كه همراه اين ساختار است(الفبايي 
  .گرددشود كه به مثابه آدرس تمام اصطالحات موجود در آن نمودار، نقل ميداده مي

  
مربوط به موسسة مطالعات (» ديدياساصطالحنامة آي«اي برگرفته از كه قطعه» 25«نمودار 

اي در اين اصطالحنامه، نامهساختارهاي شجره]. 63[است را نيز ببينيد » وابستگي دارويي
هاي جداگانة مشتق شده به وسيلة ماشين هستند، مانند مراتبرافيكي سلسلهگ معادل

نگاه كنيد (شوند ها يافته ميو ديگر اصطالحنامه» اصطالحنامة اينسپك«ساختارهايي كه در 
هاي الفبايي ، در نمايش)اصطالح رأس( TTارهاي درختي از طريق كد ساخت). »1ـ3ح«به 

اصطالحنامة «هاي مراتباين ساختارهاي درختي، برعكس سلسله. شوندمي يابيمكان
مراتبي در نمايش هاي سلسلهشوند، بلكه منشأ رابطهها مشتق نمياز اين رابطه» اينسپك

اصطالحنامة «ي ساختارهاي درختي است اي كه حاوديگر اصطالحنامه. الفبايي هستند
  .است] 28[ »اصطالحات فناوري مس

هاي معادلي باشند و معموالً در خود نمودار، اي ممكن است فاقد رابطهنامهساختارهاي شجره
هاي ها در شبكهاما اين رابطه. كننداصطالحات اعم، اخص و مرتبط را متمايز نمي

 0$خطوط عمودي و كد ). »26«نمودار (شوند مي نشان داده» سيپره«اي اصطالحنامه
 n$ هاي معادلي، و خطوط مورب و كدرابطه m$، خطوط افقي و كد BT/NTهاي عمومي رابطه
  .دهندهاي همايند را نشان ميرابطه
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  نمايش گرافيكي. 25نمودار 

  نمودار پيكاني. 2-5ح
تعدادي حوزه و زيرحوزة موضوعي هايي است كه نشانگر نمودار پيكاني، نمايش به شكل چارت

خاص خود را دارد، و ] بنديرده[هر چارت نشانة . هايي استچارت داراي شبكه. خاص هستند
اصطالحات نشان داده شده در چارت با ارجاع به نشانة چارت و همچنين ـ در صورت استفاده 

  .شونديابي مياز شبكه ـ با ارجاع به شمارة ارجاعي خاص شبكه، مكان
نگاه كنيد به (شود ترين اصطالح به صورت پررنگ، حدوداً در مركز چارت قرار داده ميعام

شوند، و هاي ديگري چاپ ميدر شبكه، در مكان) و مرتبط(اصطالحات اعم ). »الف 27« نمودار
تر تر به سطح خاصدهندة يا خطوطي كه از سطح عامهاي اتصالمراتبي با پيكانسطوح سلسله

  شوند؛ اصطالحات داراي ارتباط همايندي، با نظام پيكاني دوسويةارند نشان داده مياشاره د
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  نمايش گرافيكي. 26نمودار   
  اي نامه ساختار شجره

  »سي پره«
  

  نمودار پيكاني –نمايش گرافيكي . الف 27نمودار   
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- از گروهاي مرتبط خارج به اصطالحات نمايه. شوندنشان داده مي چينمتصل كننده يا با خط

مربوطة ذكر شده در چارت ] بنديرده[شود و نشانة هاي ارائه شده در چارت، ارجاع داده مي
هاي دامنه، معموالً در نمودارهاي پيكاني هاي معادلي و يادداشترابطه. گرددمناسب، ارائه مي
مل چيز اي، شاهاي اصطالحات نمايهبخش الفبايي جز نماية شمارة چارت. شوندنشان داده نمي
هاي معادلي،  هاي دامنه، رابطه هاي بخش الفبايي ممكن است يادداشت اما دادهديگري نيست، 

اين شكل آراستمان . »ب27«همانند نمودار گيرد،  اصطالحات اعم، اخص و مرتبط را دربرمي
  .تشريح شده است] 166[» رولينگ«اي به قلم به طور كامل در مقاله

  
  الفبايي بر نمودار پيكانينماية . ب 27نمودار 

  
نظام «هاي اصطالحي بود، دادن رابطههايي براي نشاناولين نمودار كه داراي پيكان

مركز اطالعات و مدارك «باشد كه توسط مي] 200[» كيسيديگردشي تياصطالحنامة 
اصطالحنامة « 1966ـ  67هاي در سال» رولينگ«. منتشر شد» هلند فني نيروهاي مسلح

ويژگي اين اصطالحنامه، . گردآوري كرد» كميسيون جوامع اروپايي«را براي ] 77[» تاميورا
را ] 135[» امآيديسي«زبانة بعداً اصطالحنامة سه» رولينگ«وجود نمودارهاي پيكاني بود و 
المللي اسناد اصطالحنامة چندزبانة بين«نمودارهاي پيكاني در . در حوزة متالورژي طراحي كرد

نمودار پيكاني را  50شود كه حدود نيز يافت مي] 108) [آرآرديآي(» جاده تحقيقات
  ).»28«نمودار (الفبايي كامل شده است  گيرد و با يك بخشدربرمي
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  هاي كادريچارت/ نمودارهاي مجموعه اصطالحات . 3-5ح
اصطالحنامة «اي است كه در جلد سوم نگاره يا چارت جعبهنوع ديگر نمايش گرافيكي، اصطالح

» سداصطالحنامة يودي«كه قبالً » اصطالحنامة آموزش و پرورش اروپا«و در ] 189[» اسپاينز
نگاه كنيد به نمودار (» اصطالحنامة آموزش و پرورش اروپا«در . شوديافت مي] 78[نام داشت 

نشان نگاره حوزة فرعي يا اصطالحنامة خرد وجود دارند كه هر يك، با يك اصطالح 42) »29«
ها در يك صفحه درج گرديده كه در گوشة سمت نگارههر يك از اين اصطالح. شوندداده مي

راست پايين با يك شمارة سريال دورقمي كه به دنبال آن، عنوان اصطالحنامة خرد آمده، 
نگاره داراي يك چارچوب داخلي است كه تمام اصطالحات مرجح هر اصطالح. شودمشخص مي

مراتبي در اين اصطالحات مرجح به صورت سلسله. گيردنامة خرد را دربرميموجود در اصطالح
. شونددرون كادرها فهرست مي) ها خط كشيده شدهكه در زير آن(زير اصطالحات رأس 

هاي رابطه. شوندمراتب در كادرها، با تورفتگي اصطالحات فراپايه نشان داده ميطبقات سلسله
شوند كه يك اصطالحنامة خرد، با خطوطي نشان داده مي همايندي بين اصطالحات مرجح در

خارج از چارچوب، اصطالحات مرجحي ظاهر . كننداصطالحات مرتبط را به يكديگر متصل مي
هاي خرد ديگري اشاره دارند، اما با نوعي رابطة همايندي يا با يك شوند كه به اصطالحنامهمي

در . جح در اصطالحنامة خرد، پيوند دارندمراتبي، به اصطالحات مرسلسلهارتباط چند ـ 
آن اصطالحنامة خرد كه اصطالح به ) هاي(مرجح بيروني، شماره سمت چپ هر اصطالح

شمارة . شوندنگاره نشان داده نمياصطالحات غيرمرجح در اصطالح. آيدتعلق دارد، مي) ها(آن
ايي و اصطالحات موجود نگاره، عامل پيوند بين اصطالحات موجود در فهرست الفباين اصطالح
تمام اصطالحات يك اصطالحنامة خرد، داراي شمارة واحدي هستند، . نگاره استدر اصطالح

يابي با يك شمارة ارجاعي شبكة خاص، دقيقاً روي صفحه مكان) همانند نمودار پيكاني(اما
  .شوندنمي
  هاي چندزبانهنمايش در اصطالحنامه. 6ح

ها در يك هاي چندزبانه، يك گزينه گنجاندن تمام زبانحنامهريزي آراستمان اصطالدر برنامه
است كه در آن، ) 1992(» اصطالحنامة آيلو«اين آراستمان، آراستمان مرجح در . جلد است

همراه با ) »18«نگاه كنيد به نمودار (مند داراي سه شكل زباني در كنار يكديگر نمايش نظام
» اصطالحنامة يونسكو«. باشدها، ميبه هر يك از زبان نماية الفبايي بر نمايش ارائه شده يك
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مند آن به انگليسي، و نيز در جلد چاپ شده، اما بخش اصلي الفبايي و بخش نظام] 207[
  .هاي فرانسوي و اسپانيايي استها از طريق نمايهبا امكان دسترسي براي ديگر زبان همراه
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  نمايش گرافيكي. 26نمودار   
  اي نامه شجرهساختار 
  »سي پره«
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مند، هاي الفبايي، نظامراه ديگر، انتشار ويراست مجزا براي هر زبان است كه در آن نمايش
. شوندجايگشتي و تمام اشكال نمايش، به زبان مورد استفاده در اين نسخه ظاهر مي

المللي اصطالحنامة بين«و ] 78) [»29«نمودار (» اصطالحنامة آموزش و پرورش اروپا«
  .هاي چندزبانه در مجلدهاي مجزا هستندنمونة اصطالحنامه] 6[» اصطالحات پناهندگان

 هاي چندزبانه، بويژه براي نشان دادندر نمايش اصلي الفبايي در اصطالحنامه .نمايش الفبايي
 قبل از هر يادداشت دامنه يا(ها بالفاصله در زير اصطالح مرجح اصطالحات معادل به ديگر زبان

  ).»اصطالحنامة يونسكو«از » 30«نگاه كنيد به نمودار (عملي رايج است ) اصطالح غيرمرجح
دادن هاي چندزبانه، بويژه براي نشانكاركرد نماية زباني در اصطالحنامه. هاي زبانينمايه

هاي انگليسي زبان مثالً ويراست. هاي ديگر در اصطالحنامه استاصطالحات معادل به زبان
اسپانيايي / انگليسي/ يك نماية فرانسوي] 6[» المللي اصطالحات پناهندگانامة بيناصطالحن«

  .فرانسوي دارند/ انگليسي/ و يك نماية اسپانيايي
  :مثال

  اسپانيايي/ انگليسي/ نماية فرانسوي
Spanish
Bombsa 
Puentes 
Poder judicial 

  فرانسوي/ انگليسي/ نماية اسپانيايي
French 
Pomps 
Ponts 
Pouvoir judiciaire 

English
Pumps 
Bridges 
Judicial power 
 
English 
Pumps 
Bridges 
Judicial power 

French
Pomps 
Ponts 
Pouvoir judiciaire 
 
Spanish 
Bombas 
Puentes 
Poder judicial 

  
  

   



 

  
  
  
  

  هاي چندزبانهاصطالحنامه: بخش خ
  كليات

زبانه تر از مشكالت تدوين اصطالحنامة تكمشكالت تدوين اصطالحنامة چندزبانه، نوعاً غامض
كار  شايد دشوارترين جنبة اين. دسترس باشندهاي توانايي در نيست ـ به شرط آن كه زبانشناس

  .طلبدالمللي را ميهاي بينمربوط به سازماندهي انساني باشد، كه غالباً مشاركت و كار كميته
رهنمودهاي طراحي و «، يعني )1985(» 5964ايزو «استاندارد مرتبط با اين بحث، استاندارد 

] 31) [1985( 6723استاندارد بريتانيايي «، معادل ]107[» هاي چندزبانهتدوين اصطالحنامه
هاي ارائه شده در دستورالعمل«: دارداست كه در همان آغاز مبحث، به روشني چنين بيان مي

به كار گرفته شوند، و به » 2788ايزو «بايد همراه با استاندارد » المللياستاندارد بين«اين 
-قسمت اعظم روند و توصيه. قي گردندزبانه تلهاي تكگسترشي بر دامنة دستورالعملعنوان 

با توجه به . ، براي اصطالحنامة چندزبانه نيز معتبر است»2788ايزو «در استاندارد  هاي مذكور
تر آن كه گردآوري و مهم) »1ـ1ـ3ت«نگاه كنيد به (اين كه اكثر توصيفگرها اسم هستند 

توان شود، اين امر را مياصطالحنامه به شناسايي مفاهيم نهفته در وراي كلمات مربوط مي
  .بزرگي تلقي كرد توصية

زبانه هاي چندزبانه بسيار شبيه به كار تكبنابراين، پرداختن به توصيفگرها در اصطالحنامه
كه البته با تنوع افزوده شده به كار، تصريفاتي كه از اشكال گوناگون زباني سرچشمه  است،
طور كلي از نظر شكل، ها بهنيست بدانيم كه زبانپس بد . گيرند، نيز با آن همراه هستندمي

  :انددسته چهار
  اين. كننداستفاده مي 2هاي موردينظير التين كه از انجامه 1هاي تصريفيزبان •

 
1. inflectional 
2. case- endings 
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  .كنندريشه پسوندها، اسامي و افعال را توصيف مي
توانند ا ميها، ريشه پسوندهنظير تركي، فنالندي و مجارستاني كه در آن 1هاي پيونديزبان •

  .دهددر حكم كلمات مجزا باشند و معموالً چنين حالتي رخ مي
نظير چيني كه از عناصر تصريفي، پيوندي يا حروف اضافه استفاده  2هاي تفكيكيزبان •

  .كنندنمي
ها، كلمات كمكي و برخي عناصر نظير انگليسي كه از ترتيب واژه 3ايهاي تجزيهزبان •

  .كنندبراي تأمين ساختار دستوري استفاده مي تصريفي
بايد در پرتو ) نظير ترجيح جمع به مفرد(آشكار است كه برخي از قواعد مورد بحث در باال 

  .هاي زباني، مجدداً مورد بررسي قرار گيرندگوناگوني
هر چند كه دانش فوق مفيد است، اما داراي چنان اهميتي نيست كه به مثابة دانش خوب و 

هاي مورد بررسي، و از جمله ظرايف اجتماعي ـ فرهنگي، كه خصوصاً در رآمد براي زبانكا
  .هاي غيرعلمي وجود دارند، تلقي گرددموضوع

مورد بحث قرار » 3ذ«افزاري در بخش و جوانب نرم» 6ح«جوانب مربوط به نمايش در بخش 
  .اندگرفته

  هاي مبدأ و هدفاصطالحنامه. 1خ
زبان «يد در وضعيت چندزبانه اتخاذ گردد آن است كه كداميك بايد اولين تصميمي كه با

- باشد؛ و اين تصميم بايد مشخص كند كه آيا كار بايد از ابتدا آغاز گردد يا اين كه طرح» مبدأ

  .هاي موجود را بايد با نيازها منطبق كرد و تركيب نمود
ترين ح مرجح به نزديكدر هنگام ترجمة يك اصطال«شود كه زبان مبدأ، زباني تعريف مي

اين زبان دوم و . »كندمثابه نقطة شروع عمل مييا اصطالحات معادل به زبان دوم، به اصطالح
» مبدأ«در استفاده از اصطالحات . شوندشناخته مي» هاي هدفزبان«هاي بعدي به عنوان زبان

د برمبناي داليل اي به موقعيت شود و گزينش زبان مبدأ باينبايد هيچگونه اشاره» هدف«و 
بنابراين در كار . واقعگيرايانه صورت گيرد، و هيچ زباني به زباني ديگر تفوق و تسلط ندارد

 
1. agglutinative 
2. isolating 
3. analytical 
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ها از هر زبان هدف به زبان مبدأ، داراي اهميت گردآوري، بازخورد مداوم از مفاهيم و ترجمه
  .خواهد بود

هاي هدف ، اصطالحنامههاي ديگرتر از نظامها بيشدر عمل، و خوشبختانه در برخي نظام
شوند و بدينسان اصطالحنامة مبدأ در موقعيت كانوني يك مستقيماً به يكديگر مرتبط نمي

  .ماندشعاعي باقي مي شبكة
  هامعادل.2خ

آمده و پنج درجة معادلي را » 31«حاوي جدولي است كه در نمودار » 6723اس بي«استاندارد 
  .گيرندميدهد كه در زير مورد بحث قرار نشان مي

  درجات معادلي. 26نمودار   
  معادل دقيق. 1-2خ

  :شوداي رفتار مياين معادلي، مشابه ترادف حقيقي است و با آن به صورت ساده
   German 
= PHYSIK 

   French
= PHYSIQUE

English 
PHYSICS 
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  معادل نادقيق. 2-2خ
- هاي تكهمچون در اصطالحنامهاين معادل مشابه مترادف نزديك است و با اين حالت نيز، 

مثابه معادل عمل سازي، بههاي نزديك، براي اهداف نمايهشود؛ يعني با مترادفزبانه رفتار مي
  :گردد؛ همانند مثال زيرمي

  English 
= MENUS 

  French
= MENU

German 
GEDECK

و طبعاً به صورت  كه در اين مثال، معادل انگليسي، يك اصطالح قرضي از زبان فرانسه است
شود؛ در حالي كه استانداردهاي آلماني و فرانسوي شكل مفرد را براي بيان مي جمع

  .دهندتوصيفگرها ترجيح مي
  معادل نسبي. 3-2خ

اين معادل، شبيه به مترادف نزديك است؛ اما در نگاه دقيق، تداعي معنايي يكي از اصطالحات 
توان يا به صورت بنابراين دو اصطالح را مي. است آن، اندكي اعم يا اخص از مفهوم مورد نظر

مترادف مورد بررسي قرار داد، يا اين كه يك اصطالح را به عنوان اعم شناسايي نمود و به 
حالت معروف كلمة » 5964ايزو «مثال ارائه شده در استاندارد . طريق مناسبي با آن رفتار كرد

 تري نسبت به كلمة انگليسيجازي كلياست كه داراي مفهوم م ”Wissenschaft“آلماني 
“Science” است.  

  معادل يك به چند. 4-2خ
اساساً سه وضعيت . ترين تحليل استباشد و نيازمند عميقترين وضعيت مياين حالت، پيچيده

  .مجزا ـ هر چند مشابه ـ وجود دارد كه هر يك داراي حداقل سه راهكار است
طالح در زبان ديگر وجود ندارد، اما دو يا چند در اين وضعيت، معادل يك اص :1وضعيت 

  .پوشاننداصطالح اخص وجود دارند كه در تركيب با يكديگر، آن مفهوم كلي را مي
) »2ـ4ـ2ث«نگاه كنيد به (توان از تجزيه است، اما در اينجا مي 1شبيه به وضعيت  :2وضعيت 

  .استفاده كرد
ها تنها يك زبان وجود دارند كه براي آندر اين وضعيت دو اصطالح عام در يك  :3وضعيت 

ترين اصطالح در زبان ديگر هست، و مشخص نيست كه كداميك از دو اصطالح عام، مناسب
  .گزينه است
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- بهتوان به كار گرفت و به لحاظ ميزان دقتي كه با راهكارها به لحاظ درجة تفصيلي كه مي

ترفندي كه در . گيرند متفاوت استيكارگيري آن، مفاهيم دو زبان در برابر يكديگر قرار م
مثالً در خصوص كلمة . است 1»اصطالح قرضي«شود، استفاده از ها يافت ميتمام اين مثال

 توان با مشخص كردن آن به عنوان يك اصطالحاين كلمه را مي ”Wissenschaft“آلماني 
براي ) اصطالح اعم( BTقرضي از آلماني، در اصطالحنامة انگليسي گنجاند و آن را به عنوان 

“Science” اين حالت نه فقط مجاز است، بلكه در جايي كه يك كلمة . نشان داد
باشد؛ ولي در مواقعي و اجتماعي ـ فرهنگي است، مفيد نيز مي خاص داراي محتوايي محلي

توان طور كه ميتوان براي مفاهيم بنيادين معادل يافت، بايد از آن اجتناب كرد ـ همانكه مي
  .هاي زير مشاهده كردنين حالتي را در مثالچ

  1مثال براي وضعيت 
داراي معادلي در زبان آلماني نيست، اما ) به معناي سرخوردن( ”Skidding“كلمة انگليسي 

و ديگري » سرخوردن به جلو«به معناي  ”Rutschen“يكي : دو كلمه در آلماني وجود دارند
“Schleudern”  رخوردن از پهلو«به معناينظر از معناي نامطلوب كلمة انگليسي صرف. »س

“Skidding”  يا احتماالً دو كلمة آلماني (به عنوان اصطالحي قرضي در زبان آلماني
“Rutschen”  و“Schleudern” توان اتخاذ كرد، دو شيوة عمل مي)در زبان انگليسي:  

  .”Schleudern“و  ”Rutschen“ة به عنوان اضاف ”Skidding“شناسايي ) الف
 هايي از همنام انگليسيبه عنوان گونه ”Schleudern“و  ”Rutschen“احتساب ) ب

“Skidding” . راهكار ترجيحي است كه تمام »ب«و » الف«در عمل، تركيب دو شيوة ،
 :دهدها را به شكل زير به دست ميمعادل

= RUTSCHEN + SCHLEUDERN 
          D Zu benutzen, wen nein Dokument sowohl 
              Rutschen also auch schleudern behandelt 
=   UB    RUTSCHEN 
=   UB    SCHLEUDERN 
=RUTSCHEN 
          OB   RUTSCHEN + SCHLEUDERN 
=SCHLEUDERN 
          OB   RUTSCHEN + SCHLEUDERN 

SKIDDING 
 
 
     NT SKIDDING (forwards) 
    NT     SKIDDING (sideways) 
SKIDDING (forwards) 
     BT     SKIDDING 
SKIDDING (sideways) 
     BT     SKIDDING 

 
1. loan term 
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  2مثال براي وضعيت 
و  chauffageتوان به زبان فرانسه با اصطالحات را مي ”solar heating“عبارت انگليسي 

energie solaire در اينجا امكان ساختن اصطالحي جديد ـ در اين مورد . بيان كرد
chauffage solaire از  ترباشد و حتي خطرناكـ وجود دارد؛ هر چند كه چنين كاري باز هم مطلوب نمي

نتيجة بهتري خواهد ) »2ـ4ـ2ث«نگاه كنيد به (اما تجزيه . كارگيري اصطالح قرضي استبه
 ، به دو شيوه”solar heating“سته به ميزان استفاده از اصطالح و در اين وضعيت خاص، بداد 

 .قابل حل است
  :راه حل الف

HEATING                = CHAUFFAGE 
SOLAR ENERGY = ENERGIE SOLAIRE 

 
Solar heating 
     USE HEATING + SOLAR ENERGY 

  :راه حل ب
SOLAR HEATING = CHAUFFAGE + ENERGIE SOLAIRE 
HEATING   = CHAUFFAGE 
SOLAR ENERGY = ENERGIE SOLAIRE 

  3مثال براي وضعيت 
 در زبان انگليسي ترجمه كرد كه ”livestock“توان به عنوان را مي betailكلمه فرانسوي 

كه باز هم شامل گلة گاو و  gros betailشود؛ اما عبارت فرانسوي شامل گلة گاو و اسب مي
نظر از به باز هم صرف(در اينجا . واضح در زبان انگليسي نيستشود داراي معادلي اسب مي

حل وجود دارد كه سومين راه حل، تركيب دو راه حل اول سه راه) كارگيري اصطالحات قرضي
  .است

  :گيرديك جفت اصطالح عام را ناديده مي» الف«راه حل 
GROS BETAIL                  = CATTLE + HORSES 
        SN     Use this combination as an equivalent to the  
        French term GROS BETAIL 

  )استفاده كنيد GROS BETAILاز اين تركيب به عنوان معادل فرانسوي (         
   NT      CATTLE 
   NT      HORSES 
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اصطالح عام به زبان عنوان معادل كند و يكي را بهدو اصطالح عام را مترادف مي» ب«راه حل 
  :كندديگر، انتخاب مي

BETAIL = LIVESTOCK 
     EP      Gros betail NT     CATTLE 
     TS      BOEUF NT     HORSES 
     TS      CHEVAL 
Gros betail 
     EM     BETAIL 

باشد كه مستلزم كمك كارشناسانة زباني است، و به آساني اين وضعيت آخر، همان راه حلي مي
 را معادل با betailدر واقع يك لغتنامة مشهور، . شودزبانه درك نمياز سوي شخص تك

“cattle”  يا“livestock” داند و براي ميgros betail  فقط معادل“bovine cattle”  را
 sheep and“كند كه شامل ـ را معرفي مي menu betailو اصطالح سوميـ  يعني دهد، ارائه مي
goats” )شود كه بنابراين مشاهده مي. شودمي) بز و گوسفندbetail را » اسب«تواند هم مي

  .گيردقطعاً اسب را دربرنمي gros betailشامل شود و هم آن را دربرنگيرد، و دايرة شمول 
  نامعادل. 5-2خ

اي وجود ندارد و دو راه حل ممكن، شدهمعادل بياناين حالت در واقع به معناي آن است كه 
در هر دو حالت، اصطالحات معرفي شده . به كارگيري اصطالح قرضي يا اصطالح ابداعي است

  .بايد همراه با يادداشت دامنه ارائه شوند
  :شود، اصطالح آلماني به اصطالحنامة انگليسي قرض داده مي»الف«در راه حل 

BERUFSVERBOT          = BERUFSVERBOT 
        SN     Alleged prohibition of certain classes of 
                 persons from official employment. Loan 
                 term adopted from German; used only 

in 
                 some political contexsts. 

شود و معادل اصطالح انگليسي محسوب فرانسوي ساخته مي، يك اصطالح »ب«در راه حل 
  :گرددمي

STEAM CRACKING     = VAPOCRAQUAGE 
        NE    Craquage a la vapeur d’eau. Terme 
                 equivalent au terme anglais STEAM 
                 CRACKING. 
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  مالحظات ديگر. 3خ
 دستورالعمل گردآوري اصطالحنامة چندزبانه غالباً از همان قواعد تدويندر ديگر جوانب، 

كند، اما چند نكتة ديگر نيز وجود دارند كه از مسئلة زبان و از زبانه پيروي مياصطالحنامة تك 
در تمام حاالت، دو قاعدة اساسي . گيرندهاي مختلف در كاربردهاي محلي سرچشمه ميگونه

ترين شكل اصطالح استفاده كنيد؛ و ثانياً از ديگر عي كنيد از رايجاوالً س: حكمفرما است
  :بنابراين. اصطالحات، ارجاع متقابل بدهيد

NETHERLANDS                   = PAYS-BAS 
      UF     Holland   EP     Hollande 
Holland                                              Hollande 
     USE    NETHERLANDS EM    PAYS-BAS 

ها ظاهر شوند، بايد در تمام نگارش) Royal Societyنظير (در حالي كه موسسات ملي 
  :ها، ارجاعات متقابل ارائه گردد؛ مانندالمللي بايد ترجمه شوند و از اختصارات آنموسسات بين

EUROPEAN    = COMMUNAUTES 
          COMMUNITLES                             EUROPEENNES 
     UF     EC                                            EP        CE 
EC                                                           EM       COMMUNAUTES      
     USE   EUROPEAN                             EUROPEENNES 
          COMMUNITIES 

مثالً زبان فرانسه و . كندهاي مختلف فرق مياصول حاكم بر استفاده از مفرد و جمع، در زبان
  :دهندآلماني، هر دو شكل مفرد را ترجيح مي

ANIMALS 
CHILDREN 

ANIMAL
ENFANT

TIER
KIND

 
اولين مورد، . ست در يك زبان يا بين چند زبان رخ دهدمشكل همنامي در اينجا ممكن ا

 :شودزباني ندارد و به همان شكل با آن رفتار ميتفاوتي با اين مشكل در كار تك
 

TOUR     
(batiment) 

TOUR     (outil) 
TOUR     (voyage) 
TOUR     (rotation) 

= TOWERS
= LATHES 
= TOURS 
= ROTATION 
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ها، فقط در صورتي نمايانگر يك مشكل بالقوه است كه به دليلي، از يك زبانهمنامي در بين 
در . توان از يك كد متمايزكنندة ساده استفاده كردتوالي الفبايي استفاده شود؛ در اينجا مي

  :هاي انگليسي و فرانسه به صورت زير باشندكه معادل جايي
BEAMS   (radiation) 
RAYON 

= RAYON
= SOIE ARTIFICIELLE

  .از سردرگمي و اشتباه جلوگيري كرد RAYON(F)و  RAYON(E)توان با استفاده از مي
ها بحث شد، در و آنچه كه در باال دربارة آن» استانداردها«ها و راهكارهاي ارائه شده در گزينه
به ساختار  اين مقاله به نحوة دستيابي. مورد مطالعه قرار گرفته است 1»هودن«اي به قلم مقاله

در هر حالت، گزينة ترجيحي يعني . پردازداي كامالً توسعه يافته در هر زبان مياصطالحنامه
كند، بدقت كنندگان به آن زبان را تضمين مياي كه حقيقتاً احترام براي يك زبان و تكلمگزينه

  ].98[شود از استانداردها انتخاب مي
هاي انگليسي، فرانسه و آلماني، اي به زباناصطالحنامههاي نهايتاً، اختصارات مربوط به رابطه

اين نمادها مستقل از زبان هستند و . شونداي از نمادهاي رياضي آورده ميهمراه با مجموعه
 .ها را ترجيح دهندبرخي ممكن است آن

 

 
  

   

 
1. Hudon 





 

  
  
  
  
  
  

  فنون تدوين: بخش د
پس از مشخص شدن نياز (در اين بخش يك شيوة مرحله به مرحله براي تدوين اصطالحنامه 

تصاويري از يك اصطالحنامة همراه با توضيحات و ) »1ب«به اصطالحنامه ـ نگاه كنيد به 
تدوين . پردازداين بخش تنها به جوانب فكري تدوين اصطالحنامه مي. شودفرضي ارائه مي

  .مورد بررسي قرار گرفته» 4ج«خودكار اصطالحنامه در بخش 
خواننده براي كسب اطالعات بيشتر به هفت منبع زير كه شامل مراحل عملي در تدوين 

  ].217؛ 205؛ 184؛ 153؛ 139؛ 54؛ 22؛ 21: [شودارجاع داده ميشوند اصطالحنامه نيز مي
  تعريف حوزة موضوعي. 1د
گردد، و عنوان اولين مرحله، حوزة موضوعي تعريف حدود و ثغور موضوع مشخص ميبه

هاي داراي اهميت هايي كه بايد عميقاً مورد بررسي قرار گيرند و بخشتمايز بين بخش وجه
  )»سازماندهي ابتدايي حوزة موضوعي: 1ـ7د«نيز نگاه كنيد به (شوند جانبي تعيين مي

  گزينش خصوصيات و آراستمان اصطالحنامه. 2د
اي قرار هايش را در خصوص اين كه چه نوع اصطالحنامهدر اين مرحله، گردآورنده بايد ايده

او ). »3ب«ـ » 2ب«(است تدوين شود تبيين كرده و ملزومات كلي نظام را مطالعه نموده باشد 
اكنون بايد بداند كه آيا بايد فقط از زبان كنترل شده، تنها از زبان طبيعي، يا تركيبي از زبان 

-گردآورنده بايد بداند كه آيا اصطالحنامه قرار است به. كنترل شده استفاده كندطبيعي و 

ام زبان عنوان اصطالحنامة كاوش در نظعنوان زبان اتصال، يا بهكالن، به عنوان اصطالحنامة
نظير اخصيت، اصطالحات (هاي اصطالحنامه بايد دربارة ويژگي. طبيعي مورد استفاده قرار گيرد

گردآورنده همچنين بايد . گيري شده باشدتصميم) مركب، و استفاده از ابزارهاي كمكي مانعيت
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- يا نظامبداند كه اصطالحنامه قرار است چگونه ارائه شود، يعني آيا قرار است نمايش گرافيكي 

در موضوع (در خصوص اصطالحنامة فرضي . مند در كنار نمايش الفبايي ارائه شود يا خير
شود، فرض بر اين است كه تصميمي كه در اينجا براي تشريح فنون تدوين آورده مي) تداركات

مبني بر اين كه اصطالحنامة مورد نظر قرار است نيازهاي يك پايگاه اطالعاتي با اتخاذ گرديده 
اين اصطالحنامه بايد داراي سطح متوسطي . و طبيعي را برطرف نمايدشده  بان كنترلز

- تواند يك نمايش نظامآراستمان ترجيحي مي. اصطالحات باشد همارايياز اخصيت، و پيش

» اصطالحنامة روت«شود ـ همانند اي كامالً الفبايي پشتيباني ميمند باشد كه با اصطالحنامه
مورد بحث » ح«هاي ديگري كه در بخش ؛ هر چند كه امكان گزينه)»3ـ3ـ4حنگاه كنيد به (

ها شامل يك نمايش اين گزينه. قرار گرفتند ـ با پيروي از همان مراحل تدوين ـ وجود دارد
- شوند كه با گروهمي) »2ـ2ح«نگاه كنيد به (مراتب منفرد الفبايي همراه با يك يا چند سلسله

بندي مفصل هاي رده، ديگر شكل)»1ـ1ـ4ح«(» هامضمون«، )»1ـ4ح«(هاي موضوعي كلي 
  .گردندهمراه مي) »5ح«(هاي گرافيكي يا نمايش) »3ـ4ح«(اي چهريزه

  دهي دربارة تصميماطالع. 3د
رساني دربارة اي جديد براي انتشار نهايي گرفته شد، اطالعوقتي تصميم به توليد اصطالحنامه

  .اي مناسب صورت گيردحرفهاين تصميم بايد در يك مجلة 
  روش قياسي يا استقرايي. 4د

اي با روش قياسي گردآوري شود، بررسي اصطالحات انتخاب شده به چنانچه اصطالحنامه
آوري منظور يافتن ساختار و ارائة كنترل واژگان، تا زماني كه اصطالحات به تعداد كافي جمع

ز روش استقرايي استفاده گردد، اصطالحات برعكس، در صورتي كه ا. افتدشوند، به تعويق مي
سازي مورد ها در متون مربوط، در نمايهشوند و به محض مشاهدة آنوارد اصطالحنامه مي

گردد و اصطالحات به يك از همان ابتداي امر، كنترل واژگان اعمال مي. گيرنداستفاده قرار مي
شود؛ اما شايد با ح، زودتر شروع ميسازي در طرنمايه. يابندتر تخصيص مييا چند طبقة عام

اي بعد، به بازنگري در درك بهتر اهميت اصطالحات مورد استفاده، الزم باشد كه در مرحله
  .نمايه پرداخته شود

  شود، اگرچه نوعي كنترل زودهنگامدر مراحل ارائه شده در زير، از روش قياسي طرفداري مي
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ه ممكن باشد، همزمان با ثبت شكل كنترل شدة گردد و اين كار هر گاه كواژگان اعمال مي
گيرد و هاي اولية ثبت، و در طي فرايند گردآوري صورت مياصطالحات بر روي فرم
- هاي بعدي، به يك يا چند حوزة موضوعي يا چهريزه، تخصيص مياصطالحات، براي تحليل

آن به مرحلة نهايي ها مشخص نگرديده، گزينش اصطالح و شكل تا زماني كه تمام رابطه. يابند
مورد » زنده«سازي اصطالحنامة به دست آمده آزمايش نشده، اصطالحات براي نمايهنرسيده، و 

  .گيرندقرار نمي استفاده
  گزينش اصطالحات. 5د

سه منبع عمدة . شودبه محض تعريف حوزة موضوعي، كار گردآوري اصطالحات شروع مي
صطالحات به شكل استاندارد شده، اصطالحات ا: براي مجموعة اصطالحات وجود دارد مكتوب

. هاي ثبت شدة كاربرانغيراستاندارد موجود در متون، و اصطالحات موجود در سواالت و پرونده
  .دو منبع نامكتوب نيز دانش و تجربة كاربران و متخصصين، و دانش و تجربة گردآورنده هستند

  شناختي به شكل استانداردشدهمنابع اصطالح. 1-5د
  هاي اصطالحاتها و سياههاصطالحنامه •

هاي موضوعي، و هاي اصطالحات و سرعنوانهاي تخصصي، سياههاين منابع شامل اصطالحنامه
- اصطالحنامه. شوندهاي عمومي ميهاي موضوعي و اصطالحنامههاي خاصي از سرعنوانبخش

براي . (تعاريف هستند تر ـها، اصطالحات اعم، اخص و مرتبط و ـ تا حدي كمها منبع مترادف
هاي اصطالحنامه، نگاه كنيد به بخش تر در خصوص كتابشناسيآگاهي از جزئيات بيش

  ).»1ـ3ب«
ها اگر تعداد زيادي اصطالحنامه و واژگان كوچك در حوزة موضوعي وجود دارد، شايد ادغام آن

ها، فقط با نامهواژهها و كاري مفيد باشد تا براي يافتن اصطالحات موجود در اين اصطالحنامه
  .مراجعه به يك سياهه، اين كار به آساني صورت پذيرد

  بنديهاي ردهطرح •

بندي رده«هاي عمومي نظير هاي خاصي از طرحهاي تخصصي و بخشاين منابع شامل طرح
. شودمي» بندي بليسويرايش دوم رده«، و »بندي كتابخانة كنگرهرده«، »دهدهي جهاني
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اي به گونه(ها ندي ممكن است فاقد كنترل شكل كلمات و نمايش دقيق رابطهبرده هايطرح
  كه

  .باشند؛ اما به لحاظ اصطالحات، غني هستند) براي يك اصطالحنامه الزم است
هاي بسيار و برخي تعاريف و شامل مترادف) »1ـ1ـ2ج«نيز نگاه كنيد به (» بندي بليسرده«

ها كه در هاي اصطالحنامهيكي از كتابشناسي. (شودهاي اصطالحات ميمراتبهمچنين سلسله
  .)گيردبندي را دربرميهاي ردهمورد اشاره قرار گرفت نيز جزئيات نظام» 1ـ3ب«بخش 

  هانامه، واژه1هافرهنگها، واژهنامهها، لغتالمعارفدايره •
باشند؛ ممكن است به يا چندزبانه  زبانه، دوزبانهاي، تكاين منابع ممكن است جامع يا رشته

مند در زير مفاهيم، يعني به صورتي نظام(صورت الفبايي سازمان يافته، يا مفهوم مدار باشند 
  ).مرتب شده باشند

  .هميشه كنترل كنيد كه منبع مورد استفادة شما، جديدترين ويراست باشد
  شناختيهاي اصطالح2داده بانك •

ها داده بانك. صطالحات براي اصطالحنامه هستندشناختي ديگر منبع اهاي اصطالحداده بانك
  .كنندها و گاهي اوقات اصطالحات اعم، اخص و مرتبط را ارائه ميتعاريف، مترادف

  هاي دربارة مجموعه اصطالحات يك حوزة موضوعيرساله •
  اينامههاي چكيدهها و مجلههاي مجلهنمايه •
  هاي ديگر انتشارات يك حوزهنمايه •
  ور متونمر. 2ـ5د

هايي كه سريعاً در حال توسعه هستند، تنها هاي موضوعي، و خصوصاً در حوزهدر تمام حوزه
بايد متون را به . براي گزينش اصطالحات كافي نيست» از قبل تنظيم شده«بر منابع  اتكا

ها و متون مرور شده نبايد به كتاب. دنبال اصطالحات استاندارد نشده و متن آزاد مرور كرد
ها، كاتالوگ محصوالت، مقاالت ها، جزوهها محدود شود، بلكه بايد به گزارشمقاالت مجله

  .هاي ثبت اختراع و استاندارد تسري يابدها، شرح پروانهكنفرانس

 
1. lexicons 
2. databank 



   فنون تدوين: د بخش   207 

  گزينش دستي. 1-2-5د
شوند از كارت در گزينش دستي بايد براي ثبت اصطالحات و عباراتي كه مهم محسوب مي

چه يادداشتي دربارة تعداد دفعاتي كه اصطالح در متون پديدار شده بر روي چنان. استفاده كرد
در صورتي كه امكان . كارت ثبت شود، اين كار نشانگر اهميت نسبي آن اصطالح خواهد بود

خوان، زير تواند براي توليد فايل اصلي ماشينكمك اداري وجود داشته باشد، گردآورنده مي
تايپ كردن در ) ترجيحاً(ها يا راي تايپ بر روي كارتاصطالحات گزينش شدة آماده ب

هايي به ترتيب الفبايي و همچنين به ترتيب خط بكشد و از اين فايل، سياههها، ريزرايانه
فقط در پيشنهاد اصطالحات اصلي، بلكه در سياهة فراواني نه. توليد كند نزولي فراواني ظهور،

  .ا نيز كمك خواهد كردهانتخاب اصطالحات مرجح از ميان مترادف
  گزينش خودكار اصطالحات. 2ـ2ـ5د

هاي لغات به وسيله رايانه از متن عنوان، چكيده و متن كامل اسناد در گزينش خودكار، سياهه
و  38ص : 88نگاه كنيد به (آيند ـ هر جا كه اين منابع قابل دسترس باشند ـ به دست مي

ترين اصطالحات يا عبارات مورد استفاده، پرفروانيبندي شده از هاي رتبهسياهه). 4فصل : 120
اطالعات دربارة فراواني هم وقوعي اصطالحات يا عبارات با اصطالحات . برونداد حاصله هستند

اين امر، رهنمودهايي را . توان با استفاده از فنون آماري به دست آورديا عبارات ديگر را نيز مي
  .كندها فراهم ميبندي اصطالحات و رابطهدربارة گروه

  مرور سواالت. 3-5د
عنوان نامزدهاي ورود به اصطالحنامه اصطالحات يافت شده در سواالت مطروحه از نظام، به

نگاه كنيد (سواالت بايد از كاربران . همان اهميت اصطالحات اخذ شده از متون هستند داراي
ها برخورد شده گردآوري بالً با آنهايي كه قها و پروندهيا از سوابق سواالت، كاوش) »4ـ5د«به 

توان مورد هاي كاربران برمبناي يك پروژة تحقيقاتي با مقياس كامل را ميتحليل پرسش. شوند
به عنوان مرحلة ] 29[» بندي اطالعات جامعهرده«اين كار قبل از گردآوري . توجه قرار داد

هاي مشاوره و د زيادي از سازمانچندين هزار پروندة كاربران كه در تعدا. ، انجام گرفتاوليه
شوند، با رايانه مورد تحليل قرار گرفتند تا فراواني اطالعات جامعه در انگلستان نگهداري مي

  .وقوعي موضوعات، مشخص گرددكاربرد اصطالحات و هم
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  كارشناسان/ دانش و تجربة كاربران . 4-5د
-شورت و همكاري كاربران و گروهدر تمام مراحل گردآوري، گردآورنده بايد به دنبال جلب م

در مرحلة گردآوري اصطالح، نظرات كاربران ارزشمند . هاي كاربر در گزينش اصطالح باشد
بخش اي از كارشناسان، خيلي رضايتشايد گردآوري اصطالحات از طريق كميته. است

در خصوص  پيشنهادهايي. تر انجام داداي غيررسمينظرخواهي را به شيوه تواننباشد، اما مي
  :نحوة انجام چنين كاري در زير آمده است

 از استفاده با ها مقوله سازي نمايه و متون مور در كرد درخواست كارشناسان از توان مي •
  .كنند كمك است تر مناسب همه از آنان، نظر در كه اصطالحاتي

خود را هاي موضوعي توان از كارشناسان درخواست كرد كه اصطالحات مهم در حوزهمي •
  .كنند ذكر

توان از كارشناسان درخواست كرد كه سواالت رايجي را كه ممكن است براي نظام مطرح مي •
  .شود ذكر كنند

بندي را در هاي ردهنويس طرحهايي از اصطالحات يا پيشتوان به كارشناسان، سياههمي •
بيان كنند،  ها خواست كه نظر خود راهاي موضوعي خودشان نشان داد و از آنحوزه

  .الزم را اعمال نمايند و اصطالحات الزم را اضافه كنند اصالحات
هايي از كارشناسان و متخصصين درخواست كرد كه دربارة مجموعه توان از گروهمي •

باشد و ها دشوار ميهاي موضوعي كه تعيين حدود آنبندي آن حوزهو رده اصطالحات
  .پردازندنيازمند توضيح دقيق هستند، به بحث ب

  دانش و تجربة گردآورنده. 5-5د
شناسي، در گزينش و رد اصطالحات يك دانش گردآورنده از موضوع و آشنايي وي با اصطالح

اي كه ديگر گردد؛ اما اتكاي صرف گردآورنده بر دانش و حافظة خود به گونهامتياز محسوب مي
  .منابع كنار گذارده شوند، كاري نامعقول است

  حاتثبت اصطال. 6د
از اصطالحات ) »32«نگاه كنيد به نمودار (پيشنهاد شده است كه ركوردي ) »1ـ2ـ5«(قبالً 

اطالعات دربارة . خوان نگهداري شودگزينش شده، بر روي كارت يا ترجيحاً به صورت ماشين
عالوه به. مراتبي و همايندي شودهاي سلسلهها، رابطهتواند شامل تعريف، مترادفاصطالح مي
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توان منبع اصطالح را، و همچنين فراواني ظهور آن را و فيلد مربوط به وارد كردن نشانة مي
هاي يا سرعنوان موضوعي كلي كه در مرتب كردن اولية اصطالحات در گروه] بنديرده[

  موضوعي
در هنگام . گيرند، را گنجاندمورد استفاده قرار مي) منظور استفاده در فرايند ساختاريابيبه(

هايي هاي موجود، بايد توجه داشت كه رابطهاي از اصطالحنامههاي اصطالحنامهانتخاب رابطه
در هرحال برخي از . كه با جهتگيري ويژة اصطالحنامة تحت تدوين تناسبي ندارند، ثبت نشوند

توان در هنگام تحليل اصطالحات، در ارتباط با ديگر اصطالحات هاي ثبت شده را مياين رابطه
  .خاب شده و در طي فرايندهاي بعدي تدوين، اصالح يا حذف كردانت

  
  فرم ثبت اصالحات. 32نمودار 

  يافتن ساختار. 7د
  سازماندهي مقدماتي موضوعات تحت پوشش اصطالحنامه. 1-7-د

قبل از دورة گردآوري اصطالحات يا در طول اين دوره، موضوعات تحت پوشش اصطالحنامه 
بندي زماندهي شوند تا بتوان اصطالحات را به محض گزينش، دستههاي اصلي سادر طبقه بايد

- چه هدف، نمايش نظام. هاي مناسب، مرتب نمودتر، در زير سرعنوانكرد و براي تحليل بيش

مند و گرافيكي و چه فقط نمايش الفبايي باشد، اين عمليات الزم است، چرا كه اين كار دامنة 
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دهد و ضمناً با هاي داراي بار اضافي را نشان ميحوزه ها، وپوشش اصطالحنامه، وجود شكاف
  .شودها تسهيل ميهاي ساختاري آناين كار و با كنار آوردن اصطالحات مشابه، تعيين رابطه

ها از قلمروي كلي تا قلمروي محدود و بسيار مشخص، متفاوت پوشش موضوعي اصطالحنامه
نظير (هاي بزرگي ديدگاهي ويژه، يا با زيربخشها، اگرچه معموًال از برخي اصطالحنامه. است

  هاي ديگر بهاصطالحنامه. شوندبه كل دانش مربوط مي) »فناوري«يا » علوم اجتماعي«
پردازند، در مي) »اقتصاد«يا » آموزش و پرورش«، »پزشكي«، »فيزيك«مثل (هاي اصلي رشته

، »ميكروبيولوژي«نظير (تر هاي موضوعي خاصها يا حوزهحالي كه بسياري از اصطالحنامه
ها، در اكثر اصطالحنامه. مربوط هستند) »وابستگي دارويي«يا » روابط صنعتي«، »جوشكاري«

هاي بسيار عمومي، امكان تشخيص حداقل يك و معموالً چندين حوزة سواي از اصطالحنامه
حوزة  پيرامون اين. دهند، وجود داردموضوعي اصلي كه اساس اصطالحنامه را تشكيل مي

شكل «و » هاي جغرافياييحوزه«نظير (اي شامل اصطالحات رايج را موضوعات حاشيه مركزي
، و موضوعات جانبي كه ممكن است براي تعريف بيشتر و تكميل اصطالحات بخش )»سند

  .دهندها نياز پيدا شود، تشكيل مياصلي اصطالحنامه به آن
- گيري شود كه آيا تقسيمامه، بايد تصميمهاي اصلي و فروپاية اصطالحنپس از تعيين حوزه

تر آن است كه رايج. هاي بنيادي باشدبندي اولية حوزة موضوعي بايد بر مبناي رشته يا چهريزه
هاي درون بندي در ابتدا بر مبناي رشته يا حوزة موضوعي و سپس بر مبناي چهريزهاين تقسيم

صورت  )تشريح شده »1ـ3ـ2ج«به صورتي كه در بخش (ها هاي موضوعي و رشتهحوزه
هاي اصلي اصطالحنامه ترجيح داده  بندي هاي بنيادي براي تقسيم چهريزه اما وقتي .گيرد
از امتيازات يك قلمرو موضوعي كه . استثنائاتي وجود دارند) »2ـ3ـ2ج«نگاه كنيد به (شوند  مي

ب آن، كندتر از هاي بنيادي تقسيم شده آن است كه نظم و ترتيبر مبناي چهريزهدر ابتدا 
هاي موضوعي سازماندهي شده، قديمي و از تاريخ گذشته ها و حوزهبر مبناي رشته قلمرويي كه

هاي سنتي در كنار هم بنديرود در گروهدر ستون بدهكار، مفاهيمي كه انتظار مي. شودمي
  .شونديافت شوند، از يكديگر جدا مي

هايي كه بر مبناي اند و اصطالحنامهسازماندهي شدههايي كه بر مبناي رشته بين اصطالحنامه
. ها دشوار استهايي وجود دارد، اما تحليل اين تفاوتاند تفاوتحوزة موضوعي مرتب شده

بندي موضوعات بر طبق اجماع دانشگاهي و تأكيد هاي رشته مبنا، گروهتمايل در اصطالحنامه
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هاي هاي موضوعي، بر پديدهني بر حوزههاي مبتبر جنبة مطالعاتي است؛ ولي اصطالحنامه
هاي هايي را كه ممكن است داراي پيوند نزديكي در برنامهتمركز دارند و طبقهمورد مطالعه 

در عمل، هر دو نظام همپوشاني دارند؛ يعني . كنندباشند تفكيك مي آموزشي دانشگاهي
استفادة مداوم از . لعكسشود، و باها مياصطالحنامة حوزة موضوعي مدار، شامل برخي رشته

تر است كه چندين حوزة دانش را تحت هايي رايجقبول عام در اصطالحنامههاي مورد رشته
ها نيز رشته. بندي قلمروهاي موضوعي جانبي مناسب هستنديا براي رده دهندپوشش قرار مي

خص را هايي ترجيح داده شوند كه موضوعات سنتي و كامالً مشممكن است در اصطالحنامه
. هاي آشنايي بيابندبنديدهند و كاربران انتظار دارند مفاهيم را در دستهزير پوشش قرار مي

، و ]33[» سازي كلينظام مرتب«چنانچه قرار باشد يك اصطالحنامة رشته مدار طراحي شود، 
  .منابع ساختاري مفيدي هستند] 137[» 2سيبي«نيز 

اي براي يك پايگاه اطالعاتي نياز كنيم به اصطالحنامهبه منظور تشريح فنون تدوين، فرض مي
دامنة اين حوزه گسترده است، اما . هاي مربوطه استداريم كه در ارتباط با تداركات و حوزه

  :هايي را با اهميت اصلي و فرعي تعيين كردتوان به صورت زير، حوزهمي
  تدارك غذا      :ي مركزيعرصه
  داريهاي خانهفناوري  :   هاي داراي ارتباط نزديكعرصه

  مديريت هتل          
  اقتصاد خانه          
  هاي نظافتيفناوري          
  فناوري غذا        

  
هاي دانشي دخيل در آراستمان، اما با همة ديگر عرصه      :هاي جانبيعرصه
  تفصيل

زش و پرورش، حقوق، پزشكي، و آمو شناسي،تر، روانبيش
  ديگر

  .هاي مرتبطفناوري
  

  ...هاي جغرافيايي، عرصه      :مفاهيم عمومي
» 33«گونه كه در نمودار ، سازماندهي اوليه ممكن است آن»اصطالحنامة تدارك غذا«در اين 

اي از در پايان رشته» تدارك غذا«ي مركزي در اين اصطالحنامه عرصه. نشان داده شده، باشد
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، »پژوهش«، »نواحي جغرافيايي«شامل » يمفاهيم عموم«گردد كه با ها واقع ميرده
ها سپس موضوعات جانبي كه بر مبناي رشته. شودشروع مي» آزمايش«، و »طراحي«

هستند » تداركات«ترين ارتباط با هاي موضوعي كه داراي نزديكاند، و حوزهسازماندهي شده
) »اقتصاد خانه«، و »مديريت هتل«، »نظافت«، »داريهاي خانهفناوري«، »فناوري غذا«مانند (

تمام اصطالحاتي . شودمربوط مي» تدارك غذا«بخش نهايي به موضوع خود . شوندمطرح مي
توان براي توصيف بهتر اصطالحات شوند را ميواقع مي» تدارك غذا«هاي مقدم بر كه در حوزه

تركيب با  توان درمي» آموزش و پرورش«را از طبقة » تربيت«مثالً . به كار برد» تدارك غذا«
نگهداري «به كار برد، يا » هاتربيت پيشخدمت«براي نشان دادن مفهوم » پيشخدمت«اصطالح 
» نگهداري اجاق گازها«به كار برد تا مفهوم » اجاق گاز«را با » مهندسي«از طبقة » مهندسي

  .نشان داده شود
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  هاي موضوعي عام رسته. 33نمودار 

  هاي مرتبط تدارك غذا و حوزه
  هاي كليبندي اصطالحات در درون طبقهتحليل و گروه. 2-7د

ها، ابتدا به هاي كلي مربوط به خود تخصيص يابند و در اين طبقهاصطالحات بايد به طبقه
  ).»34«نگاه كنيد به نمودار (ترتيب الفبايي، منظم شوند 
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  هاي موضوعي عام تخصيص اطالعات به رده. 34نمودار 

  مرتبطهاي  تدارك غذا و حوزه
  مندتحليل با استفاده از نمايش نظام. 1- 2-7د

هر طبقة كلي بايد به ترتيب مورد توجه قرار گيرد و اصطالحات آن در ارتباط با ديگر 
مثالً با . اصطالحات آن طبقه، به منظور يافتن يك الگوي ساختاري، مورد تحليل قرار گيرند

اصطالحنامة تداركات قرار است تحليل شود، اولين گام به » تداركات«اينكه بخش  فرض
  .خواهد بود» 35«صورت مرحلة الف در نمودار 



   فنون تدوين: د بخش   215 

  
   



216    تدوين و كاربرد اصطالحنامه 

  
   



   فنون تدوين: د بخش   217 

  )»35«نمودار (مرحلة الف  .الف - 2-7د
ها اين چهريزه» 35«در نمودار . شوندهاي بنيادي شناسايي و بيان ميدر مرحلة الف، چهريزه

  :اند ازعبارت
“Personnel”, “Equipment”, “Operations” (“Catering management”, “Food 
preparation”, ete.), “Areas” (“Canteens”, “kitchens”, etc.), “Food and meals” 
and “Applications” (“Hoppital catering”, etc.). 

  .شوندها به ترتيب الفبايي مرتب مياين اصطالحات، درون چهريزه
  )»35«نمودار (مرحلة ب . ب1- 2-7د

هايي كه مراتبها و سلسلههاي بنيادي به آرايهدر مرحلة ب، اصطالحات درون چهريزه
دهند سازماندهي فروپايه را به صورت توررفته در زير اصطالحات فراپايه نشان مي اصطالحات

اگرچه اكثر . توان با تورفتگي نشان دادمراتبي و همايندي را ميهر دو رابطة سلسله. شوندمي
به طور عام با هم رابطه دارند، تعدادي از آنها داراي » ب«ها در مرحة  اصالحات درون چهريزه

ها داراي طور عام با هم رابطه دارند، تعدادي از آنبه» ب«ها در مرحلة رابطة چهريزه
، "Catering personnel" ،"Castering equipment"مثالً، . رابطة همايندي هستند "Food" ،"Catering areas " و"Meals"  داراي رابطة همايندي با“Catering”  ـ

-هاي سلسلهرابطه. باشند و اصطالحات اخص نيستندبه حوزة موضوعي ـ مي اصطالح مربوط

- شوند كه در حاشية مقابل اصطالح، نوشته ميمشخص مي RTيا  NTمراتبي و همايندي با 

  .دهندرابطة آن را با اصطالح يك سطح باالتر نشان مي شوند و
اين كار . گرددها مشخص ميشود و در آن، تورفتگينمايش، به صورت نوشتاري ارائه مي

با يك عبارت (نما هاي نوين آن قسمت يا چهريزه، به وسيلة يك چهرهنشانگر آغاز ويژگي
  .آيداصطالحات ميباشد كه قبل از آراية در داخل پرانتز مي) راهنما

  :مثال
               
  ←نما چهريزه             

  ←اصطالحات تورفته         
  (NT)و  (RT)شده با كدگذاري

  
  ←نماچهريزه                   

 ←اصطالحات تورفته          

Catering 
. (Equipment) 
. Catering equipment 
.. Cooking appliances 
. . . Microwave ovens 
 
. (Operations) 
. Catering operations 

 
 
(RT) 
(NT) 
(NT) 
 
 
(NT) 
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  (NT) شده باكدگذاري
(NT) 
(NT) 
(NT) 
(NT) 
(NT) 
(NT) 
(NT) 

. . Catering management

. . . Food purchasing 

. . . Restaurant management 

. . Food preparation 

. . . Cookery 

. . Food service 

. . . Waiting
ها و بندي اصطالحات، مترادفبا گروه. بندي، چندين امتياز دارداستفاده از فنون رده

. شودتري مشخص ميآيند و رابطه با سهولت بيشنزديك در كنار يكديگر مي هايمترادف
 .شوندظاهر مي ”Fast food“و  ”Convenience food“، اصطالحات ”Food“در گروه مثالً 

هاي دقيقي نيستند، ولي در يك اصطالحنامة كوچك، رفتار اگرچه اين اصطالحات، مترادف
قابل قبول  ”Convenience“به  ”Fast food“ها به عنوان مترادف و هدايت كردن با آن

كه داراي رابطة نزديك  ”Chefs“و  ”Cooks“همين كار در خصوص اصطالحات . است
شوند نيز قابل قبول ظاهر مي ”Catering personnel“يكديگر در زير هستند و در كنار 

  .گرددبه آن هدايت مي ”Cooks“شود و ترجيح داده مي ”Chefs“. است
 Microwave“و  ”Cookers“. دهدمراتبي مفقوده را نيز نشان ميبندي، سطوح سلسلهرده

ovens”  كه در چهريزة“Catering equipment” اصطالح اعماند يك كنار يكديگر آمده 
گروهي  در  "Food service"و " Catering management" ،"Food preparation" نظيركند، و ساخت و ارائة اصطالحاتي را مطرح مي ”Cooking appliances“يعني رايج، 

بندي همچنين ممكن رده. كندرا پيشنهاد مي ”Catering operations“عام  ديگر، اصطالح
شامل  ”Catering areas“مثالً چهريزة . ها را نشان دهددر آرايههاي موجود است شكاف

“Restaurants” ،“Bars”و “Kitchens” شود، و بازبيني اين كه چه قلمروهاي مشابهي مي
 ”Dining rooms“و  ”Snack bars” ،“Canteens“. باشند آسان استمفقود مي

  .ها را اضافه كردتوان آناند و ميبازنمايي نشده
  )»35«نمودار (مرحلة پ . پ1- 2-7د

چندـ ) »1ـ1ج«(هاي معادلي ، رابطه)»2ـ5ت«(هاي دامنه جزئيات يادداشت» پ«در مرحلة 
. شوندافزوده مي) »3ـ1ج«(، و اصطالحات داراي رابطة همايندي )»4ـ2ـ1ج«(ها مراتبيسلسله
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باشند يا در اين جزئيات ممكن است از قبل بر روي كارت ثبت اصطالح، يادداشت شده 
  طول

  .بندي، آشكار شوندفرايند رده
  رابطه معادلي: يادداشت دامنه

  :هامثال
Catering equipment 
     SN     Includes food mixers, cooking ware, tableware, etc. 
Catering equipment 
     UF     Kitchen equipment 

  :شودصورت زير پديدار ميمدخل به، اين »35«در نمايش ارائه شده در نمودار 
     (Equipment) 
Catering equipment 
Add     SN     Includes food mixers, cookingware, tableware, etc. 
Add     UF     Kitchen equipment 

  هامراتبيچند ـ سلسله
حوزة واحد واقع هاي موضوعي گوناگون يا در يك هايي نيز كه در حوزهمراتبيچند ـ سلسله

  .شوند بايد اضافه شوندمي
  :مثال

Cooking appliances 
     BT     Domestic appliances 

  :شودصورت زير پديدار مي، اين مدخل به»35«در نمايش ارائه شده در نمودار 
     (Equipment) 
     Cooking appliances 
Add     BT     Domestic appliances 

“Cooking appliances”  در نمايش، در حوزة“Catering” شود، اگرچه نشان داده مي
كه در نمايش مربوط به  ”Domestic appliances“اين اصطالح نيز نسبت به مفهوم عام 

وقتي حوزة . قرار دارد، يك اصطالح اخص است ”Household technologies“بخش 
“Household technologies” گردددوجانبه ايجاد ميشود، يك مدخل تحليل مي:  

     Domestic appliances 
Add     NT     Cooking appliances 

  اصطالحات داراي رابطه همايندي
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هاي گوناگون يك حوزة واحد را نيز هاي گوناگون يا در چهريزهاصطالحات مرتبط در حوزه
  .اضافه كنيد

  :مثال
Chefs 
     RT     Food preparation 
Food preparation 
     RT     Chefs 
Restaurant management 
     RT     Restaurants 
Restaurants 
     RT     Restaurant management 
Menus 
     RT     Diet 
Diet 
     RT     Menus 

  :شوندصورت زير پديدار ميها به، اين مدخل»35«در نمايش ارائه شده در نمودار 
(Personnel) 
Catering personnel 
     Catering managers 
          Chefs 
Add     RT     Food Preparation 
(Operations) 
Catering operations 
     Catering management 
          Food purchasing 
          Restaurant management 
Add     RT     Restaurants 
Food preparation 
Add     RT     Chefs 
(Areas) 
Catering areas 
     Restaurants 
Add     RT     Restaurant management 
(Food and meals) 
Food 
Meals 
     Menus 
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Add     RT     Diet 
و  ”Restaurants“، و ”Food Preparation“و  ”Chefs“هاي مرتبط جفت

“Restaurant management” هر دو حوزة “Catering”  هستند، اما در نمايش تفصيلي
وقتي . است ”Dietetics“در زير  ”Medical“در بخش  ”Diet“. انداز يكديگر مجزا شده

ساخته  ”Menus“به  ”Diet“گردد، يك مدخل دوجانبه از تحليل مي ”Medical“بخش 
  :شودمي

Diet 
     RT Menus 

  )»35«نمودار (مرحلة ت  .ت1- 2-7د
به » پ«شده در مرحلة ، اصطالحنامة الفبايي متعارفي از اصطالحات تحليل»ت«در مرحلة 

يك اصطالحنامة كامل كه از . اندهايي چند نشان داده شدهمثال» 35«در نمودار . آيدمي دست
  .نشان داده شده» 35«در نمودار » پ«مرحلة 

  .ث1- 2-7د
يعني در ابتدا بنابر مرحلة : تحليل گردد Cateringهر حوزة موضوعي بايد همانند حوزة 

- ، آرايه»ب«بندي شوند؛ سپس بنابر مرحلة هايي گروهاصطالحات به چهريزه، »الف«

هاي يادداشت» پ«ها يافت شوند؛ و در آخر در مرحلة هاي درون چهريزهمراتبسلسلهها و 
هاي نمايش، اضافه و اصطالحات معادل و اصطالحات اعم، اخص و مرتبط در ديگر بخش دامنه
وقتي تمام اين جزئيات براي هر حوزة موضوعي كنار هم گردآوري شد، اطالعات كافي . گردند

مند مربوط به كل براي دستيابي به يك اصطالحنامة الفبايي متعارف از نمايش نظام
ر تطور كاملمند، بهتوليد اصطالحنامة متعارف از نمايش نظام. (دسترس استاصطالحنامه در 

 .)شودبحث مي »1ـ8د«در بخش 
  تحليل با استفاده از نمايش گرافيكي. 2- 2- 7د

- اي، شبكهنامهيك روش جايگزين براي تحليل حوزة موضوعي، استفاده از ساختارهاي شجره

ها ها براي ارائه گرافيكي ساختار و رابطهنگارهسي، نمودارهاي پيكاني يا اصطالحهاي از نوع پره
) »1ـ5ح«نگاه كنيد به (» دياساصطالحنامة آي«ها در مثالً رابطه). »5ح«به  نگاه كنيد(است 

طور كه در آن(چنانچه نمودارهاي پيكاني . از طريق ايجاد ساختارهاي درختي پيدا شدند
اي توان براي تعيين ساختار، از تحليل چهريزهگردآوري شوند، مي) تشريح شده» 36«نمودار 
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- هاي متصلها با پيكانهاي آنآيند و آرايهها با همديگر به نمايش درميچهريزه. استفاده كرد

  كننده نشان
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224    تدوين و كاربرد اصطالحنامه 

مثالً در مقابل ( RTهاي همايندي درون يك نمودار پيكاني واحد، يا با كد رابطه .شوندداده مي
، تا نشان دهد كه اين اصطالح داراي رابطة »e5«در  ”Catering equipment“اصطالح 
چين كه اصطالحات ، يا با خط نقطه)نيست ”Catering“مراتبي با اصطالح اصلي سلسله

و » c2«در  ”Restaurants“همانند اصطالحات (كند مرتبط را به يكديگر متصل مي
“Restaurant management”  در»e2« (رابطه . اندمشخص شده(BT/NT/RT)  با

چين كه به شمارة ارجاعي چارت پيكاني با خطوط اريب و نقطه اصطالحات ديگر نمودارهاي
در زير اصطالحات  (UF)هاي معادلي رابطه. شونددهند، نشان داده ميمربوطه احاطه مي

توان از اين نمايش به دست آورد، يك اصطالحنامة الفبايي متعارف را مي. شوندمرجح ارائه مي
چنانچه اين نمايش و نمودار پيكاني . ها منتشر كردآن و همراه با نمودارهاي پيكاني يا بدون

توان براي افزايش وضوح آراستمان، حذف را مي شده هاي كدگذاريUFها و RTچاپ شوند، 
توان در طول فرايند تدوين نيز مي) »3ـ5ح«(نگاره از چارت مربع يا شيوة نمايش اصطالح. كرد

  .هاي موضوعي استفاده كردبط متقابل درون حوزهها و روامراتبها، سلسلهبراي نمايش چهريزه
  مندويرايش نمايش نظام. 3-7د

صورت درونخطي ، چاپ شود يا به»35«مند ارائه شده در نمودار اگر قرار است نمايش نظام
اين كار مشتمل بر افزودن يك . براي ديدن قابل دسترسي باشد، اين نمايش بايد ويرايش گردد

هاي مناسب به اين هاي متقابل، و افزودن شماره رده، كنترل ارجاع)»3ج«نگاه كنيد به (نشانه 
  ).»37«نگاه كنيد به نمودار (شود موارد مي

. استفاده شود» اصطالحنامة روت«فرض بر آن است كه تصميم گرفته شده از سبك نمايش 
اي دوجانبه هها را در يك جاي مرجح، همراه با ارجاعمراتبياين سبك نمايش، چند ـ سلسله

دهد مثالً جاي مرجح براي نشان مي) »3ـ3ـ4ح«نگاه كنيد به (بين مكان نامرجح و مرجح 
“Cooking appliances” ،SJ  در زير“Catering equipment”  است نه در زيرOAD 

“Domestic appliances”  در بخش“Household technologies” ) نگاه كنيد به نمودار
قرار داده  ”Catering management“در زير  Food purchasing” TAF“و ، )»37«

  .AMQدر  ”Purchasing“شود نه در زير مي
هاي متقابل بين اصطالح و چند ـ شود، ارجاعمشاهده مي» 37«همانطور كه در نمودار 

 NT*و  BT*مربوط به آن در جاي ديگري از نمايش، با استفاده از كدهاي  هايمراتبيسلسله
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هايي كه با تورفتگي مراتب را از رابطههاي سلسلهعالمت ستاره، اين رابطه. شوده ميآورد
  .كندشوند، مشخص ميمراتب نشان داده مياخص در زير اصطالح اعم در سلسله اصطالح
  :مثال

AMQ     Purchasing 
                   *NT     Food purchasing     TAF 
TAF      Food purchasing 
  *BT     Purchasing     AMQ 
AMB     Managers 
 *NT     Catering managers     RBC 
RBC     Catering managers 
 *BT     Managers     AMB 

هاي گوناگون هاي متقابل بين اصطالحاتي كه داراي ارتباط همايندي هستند در بخشارجاع
هاي همايندي عالمت ستاره، اين رابطه. شوندبرقرار مي RT*مند، با استفاده از كد نمايش نظام
شوند، هايي كه با تورفتگي يك اصطالح در زير اصطالح ديگر در آرايه نشان داده ميرا از رابطه
  .كندمتمايز مي
  :مثال

KNF      Licensing laws 
                  *RT     Bars (licensed)     UE 
UE        Bars (licensed) 
 *RT     Licensing     KNF 
RBM     Waiters 
 *RT     Waiting     TPD 
TPD      Waiting 
       *RT     Waiters    RBM 

استفاده از . مربوطه اضافه گردد] بنديرده[ها بايد با دقت كنترل شوند و نشانه تمام اين رابطه
  .يابدبايد متضمن آن باشد كه خطاها به حداقل كاهش مي هاي درسي اعتباربرنامه

حاكي از آن است كه رابطة » 37«اي از نمودار در حاشية مقابل يك اصطالح در آرايه (RT)كد 
- مراتبي، در برخي نمايشبين اين اصطالح و اصطالح باالي آن، همايندي خواهد بود نه سلسله

  .شودمي (RT)ن كد جايگزي» ـ« ها در اين سبك، يك خط تيره 
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  هاي موضوعي عام تخصيص اطالعات به رده. 34مودار ن

  هاي مرتبط تدارك غذا و حوزه
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  مندتوليد اصطالحنامة الفبايي از نمايش نظام. 8د
توان را مي) نشان داده شده» 35«طور كه در نمودار آن(مند نمايش موضوعي به شكل نظام

هايي از يا گونه) »1ـ2ح«نگاه كنيد به (متعارف  براي توليد يك اصطالحنامة الفبايي
مورد استفاده ) »2ـ2ح«نگاه كنيد به (الفبايي نظير اصطالحنامة چند سطحي  اصطالحنامة

- توان براي توليد اصطالحنامههمچنين مي) طور كه خواهيم ديدهمان(از اين نمايش . قرار داد

مند فقط با يك اي نظامالفبايي، يا اصطالحنامهاي كامالً مند و اصطالحنامهاي با نمايش نظام
  .نمايه استفاده كرد

  توليد اصطالحنامة الفبايي متعارف. 1-8د
، با ترتيب ديگري در قالب استاندارد اصطالحنامة »35«مند در نمودار اطالعات نمايش نظام

ش اي كامل كه از اصطالحات بخبراي مشاهدة اصطالحنامه(الفبايي تنظيم شده است 
“Catering”  را ببينيد» 38«به دست آمده، نمودار.(  
  مندجزئيات در نمايش نظام: مثال الف

 
 

  اصطالحنامة الفبايي متعارف: مثال ب
  ”Catering Equipment“و  ”Cooking Appliances“هاي مربوط به مدخل(
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  مند نمايش الفبايي همراه با يك نمايش نظام. 2-8د
مند به عنوان بخشي از اصطالحنامة منتشر شده حفظ شود، نمايش نظام چنانچه  قرار باشد

تواند يك نماية الفبايي ساده، يا يك اصطالحنامة كامالً الفبايي، به نمايش الفبايي همراه آن مي
اي براي نمايش اصطالحنامة كامل همچنين به عنوان نمايه. صورت متعارف يا تغييريافته باشد

  .دهدمند را نشان ميد كه نشانة ردة هر اصطالح درون ساختار نظامكنمند عمل مينظام
دهد و از طريق اين نمايه فقط اصطالحات مرجح و نامرجح را نشان مي. نماية الفبايي. الف

) »37«همانند نمودار (مند ، كاربر را به مكان اصطالح مرجح در نمايش نظام]بنديرده[نشانه 
ها، و اصطالحات اعم، اخص و هاي دامنه، مترادفبه يادداشت جزئيات مربوط. كندهدايت مي

  .شوندمرتبط حذف مي
  :مثال

CATERING EQUIPMENT S 
     UF     Kitchen equipment 
Kitchen equipment 
     USE   CATERING EQUIPMENT S 

 دهدنشان مي اصطالحنامة الفبايي متعارفي را» الف39«نمودار . اصطالحنامة كامالً الفبايي. ب
به دست ) نشان داده شده» 37«طور كه در نمودار همان(مند ويرايش شده كه از نمايش نظام

اين نوع اصطالحنامه همانند اصطالحنامة الفبايي متعارفي است كه در نمودار . آمده است
اصطالح ها پس از نشانة رده. بندي افزوده شده استنشان داده شده، كه به آن نشانة رده» 38«

. شوندمرجح و به تمام اصطالحات معادل، اعم، اخص و مرتبط آن اصطالح مرجح افزوده مي
  .گردندها حذف ميشوند و ستارهاين اصطالحات در يك توالي واحد مرتب مي

  :مثال
CATERING MANAGEMENT TA 
     BT     Catering operations    T 
     BT     Management   AM 
     NT     Food purchasing    TAF 
     NT     Restaurant Management   TAR 
     RT     Catering managers   RBC 

  ،)»ب39«نگاه كنيد به نمودار (» اصطالحنامة روت«براي توليد اصطالحنامة الفبايي به سبك 
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  هاي مرتبط تدارك غذا و حوزه: اصطالحنامة متعارف الفبايي. 38مودار ن

  )35نمودار (برگرفته از تحليل حوزة موضوعي 
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شوند كه يكي داراي ستاره و يكي بدون ستاره به دو توالي تقسيم مي BT/NT/RTهاي رابطه
  .نشان داده شده است» 3ـ3ـ4ح«طور كه در بخش است ـ همان

CATERING MANAGEMENT   TA 
     BT     Catering operations   T 
     NT     Food purchasing   TAF 
     NT     Restaurant Management   TAR 
   *BT     Managers   AM 
   *RT     Catering managers   RBC 

  كنترل نهايي با متخصصين. 9د
با متخصصين موضوعي در ارتباط باشند و ) »4ـ5د«(گردآورندگان بايد در تمام مراحل تدوين 
. ، اقدام به نهايي كردن و توليد اصطالحنامه ننمايندقبل از تأييد و قبول اين متخصصين

- مرتبط اصطالحنامه بايد به صورت حضوري با يك يا دو متخصص در حوزه هايبخش

  .مربوط، مورد بحث قرار گيرند هاي موضوعي
  مقدمة اصطالحنامه. 10د 

تمام موارد زير، تا زماني كه مقدمة جامعي براي اصطالحنامه نوشته نشده كه در آن، اگر نه به 
  :ها پرداخته شده باشد، اصطالحنامه كامل نيستولي به اكثر آن

  هدف اصطالحنامه؛  •
  هاي جانبي هستند؛پوشش موضوعي، با اشاره به اين كه كدام حوزة اصلي و كدام حوزه  •
اي مورد استفاده، همراه با جزئياتي در خصوص تعداد تعداد كل اصطالحات نمايه  •

  مرجح و نامرجح؛اصطالحات 
استانداردهاي مورد استفاده و قواعد اتخاذ شده دربارة نحوة انتخاب و شكل : كنترل واژگان  •

  اي؛اصطالحات نمايه
  استانداردهاي مورد استفاده و قواعد اتخاذ شده؛: هاي متقابلساختار و رابطه  •
  ها؛شتوضيح كاركرد هر يك از نماي: ها و آراستمان اصطالحنامهنمايش  •
ها استفاده قواعد مورد استفاده براي مرتب كردن، با اشاره به استانداردهايي كه احتماالً از آن  •

  شده؛
گذاري كه در شكل غيراستاندارد، روشن كردن معاني تمام اصول، اختصارات و عالئم نقطه  •
  به
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  اند؛كار رفته
  سازي؛نحوة استفاده از اصطالحنامه در كاوش و نمايه: استفادة عملياتي از اصطالحنامه  •
مشي روزآمدسازي و نام و نشاني نهاد مسئول روزآمد كردن و نگهداري، جزئيات خط  •

  نگهداري اصطالحنامه؛
  اعالم منابع مكتوب مورد استفاده؛  •
موضوعي و ديگراني كه در امر گردآوري خطاب به متخصصين : تقدير و تشكرهاي فردي  •

  .اندكرده كمك
  .خوبي تشريح شونداالمكان با مثال، بهاين نكات بايد حتي

  
  مند نمايش الفبايي برگرفته از نمايش گزارماني نظام. 39مودار ن

  )هاي برگزيده فقط مدخل( 37از نمودار 
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  ويرايش. 11د 
هاي بررسي اعتبار، گردآورنده را از استفاده از برنامه: هاي دو جانبه را كنترل كنيدمدخل  •

  ).»3ذ«نگاه كنيد به (كند قسمت عمدة اين كار آسوده مي
 Sمند كنترل كنيد ـ و خصوصاًَ مراقب اشتباه بين حرف را در نمايش نظام] بنديرده[نشانه   •

  .باشيد Vو  U، و Zو  S، بين حروف 5و عدد 
مخصوصاً به يكدستي در استفاده از خط تيره : را كنترل كنيد.. .شكل اصطالحات، امال و   •

  .توجه كنيد
  .فرايند الفبايي كردن را از ارزيابي كنيد  •
- خصوصاً به تو رفتگي. مند، تورفتگي، فاصله دادن و آراستمان را كنترل كنيددر بخش نظام  •

 كه در اصطالحنامة الفبايي از. ام ./اخ./ هاي اعتوجه كنيد، چرا كه در صورت غلط بودن، رابطهها 
  .معنا خواهند بودآيند در بهترين حالت، گمراه كننده و در بدترين حالت، بيآن به دست مي

  آزمايش. 12د 
سند  1000تا  500حداقل . اي از اسناد استفاده كنيدسازي گزيدهاز اصطالحنامه براي نمايه

نويس توان با استفاده از يك پيشاين كار را مي. دسازي شونقبل از نهايي شدن زبان، نمايهبايد 
وجوهايي كه براي نظام طرح اصطالحنامه را با پرس. نيمه منتشرشدة اصطالحنامه انجام داد

هايي را اين اقدامات احتماالً شكاف. سازي اسناد، آزمايش كنيدو همچنين از طريق نمايه شده
ساخت و منجر به اضافه كردن اصطالحات  نمايان خواهند) اصطالحنامه(در گسترة پوشش 

جديد و گسترش واژگان ورودي، و همچنين تغييراتي در ميزان تأكيد بر رابطة بين اصطالحات 
  .خواهند شد

توان از اصطالحنامة جديد براي مدتي در كنار سامانة قديمي، به منظور در برخي مواقع مي
هاي بسياري را بر اين سامانة دوگانه، سختيحفظ . هاي جديد استفاده كردسازي دريافتينمايه

  ].179[ها از سودمند بودن چنين اقدامي حكايت دارند كند، اما گزارشكاركنان تحميل مي
  توليد براي انتشار. 13د 

وقتي . نويس از اصطالحنامه براي مباحثه و آزمايش تهيه شودبايد قبل از انتشار، يك پيش
نسخة تصحيح شده را بايد به صورت چاپي و الكترونيكي نويس آزمايش و اصالح شد، پيش
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خاطر هزينة نشر چاپي ـ بويژه در به). »4ذ«نيز نگاه كنيد به (دسترس ديگران قرار داد  در
ها فقط به صورت الكترونيكي در هاي حجيم ـ برخي از اصطالحنامهخصوص اصطالحنامه

  .گيرنددسترس قرار مي
گيري كرد، مثالً آرايي تصميميد در خصوص امور مربوط به صفحهقبل از انتشار اصطالحنامه با

هاي تايپ نيز بايد انتخاب شيوه. تراين كه آيا نمايش الفبايي بايد دو ستون داشته باشد يا بيش
هاي تايپ داراي گيري دربارة شيوهمند، تصميمدر هنگام چاپ يك نمايش نظام. صورت پذيرد

تر و هاي عامنش خردمندانه از طريق تمايز بين سرعنواناهميت خاصي است، چرا كه گزي
نماها، به وضوح نمايش، ، بين اصطالحات مرجح و نامرجح، و بين اصطالحات و چهريزهترخاص

وقتي يك موضوع و تقسيمات فرعي آن در چندين صفحه ادامه پيدا . بسيار كمك خواهد كرد
هاي ادامه در صفحة بعد، كار نين سرعنوانها به صورت تكراري، و همچدرج سرعنوان. كندمي

ها به كاربر كمك خواهد كرد تا زمينة اصطالحات را در مفيدي است؛ چرا كه اين سرعنوان
  .اي خاص تعيين نمايدصفحه

  امانت در مركز گردآوري و پخش اطالعات. 14د 
انگلستان، و در در » اسليپ«هاي بعدي آن را بايد در مركز اي از اصطالحنامه و ويرايشنسخه

اي در مركز در صورت امكان بايد نسخه. مركز ملي مربوطه در كشورهاي ديگر به امانت گذاشت
هاي به اين مركز اصطالحنامه. در تورنتو نگهداري شود 1المللي گردآوري و پخش اطالعاتبين

كند و ميهاي انگليسي را نگهداري هاي چند زبانة داراي بخشزبان انگليسي يا اصطالحنامه
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  مديريت اصطالحنامه: بخش ذ
سازي، به محض انتشار ـ اگر نگوييم قبل از آن ـ قديمي شده است؛ بنابراين هر يك زبان نمايه
هاي داراي واژگان مشخص كه با اصطالحنامه. بايد منظماً روزآمد شود» زنده«اصطالحنامة 

تر از شوند، به دفعاتي بيشها به كار برده ميسازي عمقي در سامانهاستفاده از نمايه
تر هستند نيازمند روزآمدسازي تر و عامكه محدود به استفاده از مفاهيم ثابت هايياصطالحنامه

اي، صرفنظر از ماهيت واژگان نمايهرود با افزايش تعداد اسناد طور كه انتظار ميهمان. باشندمي
اصطالحنامه در مراحل اولية . يابدسازي، نياز به اصالح و تغيير نيز افزايش مييا عمق نمايه

آنگاه . شودباشد و سپس رشد آن متوقف ميترين رشد ميپايگاه اطالعاتي، داراي بيش ايجاد
، ممكن است بار ديگر پس از مدتي، در صورت گسترش پوشش موضوعي پايگاه اطالعاتي

  .رشدي ناگهاني صورت گيرد
  كارهاي روزمره و سازوكار حفظ و نگهداري. 1ذ

روزآمدسازي اصطالحنامه نيازمند مديريتي روشمند است؛ در غير اين صورت با عدم انسجام و 
سازي و كاوش با دقت شدن اصطالحنامه و دشواري فزاينده در استفاده و نگهداري آن، نمايهبي

مسئوليت كنترل يك اصطالحنامه بايد بر عهدة ويراستاري باشد . دچار اختالل خواهد شدآن 
يا متخصصين موضوعي مشاور به وي كمك / كه در صورت امكان، گروه كوچكي از دستياران و 

سازان و كاوشگران شكل گردآوري اصطالحاتي كه از كارهاي در دست اقدام نمايه. كنندمي
افزار امكان توان، در جايي كه نرماين اصطالحات گزينش شده را مي. است گيرند، امري رايجمي
اي مجزايي وارد پايگاه اطالعاتي عنوان اصطالحات قابل كاوش، در فيلد كليدواژهدهد، بهمي
توان به محض اتخاذ تصميمي از سوي ويراستار در خصوص جايگاه اين اصطالحات، مي. كرد
اي ارتقا داد، حذف نمود يا اصالح كرد و به آن جايگاهي جديد مايهها را به فيلد اصطالح نآن
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داد ارزيابي هر پيشنهاد، از وظايف ويراستار اصطالحنامه است كه با در نظر گرفتن تخصيص 
شوند، اين كار ضرورت اجراي آن، و تأثيراتي كه از اعمال آن در طرح ناشي مي اعتبار پيشنهاد،

- كه ويراستار در رسيدن به تصميمي دچار مشكل شود، آنگاه مي در صورتي. دهدرا انجام مي

صورت غيررسمي يا در جلسات منظم، با توجه به شرايط محلي، به رايزني با تواند يا به 
كند كه تصميمات به اطالع فردي كه در ابتدا پيشنهاد را ادب حكم مي .متخصصين بپردازد

هاي در برخي نظام. داراي اهميت نيز هسترسانده شود، گو اينكه چنين كاري مطرح كرده 
كارگيري يك اصطالح پذيرفته نشده به صورت محلي در يك زير ـ نظام، امري توزيع شده، به

پذير است؛ اگرچه به خطرات بالقوة چنين كاري، در جايي كه انتقال اطالعات موضوعي امكان
ثبت اين مطلب در خود در هنگام قبول تغيير در اصطالح، . مهم است، بايد توجه داشت

ثبت اين تغيير طبعاً شامل تاريخ تغيير و اصطالحي كه قبل از . خوبي استاصطالحنامه، كار 
  ).»ث2ـ2ـ5ت«نيز نگاه كنيد به (شود گرفت، ميقرار مي آن تاريخ مورد استفاده

  تغييرات اصطالحنامه. 2ذ
به اختصار و به ترتيب  شوند كهتوان اعمال كرد به شش دسته تقسيم ميتغييراتي كه مي

  .گيرنددشواري، در زير مورد بحث قرار مي
  اصالح اصطالحات موجود. 1-2ذ

در اين وضعيت . دهد كه اشتباهي در امال يا شكل يك اصطالح يافت شوداين امر وقتي رخ مي
اصطالحات ديگر تحت تأثير قرار نخواهند گرفت، اما بايد به خاطر داشت كه هرگاه چنين 

  .آمد، اصطالح مربوطه تغيير يابدر اصطالحنامه پيشحالتي د
  جايگاه اصطالحات موجود. 2-2ذ

دهد كه اصطالح هدايتگر، به جايگاه اصطالح مرجح ارتقا پيدا كند و اين تغيير زماني رخ مي
  .جايگاه شكل مرجح قبلي تنزل يابد

  
  حذف يا تنزل مقام اصطالحات موجود. 3-2ذ

توان در چنين مواردي اصطالح را مي. بالاستفاده يا زائد يافت خواهد شدهرازگاهي اصطالحي 
  .كالً حذف كرد يا آن را به حالت فروپاية اصطالح ديگري، به عنوان اصطالح مدخل درآورد
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  هاي قديميهاي جديد يا حذف رابطهافزودن رابطه. 5-2ذ
  .ها را اصالح يا حذف كرديد آنشوند كه غلط يا غيرمفيدند و باهايي يافت ميهرازگاهي رابطه

  افزودن اصطالحات جديد. 5-2ذ
تر الزام خواهد يافت، يا در جايي كه يك اصطالح اين تغيير يا به خاطر رواج اصطالحات خاص

تري از متمايزسازي عام موجود به دفعات زياد، وارد شده و براي تقويت مانعيت، به درجة بيش
آيد، و دي در ارتباط با موضوع اصطالحنامه پديد مينياز است؛ يا وقتي كه مفهوم جدي

هاي موجود براي حصول اطمينان از اين كه تمام رابطه. شوداي وارد زبان مينوواژه هرازگاهي
اند و اينكه اصطالح جديد، در مكان صحيح از براي اصطالحات، بدرستي شناسايي و ثبت شده

جاي گرفته، بايد ) شودهايي به كار گرفته ميلبدر جايي كه چنين قا(بندي بندي يا طبقهرده
مند در قلمرو تحت تأثير، به منظور گنجاندن تنظيم ساختار نمايش نظام. بسيار دقت كرد

  .مفهوم جديد ضروري است
  اصالح ساختار موجود. 6-2ذ

اي و در جايي كه چنين كاري قسمتي از روند هرازگاهي، شايد پس از يك بازرسي كيفي دوره
بايد بسيار محتاطانه . باشد، اصالح بخشي از ساختار، مطلوب يا حتي الزامي استنگهداري مي

هاي تر از نمونهبه چنين كاري دست زد، چرا كه احتمال وارد كردن غلط در ساختار، بيش
  .قبلي است

  افزار مديريت اصطالحنامهنرم. 3ذ
افزاري مديريت ي از چندين بستة نرمتوان با استفاده از يككار نگهداري اصطالحنامه را مي

هايي بر روي فهرست چنين بسته. اصطالحنامه كه در بازار موجودند، بسيار آسان كرد
- جامعة نمايه«؛ ]138[ 1»سازان امريكاجامعة نمايه«سايت مثالً وب. وجود دارد هاسايتوب

فهرستي  4»ونارد ويللئ«كه در آن،  3»رساني ويل پاوراطالع«؛ و ]19[ 2»سازان استراليا
  . كندافزارها ارائه مياي از نرممقايسه
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و ] 142[دهد افزار خوب مديريت اصطالحنامه را مورد بحث قرار ميشرايط نرم» ميلستد«
شوند، هاي اطالعاتي متعارف يافت نميكند كه سه امكان، كه در پايگاهگيري مينتيجه چنين

  :ضرورت دارند
انتخاب » استاندارد انسي«هاي ذكر شده در كه طبعاً از رابطه(هاي مجاز كنترل انواع رابطه  •

  ،)شوندمي
  هاي متقابل،كنترل رابطه  •
  .هابررسي اعتبار رابطه  •

هاي چندزبانه زبانه الزاماً براي اصطالحنامههاي تكافزارهاي مناسب براي اصطالحنامهنرم
از  افزار اصطالحنامة چندزبانه نبايد پسكند، نرمبيان مي» هودن«طور كه همان. مناسب نيستند

ايجاد ركورد مرجح در زبان مبدأ فقط به عمل ترجمه بپردازد؛ چرا كه چنين كاري منجر به 
در عوض، اين . شودهاي هدف ميايجاد خودكار ساختارهاي مشابه و متقارن در تمام زبان

در يك زبان از ركوردهاي اصطالحات  بايد امكان تفكيك ركوردهاي اصطالحات مرجحافزار نرم
  ].98[مرجح در زباني ديگر را، در صورتي كه قرار است برابري تضمين شود، فراهم سازد 

و ) اي نيستنداصطالحاتي كه حامل رابطه(هاي ابتر ديگر امكانات مطلوب، شامل شناسايي واژه
البته بستة . استفاده كرد ها براي مقاصد مديريتيتوان از آنتعدادي از فيلدها است كه مي

نيز بايد داراي امكانات بروندادي خوبي، چه به صورت الكترونيكي و چه به صورت  افزارينرم
هاي جايگزين را عالوه بر نمايش الفبايي معمول، كاغذي باشد و اين امكانات، قابليت توليد قالب

بندي شده ا از فرانماهاي ردههاي گوناگوني رافزاري كه بتواند قالبداشتن نرم. فراهم سازد
ها براي گردآوري اصطالحنامه از شيوة چهريزاصطالحنامه استفاده شده، كند كه در آنتوليد 

  .اما مزاياي بسياري دارد نادر است؛
  شكل فيزيكي اصطالحنامه. 4ذ

در باال به اين نكته توجه شده است كه يك اصطالحنامه را بتوان در يك يا چند شكل متفاوت 
توان به شكل زيكي ـ اساساً كاغذي يا الكترونيكي ـ به كار برد؛ اگرچه شكل كاغذي را ميفي
تقسيم كرد و شكل الكترونيكي را در قالب فايل ساده، پايگاه » چاپي داخلي«و » انتشار رسمي«

  .اطالعاتي و قالب فرامتن گنجاند
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  چاپ كاغذي. 1-4ذ
اين شيوه هنوز تا حدي اعمال . حنامه بودترين شكل اصطالتا اين اواخر، چاپ كاغذي رايج

گيرند، به طور گسترده مورد استفاده قرار ميهايي كه بهشود و تعداد نسبتاً كم اصطالحنامهمي
اي شوند كه اين مجلد، معموالً گزينهصورت تجاري به شكل يك مجلد صحافي شده ارائه مي

هاي شده در اصطالحنامههاي اعمالتبا وجود افزايش قابلي. برابر قالب ديجيتالي استدر 
گيرند، هاي داخلي همچنان به صورت چاپ كاغذي مورد استفاده قرار مي، سامانهشدهرقومي

  .حتي اگر اين كار به خاطر سهولت در مرور اصطالحنامه باشد
  هاي الكترونيكياصطالحنامه. 2-4ذ

توان، با كلي الكترونيكي را ميهاي طور كه در باال ذكر شد، اجراي اصطالحنامههمان
  .فايل ساده، پايگاه اطالعاتي، و فرامتن: به يكي از سه شكل زير مشاهده كرد انگاري،ساده

  فايل ساده. 1-2-4ذ
اين شكل . است» اسكي«پرداز يا اين قالب، شكل سادة الكترونيكي اصطالحنامه در قالب متن

اً فقط ابزاري براي ذخيره، انتقال، و چاپ يك كند، و عمومهاي منسجمي را ارائه نميقابليت
  .اصطالحنامه است

  پايگاه اطالعاتي. 2-2-4ذ
اگر اصطالحات يك اصطالحنامه در ساختار يك پايگاه اطالعاتي به كاربرده شوند، خصوصاً اگر 

سازي در اصطالحنامه هاي اطالعاتي استفاده شود كه براي نمايهاز همان ساختار براي فايل
سازي و بازيابي متعارف، به اصطالحنامه توان براي نمايهتر مياستفاده خواهد شد، بسيار آسان

  .گرددسازي و كاوش، ميسر ميمراجعه كرد و توسل خودكار به اصطالحنامه براي نمايه
تواند ساختار هر پايگاه اطالعاتي يا هر بستة ساختار مورد استفاده براي پايگاه اطالعاتي مي

گيرد؛ راه ديگر، استفاده افزاري بازيابي متن باشد كه در محيط محلي مورد استفاده قرار مينرم
اي از يك بستة افزار اختصاصي مديريت اصطالحنامه، يا اعمال يك مدول اصطالحنامهاز نرم

  .تجاري مديريت اطالعات است
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  فرامتن. 3-2-4ذ
هاي اطالعات، در خصوص همگرايي از هنگام ظهور فرامتن به عنوان ابزاري براي مديريت

  نظري
ها در سطح عملي، سال]. 129[بين اين ابزار و اصطالحنامه، اظهارنظرهاي بسياري شده است 

اندازي و قابل توان به شكل فرامتن، راهها را مياند كه اصطالحنامهاست به اين نكته پي برده
  ].110[ش ، خصوصاً در بستر يك اصطالحنامة كاو]158[دسترسي كرد 
- فرا ـ واژه«توان با ها به شكل فرامتن را ميتر دستيابي به اصطالحنامهتر و دقيقشيوة مفصل

هايي به صورت فرامتن را ايجاد نامهاين روش امكان ايجاد واژه. فراهم ساخت 1»نامة مجازي
رامتني با هاي فنامهاين واژه. توان شكل يك اصطالحنامة كامل را به آن دادكند، كه ميمي

هاي ها، و رابطهشوند و يافتن آسان تعاريف اصطالحات، مترادفهاي موجود مرتبط ميفرامتن
  ].215[كنند معنايي را ممكن مي

  
   

 
1. Virtual Hyperglossary (VHG) 



 

  
  
  
  
  

  تطبيق و تلفيق اصطالحنامه: بخش ر
  نياز به انطباق. 1ر

هاي ها، طرحشده ـ چه اصطالحنامههاي كنترلتر، بسياري از زباندر سي سال گذشته يا بيش
يكديگر اند كه كالً مستقل از هاي موضوعي ـ انتشار يافتههاي سرعنوانبندي يا فهرسترده

باشند، به لحاظ ساختار، ديدگاه و هستند و حتي گرچه بعضاً در يك حوزة موضوعي واحد مي
ها و اين فقدان سازگاري، انتقال ركورد در بين سامانه. شدگي با يكديگر تفاوت دارندتخصصي

انطباق يا تلفيق . سازدهاي اطالعاتي مختلف را با مشكل مواجه ميكاوش در پايگاه
  .باشدها ميآن» ناسازگاري«راهي براي غلبه بر مانع  ها،امهاصطالحن

- وجود استانداردهايي براي تدوين اصطالحنامه، فقط به شكل محدودي به كاهش ناسازگاري

شده در يك هاي كنترلهاي عمده در زبانتفاوت. كندشده كمك ميهاي كنترلهاي بين زبان
  :شودفيلد واحد، موارد زير را شامل مي

يك اصطالحنامه ممكن است حاوي مجموعه اصطالحات مفصل و دقيق باشد، و  .اخصيت  •
اي ديگر ممكن است عمدتاً حاوي اصطالحاتي عام براي تشريح موضوعاتي مشابه اصطالحنامه

  .باشد
اي برخي قلمروهاي حوزة موضوعي را حذف كند، و ممكن است اصطالحنامه .فراگيري  •

  .ام جوانب را بپوشانداي ديگر تماصطالحنامه
) يعني مركب(هماراسته ممكن است يك سامانه از اصطالحات پيش .اصطالحات مركب   •

اي ديگر همان مفاهيم را از طريق تركيب اصطالحات مجزا بيان استفاده كند و اصطالحنامه
اگر قواعد تدوين اصطالحنامه بدقت در اين خصوص رعايت شوند، مشكل سازگاري . كند
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بيان شد، پايبندي خشك و » ب2ـ4ـ2ث«طور كه در بند همان. زياد نخواهد بود چندان
  ناپذير بهانعطاف

  .استاندارد، هميشه عملي نيست، و منجر به تفسيرهاي متفاوت از قواعد خواهد شد
مترادف، در انتخاب اشكال مرجح از بين مفاهيم مترادف يا مفاهيم شبه .هامترادف  •

  .كندلف با هم فرق ميهاي مختاصطالحنامه
ها ممكن است به لحاظ ساختار و نوع ها در اصطالحنامهمراتبسلسله .هاي متقابلرابطه  •

شوند، ممكن مراتبي كه در يك اصطالحنامه واقع ميسطوح سلسله. تأكيد، با هم فرق كنند
- ندي مياصطالحاتي كه داراي رابطة هماي. است در اصطالحنامة ديگري وجود نداشته باشند

تري هستند، چرا كه آوردن هاي گوناگون در معرض تغيير باز هم بيشدر اصطالحنامه باشند
يك رابطه ممكن است تحت تأثير عالقة موضوعي يا ديدگاه سازمان خاصي باشد كه 

  .شودبراي آن سازمان گردآوري مي اصطالحنامه
و زماني تشخيص داده شد  1995ر در سپتامب] هاو سازگاري اصطالحنامه[نياز مبرم به انطباق 

سمينار پژوهشي دربارة «با برگزاري  1)ايسكو(» المللي سازماندهي دانشجامعة بين«كه 
هايي ارائه و سپس در اين سمينار توصيه. به اين مسئله پرداخت] 109[» سازگاري و تلفيق

  .منتشر شد
هاي هماهنگي بين زبانها آمده بود كه در خصوص اصول و روش ايجاد در اين توصيه

و دربارة مزاياي حاصل از سازگاري و استلزامات آن، بايد تحقيق كرد؛ بايد در  شدهكنترل
متخصصين اطالعات بر سازماندهي دانش تأكيد كرد؛ بايد در خصوص اصول سازماندهي تربيت 
لمللي اسازي، به تبادل بينهاي مرتبهاي فرهنگي نظام، با تأكيد ويژه بر شباهتدانش

افزار و ديگر ابزارها در هاي نرمالمللي از بستهپرداخت؛ و اين كه بايد يك سياهة راهنماي بين
  .ها گردآوري كردسازي و تطابق بين آنهاي مرتبرابطه با نگهداري نظام

اي المللي، توصيه شده بود كه توسعة پردامنههمچنين تحت عنوان توسعة نظام و همكاري بين
ي دانشي آزاد، چند كاركردي، چند زبانه و منسجم از مفاهيم و مجموعه در يك مبنا
اين نظام . پديد آيد تا انسجام بسياري از منابع مورد استفاده در آن حفظ گردداصطالحات 

- برداري دهد و براي كاربران نهايي كه با زبانهاي بسياري امكان بهرهكنندهآزاد بايد به كمك
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به كاوش در اينترنت يا ) بان مورد استفاده در هر پايگاه اطالعاتيمستقل از ز(هاي چندگانه 
تواند اين نظام همچنين مي. پردازد قابل دسترس باشدخدمات درونخطي مياستفاده از ديگر 

شدة تخصصي مورد هاي كنترلو به عنوان منبعي براي توسعة زبان عنوان يك لغتنامهبه
هاي كمكي براي اسامي جغرافيايي، ود كه اصطالحنامهتوصية ديگر آن ب. استفاده قرار گيرد

و نهايتاً توصيه . ها تدوين شودكتابشناختي، و براي اسامي افراد و سازمانهاي ها و شكلزبان
زبانه و چندزبانه، شدة تكهاي كنترلنگهداري، و همنواختي زبان شده بود كه براي ايجاد،

  .اي مناسب فراهم گرددافزارهها، ابزارها و نرممعيارها، روش
كند كه يك زيرساختار پيشنهاد مي Sem Webيك طرح كلي را براي ] 186[» سورگل«

عنوان مبناي دانشي اين طرح به. چند كاركردي، چندزبانه و مفهومي براي اينترنت است
-گيرد و از طريق آن ميشده، مورد استفاده قرار مييكپارچه و در عين حال توزيعمشترك 

هاي ها و واژگاندربارة مفاهيم و مجموعه اصطالحات موجود در لغتنامه به اطالعاتتوان 
  .يافت شده دسترسيكنترل

  هاي انطباقروش. 2ر
، و 3، ادغام2گرداني، جهت1دادنشدة ناسازگار شامل مطابقتهاي كنترلهاي انطباق زبانشيوه
هاي دستيابي ، به بررسي روش»واژگانكنترل «در كتاب خود با نام » لنكستر«. شودمي 4تلفيق

و » چاپالن«هاي مقاله]. 19؛ فصل 120[پردازد ها ميبه سازگاري و قابليت تبديل اصطالحنامه
اي به قلم در مقاله]. 60؛ 39[شود هاي انطباق مياي پروژهشامل مرور تاريخچه» دالبرگ«
سمينار «هاي در مقاله]. 127[هاي انطباق ارائه شده اي تحليلي از روشمطالعه» مانيز«

از مراجع مربوط به اين » دالبرگ«، كتابشناسي مشروحي به قلم »سازگاري و تلفيق پژوهشي
  ].109[گنجانده شده است  1995تا  1960هاي موضوع بين سال
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  هاي ميانجيگرداني و زباندادن، جهتمطابقت. 1-2ر
هاي شده به زباني ديگر يا به واژگانكنترلدادن، اصطالحات را مستقيماً از يك زبان مطابقت

شده، به اصطالحات معادل در زبان ديگر اصطالحات يك زبان كنترل. دهدچندگانه پيوند مي
كند كه آيا اصطالح، مشابه است، مترادف است، يا اطالعات موجود بيان مي. كننداشاره مي

اي از مطابقت دادن، نمونة اوليه. اشدبهاي ديگر ميرابطة ديگري با آن اصطالح در زبان داراي
 1»اصطالحنامة توصيفگرهاي آستيا«است كه اصطالحات ] 92[» ايهاي نمايهجدول معادل«

» كميسيون انرژي اتمي اياالت متحده«هاي موضوعي مورد استفاده توسط را با سرعنوان
طالحات پايگاه است كه اص» اصطالحنامة اصول زيستي«اي جديدتر، نمونه. دهدمطابقت مي

  ].27[دهد مطابقت مي» مش«را با » بيو اتيكس الين«اطالعاتي 
هاي موضوعي سرعنوان» هاي تخصصي بر روي دادن اصطالحنامهها به مطابقتتعدادي از پروژه
شوند كه اگرچه نظر عمومي بر آن است كه در هنگام استفاده در مربوط مي» كتابخانة كنگره

آورد، ولي يك مجموعة واژگاني غالب و تي در بازيابي به وجود مييك حوزة تخصصي، مشكال
اصطالحنامة هنر و «ها شامل تطبيق اين پروژه. است) خصوصاً در اياالت متحده(فراگير 
هاي موضوعي سرعنوان«، ]216[» هاي موضوعي كتابخانة كنگرهسرعنوان«با » معماري
هاي اطالعاتي علوم نظام«، و ]146[» ههاي موضوعي كتابخانة كنگرسرعنوان«با » پزشكي
  .شودمي] 131[» هاي موضوعي كتابخانة كنگرهسرعنوان«با » و شيالت آبزيان

- در مقاله» هاي موضوعي كتابخانة كنگرهسرعنوان«دادن با تحليل مفصلي از مشكالت مطابقت

ان در چند هدف از اين پروژه تسهيل كاوش همزم. ارائه شده است] 39[» چيلن«اي به قلم 
در (دانشگاه ايلينويز » كتابخانة موسسه كار و روابط صنعتي«اطالعاتي در پايگاه 

كه در يك پايگاه (» اصطالحنامة ليبورالين«دادن اصطالحات مطابقت از طريق) اورباناچمپين
كه در فهرست (» هاي موضوعي كتابخانة كنگرهسرعنوان«با ) شوداطالعاتي داخلي استفاده مي

دادن اصطالحات به صورت دستي مطابقت. بود) گيردمورد استفاده قرار مياه ايلينويز دانشگ
شامل (ها ايجاد گرديد كه از تطابق كامل، تطابق ناقص كد براي انواع تطابق 19و  انجام گرفت

هاي هاي دستوري، گونهشكل جمع، فروپايگي، فراپايگي، تفاوت مقولهتطابق ارجاع متقابل، 
درصد تطابق كامل و  3/16ها آمار تطابق. گرفتتطابق را دربرمي تا عدم) هاهمناماماليي، و 
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هاي سرعنوان«هاي ساختاري جاري در به خاطر محدوديت. درصد عدم تطابق بود 9/21
گرداني درصد از اصطالحات، امكان جهت 40فقط براي حدود » موضوعي كتابخانة كنگره

دادن به شيوة دستي، در صورتي كه بود كه مطابقت گيري آننتيجه. خودكار وجود داشت
  .اصطالحنامه نسبتاً كوچك باشد، ناممكن نيست

  هاي ميانجيزبان. 1- 1-2ر
گرداني گاهي اوقات مستلزم ايجاد نوعي زبان ميانجي است كه هر يك از هاي جهتنظام
اي از اين كار نمونه .توان به صورت متقابل با آن مطابقت دادشدة كمكي را ميكنترل هايزبان

  .صورت گرفت» هورسنل«است كه تحقيق آن توسط  1»واژفرهنگ ميانجي«
، »ب«شد، هاي كنترلبه زبان» واژفرهنگ ميانجي«توان از طريق را مي» الف«شدة زبان كنترل

كار پژوهشي . را به سه زبان ديگر، و الي آخر» ب«شدة تبديل كرد، و زبان كنترل» د«، و »ج«
ترين زباني كه بايد به اندازة تفصيلي» واژفرهنگ ميانجي«داد كه براي حداكثر كارآمدي، نشان 

نتايج همچنين حاكي از آن بود كه ]. 97؛ 96[گرداني شود، خاص باشد قرار است به آن جهت
گرداني شده بود در كاوش پايگاه اطالعاتي جهت» د«كه به زبان » ب«عملكرد بازيابي در زبان 

  .بود» د«همان كارآمدي خود زبان ، به »د«

  
اين نظام نوعي . است 2)اُاسبي(» سازينظام عام مرتب«گرداني، نمونة ديگري از زبان جهت

رساني و الملللي اطالعفدراسيون بين«اي جهاني است كه به كوشش بندي كالن چهريزهرده
را » اُاسبي«مالكيت نظام » فيد«پس از آن كه . منتشر گرديد 1978در سال ) فيد(» سندداري
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) يكي از سه گردآورندة اوليه(» اريك كوتس«به رياست » اُاسبي«رها كرد، يك هيئت مستقل 
بر روي ديسكت منتشر كرد  1993همچنان به توسعة اين طرح ادامه داد و آن را در سال 

ه براي سازي موضوعي است كفراهم كردن يك طرح كلي براي مرتب» اُاسبي«هدف ]. 33[
- كار جهتها، خدمات و مراكز اطالعاتي، و عمل كردن به مثابه نوعي سازهنظامبندي رده

- كنند به كار گرفته ميشدة متفاوتي استفاده ميهاي كنترلكه از زبان گرداني بين مراكزي

هاي كلي ركوردها مناسب نيست، اما گرداني طبقهبندي جز براي جهتاين نظام رده. شود
نگاه كنيد به (باشد محور ميها رشتهمفيدي از ساختار طرح كلي براي اصطالحنامهمبناي 

  .»1ـ7د«
وي بايد به ) سيسيآي(» بندي كدگذاري اطالعاترده«معتقد است كه » تراوت دالبرگاينگه«

اي در اينترنت مورد بندي كتابخانههاي ردهگرداني بين نظامعنوان يك زبان ميانجي براي جهت
هاي اصلي اي جهاني است كه ردهبندي چهريزهيك رده» سيسيآي«]. 61[فاده قرار گيرد است

ها از طريق آن به ترتيب نظرية سطوح يكپارچه آمده و جزئيات مندرج در تقسيمات فرعي رده
با ). »ـ3ـ3ـ2ج«نگاه كنيد به (گردد معين مي) ايهاي چهريزهنوعي از فرمول( 1»دهندهنظام«

هاي برقراري دستورالعمل«از ماتريس سازگاري و بر طبق روش تشريح شده در استفاده 
بندي پس هاي يك طرح رده، هر يك از رده]60[» دالبرگ» «هاي اطالعاتيبين زبان سازگاري

دهد كه در اين كار نشان مي. گرددهمبسته مي» سيسيآي«هاي موضوعي از ديگري، با گروه
محقق با يك . ها هستند كه بايد مرتفع شوندهاي ناقصي بين طرحيها يا فقط معادلكجا شكاف

هاي داراي شود كه در آن، نشانة ردههدايت مي» ماتريس سازگاري«نماية الفبايي، به 
سپس كاربر، . شوندبندي درج شده، نمايش داده ميهاي ردههاي طرح2و برنوشت همبستگي
- به منظور دستيابي به مراجع مرتبط، به دست ميها را هاي متناظر در ديگر نظامنشانه رده

  . آورد
  گرداني خودكارجهت. 2- 1-2ر

گرداني خودكار، اصطالحات يك واژگان، به طور خودكار به اصطالحات واژگان ديگري در جهت
هاي ميانجي، يا الگوريتمي براي ها، زبانگرداني بر مبناي انطباقجهت. يابندتغيير شكل مي

 
1. systematifier 
2. caption 



   اصطالحنامه تطبيق و تلفيق : ر بخش  245 

در اكثر موارد، نوعي درونداد فكري انساني الزم . هاي دروندادي استوار استكنترل اصطالح
ارائه شد و از يك الگوريتم  1969يك نمونة اوليه از اين مورد، طرحي بود كه در سال  .است
متعلق (» شناختي كشاورزيواژگان زيست«شده به زبان كنترل 11اي براي تبديل مرحله 42

  ].212[كرد استفاده مي) يبه كتابخانة ملي كشاورز
سازان گرداني اصطالحات تعيين شده توسط نمايهنمونة جديدتر، نظامي است كه براي جهت

، از »اصطالحنامة ناسا«به اصطالحات » سيآيتياصطالحنامة دي«با استفاده از » وزارت دفاع«
لغتنامة «ور به در اين نظام از يك جدول ترجمة مشه]. 178[در حال فعاليت است  1983سال 

گيرد كه مشخص اي صورت ميشود كه دستيابي به آن از طريق برنامهاستفاده مي» واژفرهنگي
بايد از » ناسا«به اصطالحات معتبر » سيآيتيدي«كند براي انتقال از اصطالحات معتبر مي

يند، آاي كه از اين تبديل به دست ميسپس اصطالحات گزينش شده. كدام قواعد پيروي كرد
سازي ماشيني تعاملي اندازي نمايهاين نظام به راه. شوندارزيابي مي» ناسا«سازان توسط نمايه
  .ها، كمك كرده است، برمبناي تحليل متن زبان طبيعي عناوين و چكيده»ناسا«درونخطي 

- هايي از اين جهتگزارش. گرداني خودكار وجود داردهايي از جهتدر حوزة پزشكي نمونه

، »مش«گرداني بين دربارة جهت 1»رادا«و » مارتين«: صورت زير ارائه شده استبهي گردان
، »مش«گرداني بين از جهت» نلبيك«و » اسنايدرمن«، ]133[ 3»تيآيامسي«و  2»اسنومد«
-از جهت» سيدلي«و » سيمينو«، و »شناسيالمللي كدگذاري پوستنماية بين«و » اسنومد«

ورا اصطالحنامة «هاي پزشكي با استفاده از الگوريتمي بر مبناي گانگرداني خودكار بين واژ
  .اندگزارش داده]) 43[» 2ـ2ـ3«نگاه كنيد به (» اساليوام

هاي اي براي مطابقت خودكار سرعنوانبه تشريح پروژه» پيترسن«و » بوش«در حوزة هنر، 
- اي مياي چهريزههاي نمايهبا زنجيره» كتابخانة ملي هنر ويكتوريا و آلبرت«موضوعي در 

. كندخوان استفاده ميبه عنوان لغتنامة ماشين» اصطالحنامة هنر و معماري«پردازند كه از 
تر براي تطبيق گرداني، در زماني پيشاي مورد استفاده براي فرايند جهتابزارهاي رايانه

اصطالحنامة مذكور، به  هاي اطالعاتي گوناگون معماري و هنر باهاي موضوعي پايگاهكليدواژه
  ].36[منظور شناسايي اصطالحات نامزد، ايجاد شده بود 
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  تلفيق و ادغام. 3ر
  اصطالحنامة كالن و اصطالحنامه خرد. 1-3ر

دهد شده وجود دارد، زماني رخ ميهاي كنترلوضعيتي كه در آن، سازگاري دروني بين زبان
مراتبي يك بر روي ساختار سلسله) يعني يك اصطالحنامة تخصصي(كه يك اصطالحنامة خرد 

مطابقت داده شده و كامالً در آن ادغام گرديده ) يعني اصطالحنامة كالن(تر اصطالحنامة عام
ها ممكن است در بخش مهندسي سياالت مثالً يك اصطالحنامة تخصصي دربارة پمپ. است
- ان در حوزة پمپسازنمايه. اصطالحنامة عمومي كه دربارة فناوري است، گنجانده شوديك 

تر مهندسي سياالت و فناوري و براي از اصطالحنامة كالن براي اصطالحات عام توانندها مي
هاي تخصصي خرد كه در اصطالحنامة كالن استخراج اصطالحات مرتبط در ديگر اصطالحنامه

  .برداري كننداند، بهرهادغام شده
اند ممكن است به صورت گنجانده شدههاي خردي كه در آن اصطالحنامة كالن و اصطالحنامه

مثالً . يك نظام يكپارچه باشند، يا اين كه اصطالحنامة كالن، يك هويت مجزا داشته باشد
» 1ـ1ـ2ر«هاي ميانجي در بخش كه در باال تحت عنوان زبان] 33[» سازينظام كلي مرتب«

توان در ختاري كه مييعني سا(به آن اشاره شد، قابليت عمل به عنوان يك اصطالحنامة كالن 
  .را دارد) هاي تخصصي ايجاد كردآن، اصطالحنامه

  شدهشدة ادغامهاي كنترلزبان. 2-3ر
شوند، اصطالحات مرجح و اصطالحات مدخل، در كنار شده ادغام ميهاي كنترلوقتي زبان

شوند، و اي همراه، در يك فهرست الفبايي واحد در كنار هم آورده ميهاي اصطالحنامهرابطه
گيرند ها را دربرميهاي دامنه و رابطهاي كه اصطالحات خاص، يادداشتشدههاي كنترلبه زبان

اي از يك مدخل در يك بانك توصيفگر پيشنهادي را گزيده» 40«نمودار . شوداي مينيز اشاره
و  ]4[دهد شوند نشان ميشده در حوزة علوم اجتماعي ميهاي ادغامشامل اصطالحنامهكه 

  .سازدها را آشكار ميهمخواني بدينسان
اصطالحنامه از  6مثالً . دهدهاي دقيقي را نشان مي، تطابق»40«اين بانك توصيفگر در نمودار 

- اين نمودار همچنين نشان مي. كننداستفاده مي ”Nuptiality“اصطالحنامه، از اصطالح  20

. كندبراي اين اصطالح استفاده مي ”Marriage rate“كه يك اصطالحنامه از مترادف  دهد
مراتبي در هاي همايندي و سلسلههاي موجود در رابطهها و مغايرتتطابق» 40«نمودار 
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هاي به زبان خارجي براي اصطالحات ادغام شده را نيز گوناگون، و معادل هاياصطالحنامه
  .دهدنشان مي

اصطالح در يك اصطالحنامه بايد استنباط هاي بين دو ها، از رابطهدر هنگام ادغام اصطالحنامه
. ها بين همين دو اصطالح در اصطالحنامة ديگر نيز وجود دارداين امر ميسر باشد كه اين رابطه

 به عنوان اصطالح ”Single Women“از اصطالح » الف«در مثال صفحة بعد، اصطالحنامة 
در . گيردهره ميب ”Spinsters“از » ب«كند، ولي اصطالحنامة مرجح استفاده مي

  ،»الف«اصطالحنامة 

  
  مدخلي از بانك توصيفگرها. 40مودار ن
  »شدة علوم اجتماعي اصطالحنامة ادغام«

“Spinsters”  يك اصطالح هدايتگر به“Single Women”  است كه اين وضعيت، آن را
 داده نشده است،» ب«اگرچه اين رابطه در اصطالحنامة . دهديك اصطالح معادل نشان مي

توان وجود اين رابطه، و اين كه هاي ادغام شده ميهاي متقابل در اصطالحنامهولي از ارجاع
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“Single Women”  بايد به عنوان مدخلUF  در زير“Spinsters”  اضافه شود، را استنباط
  .كرد

  :مثال
 )»الف«اصطالحنامة(
  
  
  )»ب«اصطالحنامة (
  
  
 )»الف«اصطالحنامة(

SINGLE WOMEN 
     UF     Spinsters 
     BT     Unmarried people 
     RT     Bachelors 
SPINSTERS 
     BT     Umarried people 
     RT     Bachelors 
Spinsters 
     USE  SINGLE WOMEN 

هاي كنترل شده متشكلة قبالً مستقل، و شده، رها كردن زبانهاي كنترلهدف از ادغام زبان
راه ديگر آن است كه . سازي و كاوش استها در يك ابزار يگانه و جديد براي نمايهجذب آن

از  سازي هر يكشدة متشكله، استقالل خود را حفظ كنند و همچنان براي نمايههاي كنترلزبان
هاي در اين شيوه، در هنگام كاوش در پايگاه. هاي اطالعاتي، مورد استفاده قرار گيرندپايگاه

توان از هاي ادغام شده، ميجايي بين اصطالحات و واژگانگوناگون براي جابه اطالعاتي
هاي جديد بين اصطالحات در صورت نياز، با افزودن رابطه. گرداني استفاده كردجهت

ها را ارتقا توان هر يك از زبانمي) اندشده آشكار شدههايي كه از اطالعات ادغامرابطه(
  .بخشيد
خدمات «كه قبالً در ] 114[باشد مي 1»ترم«شده، پايگاه اطالعاتي هاي ادغامواژگاناي از نمونه

هاي اين پايگاه، اصطالحات و كدهاي برگرفته از زبان. وجود داشت 2»بازيابي كتابشناختي
هاي اطالعاتي علوم اجتماعي و رفتاري را ادغام مورد استفاده در تعدادي از پايگاه شدةكنترل

ـ كه مثالً  3»عنوان«اين پايگاه يك سري قلمروهاي موضوعي كوچك ـ مشهور به  در. كندمي
نگاه كنيد به (گيرند گنجانده شده است را دربرمي» ديدهزنان آسيب«يا » قلمروهاي فقر«

ربط دارند، در » عنوان«شده و اصطالحات متن آزاد كه به هر اصطالحات كنترل). »41«نمودار 
  .شوندگردآورده ميزير سرعنوان مفهومي، 
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2. Biblograph Retrieval Services (BRS) 
3. title 



   اصطالحنامه تطبيق و تلفيق : ر بخش  249 

كه اصطالحات » شدة انرژيتلفيق واژگان«اند از هاي ادغام شده عبارتهاي واژگانديگر نمونه
هاي موضوعي برگرفته از ده واژگان را كه به قلمرو موضوعي تحقيق و اي و سرعنواننمايه

كه » اجتماعيخُرد اصطالحنامة كار و كسب و علوم «، و ]103[پردازند توسعة انرژي مي
هاي تدوين شده اصطالحات برگرفته از چهار اصطالحنامة دولتي فدرال را با اصطالحنامه

  ].183[كند تركيب مي) اسآيتيان(» مركز ملي اطالعات فني«توسط 
هاي باتل آزمايشگاه«در » نايهف«كه توسط ) اساسوي(» گرداني واژگاننظام جهت«

اين نظام، يك واژگان ]. 151؛ 38[اه اطالعاتي آزمايشي است ايجاد گرديد يك پايگ »كلمبوس
واژگان علوم فيزيك، زندگي، اجتماعي، و كار و كسب تشكيل  15باشد كه از شده ميتلفيق
هاي زبانشناختي يا هاي اطالعاتي ادغام شدند و رابطههاي تمام پايگاهكل واژگان. شودمي

در پاسخ به وارد كردن اصطالحات . ، حفظ گرديدهاي موجود در هر اصطالحنامهاصطالحنامه
ها را كه هاي موجود در ديگر واژگانها و عدم تطابقشده، اين نظام تطابقزبان طبيعي يا كنترل

ها ها، و تطابق اصطالحات اعم، اخص و مرتبط تا تطابق كلمههاي دقيق و مترادفاز تطابق
هاي و تطابق ريشه) شودها ظاهر ميدر آنتمام عبارات و اصطالحات مركب كه كلمه  يعني(

ارزيابي اين نظام كه در گزارش نهايي تشريح شده . دهدشود، نشان ميكلمات را شامل مي
اي ها براي كاوش درونخطي، بالقوه داراي جاذبة گستردهنشانگر آن بود كه ادغام واژگان] 151[

ي واحد گنجانده شوند، عملكرد بهتر تري در قلمروهاي موضوعهاي بيشاست، و هر قدر واژگان
  .خواهد شد
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  .كنندگان پايگاه واژگان براي كاوش داده. 41مودار ن

  »ترم«ركوردي از 
و » فهرست درونخطي دانشگاه نورث وسترن«شده هاي ادغامهاي جديدتر از واژگاننمونه

هاي سرعنوان«فهرست نامبرده به ادغام و ويرايش . است» اصطالحنامه آستراليس پالس«
پردازد مي» هاي موضوعي كتابخانة حمل و نقلسرعنوان«و » مش«، »موضوعي كتابخانة كنگره

شدة چندين پايگاه هاي كنترلو اصطالحنامة مذكور، اصطالحات برگرفته از زبان] 193[
و  »سورگل«]. 89[كند اطالعاتي مركز استراليايي پايگاه اطالعاتي آستراليس را درهم ادغام مي

]. 147؛ 185[اند ها را بررسي كردهافزاري در ادغام اصطالحنامهنيز مسائل نرم» موراسكيويچز«
ها در دو حوزة تخصصي متفاوت، يعني كشاورزي و در زير به بحث دربارة ادغام اصطالحنامه

  .پردازيمپزشكي ميزيست
  اصطالحنامة كشاورزي واحد. 1-2-3ر

هايي است، از اين لحاظ كه در غام شده داراي محدوديتواژگاني كه به صورت الفبايي اد
هاي نادقيق و ناقص با استفاده از ساختار ارجاع متقابل در صورت مشخص نشدن معادلي
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 Heat“ مثالً اصطالح. ها ممكن است ناديده گرفته شوندشده، اين نوع معادليادغامهاي واژگان
resistance”  ممكن است به لحاظ معنا به » الف«در زبان“Thermal resistance”  در

- نزديك باشد؛ اما در صورتي كه در فيلدهاي مترادف يا اصطالح مرتبط، هيچ رابطه» ب«زبان 

ها، يك روش كشف اين معادلي. اي ثبت نشده باشد، اين حالت تشخيص داده نخواهد شد
اين كار . يافته و مادر استبندي سامانيك رده شده، باادغامهاي مقابلة اصطالحنامه

آورد و پيوندهاي بين يك نشانه رده در كنار يكديگر مي اصطالحات داراي معاني مشابه را با
اصطالحنامة «بندي مادر، در تحقيقي دربارة طرح استفاده از يك رده. گرددها نيز آشكار ميآن

خاطر فقدان بودجه، اين ، اما به]5[هاد شد پيشن 1981در سال » شدة علوم اجتماعيتلفيق
  .پروژه هرگز به اجرا درنيامد

مورد استفاده قرار » اصطالحنامة كشاورزي واحد«بندي مشابهي در پروژة اخيراً شيوة رده
از » نامة كبچكيده«، و »اگريكوال«، »اگريس«هاي اطالعاتي كشاورزي گرفت كه پايگاه

» اگرو ـ ووك«از » اگريس«كنند، و پايگاه الح استفاده مياصط 50000با » اصطالحنامة كب«
در جريان تبادل . اصطالح است 15000كه يك اصطالحنامة چندزبانه با كند استفاده مي

اطالعاتي، روشن شد كه دو اصطالحنامه با يكديگر سازگار نيستند  هايدرونداد بين اين پايگاه
كنندة اين ، سه تهيه1991تا سال ]. 94[د هايي آغاز گرديو براي حل اين مشكل، تالش

سازمان غذا و كشاورزي «، »كتابخانة ملي كشاورزي اياالت متحده«هاي اطالعاتي، يعني پايگاه
اصطالحنامة كشاورزي «مشغول همكاري براي توليد » الملليكب بين«، و مركز »سازمان ملل

اي دكار، و چندزبانة اصطالحنامهآوردن يك نظام جامع، خو شدند و هدف آنان، فراهم» واحد
  ].67[را با يكديگر هماهنگ كند » اگرو ـ ووك«و » اصطالحنامة كب«براي كاربران بود كه 

بندي شده براي هر دو روش اتخاذ شده براي تلفيق اين بود كه در ابتدا يك ساختار رده
م سازماندهي مجدد، اصطالحنامه ايجاد گردد و اصطالحات برگرفته از هر اصطالحنامه در هنگا

در سپتامبر . كردمند، تسهيل مياين كار مقايسه و تحليل را برمبنايي نظام. در آن قرار گيرد
-رده، اين 1993بندي سطح باال موافقت شد و سپس در سال بر سر يك طرح كلي رده 1991

بندي، يك ردهشكل . مفهوم گسترش يافت 500بندي به ساختاري شامل حدوداً 
شباهت مراتبي به زبان انگليسي بود كه به لحاظ قالب، بيمند و چند سلسلهنظام نامةاصطالح

  .نبود) »3ـ3ـ4خ«نگاه كنيد به (» اصطالحنامة روت«يا ) »1ـ2ـ4ح«نگاه كنيد به (» مش«به 
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، ]67[اقتباس گرديده » 5«و » 4«، نمودارهاي »دكستر كالرك«مثال زير كه از مقالة 
يعني دهد كه در يك زيرردة واحد، الحنامه را نشان مياصطالحاتي از دو اصط

“Characteristics of Food and Feeds” از ردةNutrition”  “Appl ied Human 
and Animal اين كار، اصطالحات معادل و نامعادل را مشخص مي. اندبندي شدهطبقه-

  .كند
  :مثال

 
 
        AGROVOC 
 
Carbohydrate content 
(No equivalent) 
Keeping quality 
Nutritive value 
     Digestibility 
     Energy value 
         (No equivalent) 
     Starch equivalent 

(Applied Human and Animal 
Nutrition) 

     (Characteristics of Foods and Feeds) 
 
     CAB Thesaurus 
 
     (No equivalent) 
     Food compositon 
    (No equivalent) 
     Nutritive value 
          Digestibility 
          Energy value 
               Metabolizable energy 
               Starch equivalent

، طرح واحدسازي به هيچوجه كامل نشده بود، اما اصطالحات هر دو 1994تا پايان سال 
هاي اوليه بر تالش. بندي، مجدداً سازماندهي شده بودنداصطالحنامه بر طبق اين طرح رده

بررسي اعتبار . ها متمركز شده بودمراتبي اصلي آنهاي سلسلهاصطالحات مرجح و رابطه
هاي عام جديد، براي مرحلة مراتببين هر جفت از اصطالحات در بستر سلسله» .ام« هايرابطه

هاي اي و رابطهدر سطوح باالتر، چنان هماهنگي بين اصطالحات نمايه. شده بودبعد گذاشته 
  هايتر، هنوز تفاوتدر سطوح پايين. ها ايجاد شده بود كه به نقطة تشابه رسيده بودندآن. اخ./اع

  .شدقابل توجهي وجود داشت كه بايد حل مي
سازي جاري در استفاده در نمايه طور كامل تهيه شده و برايزماني كه اصطالحنامه واحدي به

شود كه با هاي پشتيبان مطرح ميدسترس است، مسئلة چگونگي پرداختن به فايل
اين معضل را در » دكستر كالرك«. طور كامل قابل بازيابي نخواهد بوداصطالحنامة جديد، به

هاي ينهكند و به بحث دربارة تعدادي از گزبررسي مي» اصطالحنامة كشاورزي واحد«مورد 
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هاي سازي مجدد فايلها، از جمله نمايهكاربرد برخي از اين گزينه. پردازددسترس ميدر 
هاي قديمي و جديد، پرهزينه گرداني بين نشانه ردههاي جهتطراحي الگوريتمو  پشتيبان

ها اي كامالً تلفيق شده را رتر آن است كه كار بر روي اصطالحنامهكم هزينه حلراه. خواهد بود
هاي اطالعاتي با دو اصطالحنامة مجزا ادامه داد، و با سازي پايگاهبه نمايه) همانند قبل(كرد و 

اند، عبارات كاوش را بندي توانمند اصلي، تسهيل شدههايي كه به وسيلة ردهاستفاده از الگوريتم
  .گرداني كرداز يك اصطالحنامه به اصطالحنامة ديگر جهت

  شكي واحدنظام زبان پز. 2-2-3ر
 1)اساليوام(» نظام زبان پزشكي واحد«شده، هاي اخير از اصطالحنامة ادغاممشهورترين نمونه

نظام زبان پزشكي «و بر روي وب سايت ] 175؛ 191؛ 123؛ 95[است كه در تعدادي مقاله 
يك پروژة بلندمدت تحقيق و توسعه است كه توسط » اساليوام«. تشريح شده است 2»واحد

با همكاري نهادهايي از داخل و خارج اياالت متحده  1986از سال » خانة ملي پزشكيكتاب«
هاي فراهم آوردن امكان دستيابي يكسان به تعدادي از پايگاه» اساليوام«هدف از . شداجرا 

. كننداطالعاتي توزيع شده و ناهمخوان است كه از مجموعه اصطالحات متفاوتي استفاده مي
، »شبكة معناشناختي«، »فرااصطالحنامه«: شودمي 3»منبع دانش«مل چهار شا» اساليوام«
  .4»واژفرهنگ اسپشياليست«و » نقشة منابع اطالعاتي«

شدة موجود كه از طريق هاي كنترلفرااصطالحنامه تركيبي است از زبان .فرااصطالحنامه. الف
يابند و ها با يكديگر مطابقت مياصطالحنامه. ها به دست آمدهبرقراري پيوند، ادغام، و تلفيق آن

- ترين مفهوم معادل در اصطالحنامهاز هر مفهوم در يك اصطالحنامه، نشانگرهايي به نزديك

اين امر امكان ترجمة پرسش كاربر به كاوشي براي يك پايگاه . گرددهاي ديگر ايجاد مي
ها واژگان. كنديسازي شده، فراهم ماطالعاتي مشخص را كه با اصطالحنامة بخصوصي نمايه

- در هر يك از واژگان. گرددتر ايجاد ميتر و جامعشوند و يك مبناي دانش غنينيز ادغام مي

را » 42«نمودار (شود هاي متشكله، نامي به عنوان نام مرجح براي مفهوم مربوطه انتخاب مي
نشان ها را و تطابق ”Acquired Immunodeficiency Syndrom“مفهومي ببينيد كه نام 

 
1. Unified Medical Language System (UMLS) 
2. http://www.nlm. nih. Gov//research/umls/ 
3. Knowledge source. 
4. SPECIALIST lexicon 
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در صورتي كه آن مفهوم . كندها را فراهم ميگرداني بين واژگانامر امكان جهت اين). دهدمي
است؛ » مش«ي در وجود داشته باشد، شكل مرجح آن مفهوم، صورت سرعنوان اصل» مش«در 

  صورت،در غير اين

  
  »اس ال يوام«فرا اصطالحنامة . 42مودار ن

  مفاهيماطالعات مربوط به هر يك از 
تمام اصطالحات، عبارات و  .شوندها به ترتيبي مشخص، گزينش مياصطالحات از ديگر واژگان

گيرند، با نام مندرج در هاي ديگر كه براي بيان مفهوم مورد استفاده قرار ميزنجيره
مفهوم  893/626» فرااصطالحنامه« 1999نگارش . شوندمطابقت داده مي» فرااصطالحنامه«
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شدة مبدأ را زبان كنترل 50نام مفهومي گوناگون از حدود  1/ 358/ 891با  پزشكيزيست
  .دهدهمچنان به رشد خود ادامه مي» فرااصطالحنامه«. شدشامل مي

يك » اسالشبكة معناشناختي يوام«، يعني »منبع دانش«دومين  .شبكة معناشناختي. ب
هاي ها يا نوعبر طبق دسته» امهفرااصطالحن«بندي دائمي از تمام مفاهيم موجود در دسته

نوع  132شامل  1999نگارش . كندها ارائه ميهاي بين اين دستهمعناشناختي و رابطه
. ها هستند»نوع«از سطوح باالي » رخداد«و » موجوديت«. شودرابطه مي 53معناشناختي، و 

هاي بافت« ،»جانداران«، »شيء فيزيكي«شامل » هاموجوديت«هاي عمدة درون بنديگروه
و » پديده يا فرايند«شوند و در رخدادها مي» هامفاهيم يا ايده«و » مواد شيميايي«، »كالبدي

. مراتبي است، سلسله»هاي معناشناختينوع«نحوة تنظيم . هستند» شناختيكاركرد زيست«
» 3«و در نمودار » 2ـ2ج«در بخش » هاي معناشناختينوع«تر دربارة محتواي اطالعات بيش(

به تشخيص معاني گوناگون مرتبط با يك اصطالح، كمك » انواع معناشناختي«.) ارائه شده
در . است ”Osteopathic medicine“رشتة  ”Osteopathy‘، »مش«مثالً در  .كنندمي

برچسب معناشناختي در مورد اول . است ”bone disease“اين اصطالح، عبارت عام  »اسنومد«
  .است» بيماري يا سندرم«و در مورد دوم » پزشكييا شغل زيست رشته«

: مثالً(هاي فيزيكي رابطه: شوندمراتبي هستند و به پنج گروه تقسيم ميها غير سلسلهرابطه
، همزمان ...قبل از : مثالً(هاي زماني هاي فضايي، رابطه، رابطه)بخشي از، متشكل از، مشتمل بر

كند، تحت تأثير قرار  شود، توليد مي مثالً موجب مي( هاي كاركردي رابطه، )دهدرخ مي... با 
هاي سطح ها بين گروهاين رابطه). هاها، ارزيابيگيرياندازه: مثالً(هاي مفهومي رابطه، )دهد مي

و » شناختيكاركرد زيست«بين » ...فرايند «شوند؛ مثل هاي معناشناختي بيان ميباالي دسته
وجود » هاي معناشناختينوع«بين  1»عبارت است از يك«طة از آنجا كه يك راب. »جانداران«

و ) »شناختيكاركرد زيست«يك نوع از (» كاركرد اندامي و بافتني«دارد، اين حالت بين 
شده نمايانگر تمام هاي ارائهرابطه. نيز مصداق دارد) »جانداران«يك نوع از (» حيوانات«

اي آغازين در تعريف شده نيستند، بلكه مرحله» انواع معناشناختي«ممكن بين  هايرابطه
، در تدوين »شبكة معناشناختي«كاربردهاي عمدة . باشندها ميايجاد مجموعة مفيدي از رابطه

  .پرسش و در پااليش تعاملي پرسش است

 
1. is a 
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نقشة » «اسالمنبع دانش يوام«سومين . نقشة منابع اطالعاتي و واژفرهنگ اسپشياليست. پ
شود، دهد كدام پايگاه اطالعاتي به سوالي خاص مربوط مياست كه نشان مي »منابع اطالعاتي

طور خودكار به منابع متصل كند، بهاطالعات دربارة منابع بخصوص را براي كاربران فراهم مي
، »منبع دانش«چهارمين . دهدشود و عمل بازيابي را بر روي يك يا چند منبع انجام ميمي

نظام «است كه براي فراهم آوردن اطالعات واژگاني مورد نياز در  »اسپشياليست واژفرهنگ«
هدف از اين منبع آن است كه يك . ايجاد شده است» پردازش زبان طبيعي اسپشياليست

آن،  1999پزشكي باشد و نگارش واژفرهنگ زبان انگليسي با بسياري از اصطالحات زيست
واژفرهنگ براي هر كار . گرفترا دربرمي زنجيره 000,186ركورد واژگاني و بيش از  000,108

  .يا اصطالح، داراي اطالعات نحوي، واژشناسي يا خطي است
شده، مزاياي يك محصول هاي كنترلدهد كه چگونه ادغام زباننشان مي» اساليوام«نظام 

هاي ها از هر يك از واژگاندهد، محصولي كه به لحاظ اصطالحات و رابطهنهايي را به دست مي
سازد؛ هاي مستقل را ميسر ميگرداني بين واژگانتر است؛ جهتمتشكله به تنهايي، غني

كند؛ و شده تسهيل ميبازيابي اطالعات را با استفاده از اصطالحات متعارف زبان كنترل
هاي اطالعاتي همچنين به عنوان ابزاري براي تأمين دستيابي به متون زبان طبيعي در پايگاه

پزشكي قابل تسهيم ـ ترين گنجينة تجارب زيستمهم«اين نظام . كندل ميشناسي عمزيست
  ]95[يعني قابل استفادة مجدد ـ ناميده شده است 

  .3-2-3ر
. شده با مشكالت بسياري مواجه شده استهاي كنترلها و ديگر زبانامر انطباق اصطالحنامه

ت انطباق داده شوند، اغلب به هايي كه قرار اسيكي از اين مشكالت آن است كه اصطالحنامه
ها از استانداردهاي ايزو يا انسي لحاظ ساختاري داراي تفاوت اساسي هستند، و بسياري از آن

ها زمينة مشتركي وجود داشته باشد، احتمال در صورتي كه بين اصطالحنامه. كنندپيروي نمي
كه مسئله بسيار رايج  دهد آن استاي كه مكرراً رخ ميتجربه. تر خواهد بودموفقيت بيش

هاي گوناگون، فرايند انطباق را با ناكامي فقدان تناظر يك به يك بين اصطالحات اصطالحنامه
ها، اين تالش در صورتي كه نتيجة نهايي انطباق، با وجود تمام دشواري. كندمواجه مي

- ي از گزينهاي غناي كه ذخيرهاي تلفيق شده باشد، ارزشمند است؛ اصطالحنامهاصطالحنامه
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ها را در كاوش كند تا كاربر بتواند اين گزينههاي جايگزين را براي مجموعة اصطالحات ارائه مي
  .شده، اعمال كندمتن آزاد و همچنين در كاوش به زبان كنترل

  
   





 

  
  
  
  
  

  براي اصطالحات مركب» اصطالحنامة هنر و معماري«قواعد . 1پيوست 
دارد براي تدوين اصطالحنامه چنين بيان مي) ايزو(» المللي استانداردسازمان بين«رهنمودهاي 

براي رفتار منسجم و ثابت با اصطالحات مركب، يكي از دشوارترين برقراري روندهايي «كه 
توان عنوان يك قاعدة كلي، ميبه. سازدسازي موضوعي را مطرح ميقلمروها در حوزة نمايه

چنين گفت كه اصطالحات تا حد ممكن بايد بازنمايانندة مفاهيم ساده يا تك باشند، و 
د تجزيه شوند، مگر در هنگامي كه احتمال برود تر خواصطالحات مركب بايد به عناصر ساده

  .اين كار بر استنباط كاربر اثر بگذارد
اند تا بتوان تصميم گرفت كه ارائه شده» اصطالحنامة هنر و معماري«رهنمودهاي زير از طريق 

يك اصطالح مركب چه موقع بايد دست نخورده ـ يا مركب ـ بماند، و چه موقع بايد آن را به 
  .زدايي نمودتك، تجزيه كرد ـ يا هماراييمفاهيم 

نويسي با سازي و فهرستراهنماي نمايه«، از روي »رساني گتيموسسة اطالع«نقل يا اجازة 
  ].157[» اصطالحنامة هنر و معماري

  ماننداصطالحات مركب كه مركب مي
 اصطالحنامة هنر و«وقتي يك يا چند جزء از يك اصطالح مركب، از توصيفگرهاي . 1

  .باشندنيستند و براي افزودن به آن نيز مناسب نمي» معماري
وقتي يك يا چند جزء از يك اصطالح مركب به قدري مبهم هستند كه هر يك به . 1ـ1

  . شوندتنهايي فهميده نمي
  :مثال

first drafts 
official documents 
class boats 
lost cities 
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  .هاي دستوري ربطي استوقتي كه اصطالح مركب، مشتمل بر نقش. 2ـ1
  :مثال

chests with drawers 
books of hours 
towers of silence 
chaples of ease 

غير از اصطالحات (وقتي كه اصطالح مركب مشتمل بر يك اسم خاص يا صفت است . 3ـ1
  ).مربوط به سبك

  :مثال
Brewster chairs 
Usonian houses 
Rangeley boats 
Schuetzen rifles 

  .وقتي يك يا چند جزء از اصطالح مركب، اصطالح هدايتگر است. 4ـ1
  :مثال

subway cars 
research vessels 
emergency currency 
clothing stores 

دقيقاً  هاي متشكلة آن در حالت مستقل از هم،توان از قسمتوقتي كه معناي عبارت را نمي. 2
عبارت  كه معناي بيانگر يا اصطالح تمركزگر، دراكثر اوقات علت اين امر آن است . تشخيص داد

  .يابدمركب تغيير مي
وقتي كه بيانگر، همانند يك استعاره، يادآور نوعي از شباهت است به يك چيز يا . 1ـ2     

  .واقعة نامربوط
  :مثال

rose windows 
barrel organs 
spade money 
saddlebag houses 

كند يا وقتي كه اي از يك اصطالح تمركزگر را مشخص نميوقتي كه بيانگر، زيررده. 2ـ2     
  .دهدبيانگر معناي اصطالح تمركزگر را تغيير مي
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  :مثال
flying boats 
water bombers 
clay pigeons 
Greek fire 

  . كندوقتي كه بيانگر، نوع يا شكل خاصي از اصطالح تمركزگر را مشخص مي. 3ـ2     
  :مثال

Sleigh beds 
Basket capitals 
Windows seats 
Ice houses 

كند و اين مقصود وقتي كه بيانگر، مقصود يا كاركرد اصطالح تمركزگر را مشخص مي. 4ـ2     
  .دهديا كاركرد، شكل خاصي به اصطالح تمركزگر مي

  :مثال
Prayer rugs 
Hina cabinets 
Crib barns 
Measuring cups 

  .وقتي كه بيانگر، مدير حاكم بر اصطالح تمركزگر است. 5ـ2     
  :مثال

Cathedral cities 
Capital cities 
Army bases 
Colonial cities 

  .در جايي كه احتمال وقوع مشكلي در بازيابي يا در كنترل واژگان هست. 3
موارد فراوان از ( وقتي كه شكستن اصطالح مركب منجر به آشفتگي در امر بازيابي. 1ـ3     

  .شود) كاذب ريزش
  :مثال

Library science/ science library 
Foreign correspondent 

وقتي كه تمايز بين دو يا چند اصطالح مركب، در آن حوزة مغشوش شده و اگر آن . 2ـ3     
 »اصطالحنامة هنر و معماري«. (اصطالحات بازهمارايي شوند اين تمايز از ميان خواهد رفت

  .)كندهاي دوجانبه، مشخص مياين تمايز را با يادداشت دامنه
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  :مثال
Log cabins/ log houses 
Business schools/ business colleges 
Meteorological balloons/ sounding balloons 
Military photography/ war photography 

  .وقتي كه اصطالح مركب، به يك زبان بيگانه است. 4
  :مثال

Lits a la duchesse 
cadavers exquis 
P’ai-lous 
Aes rude 

  .وقتي كه اصطالح مركب حامل يك نشان تجارتي است. 5
  :مثال

Conte crayon (TM) 
Plastic wood (TM) 
Zonolite concrete (TM) 

وقتي كه اصطالح مركب در كاربردهاي رايج يا در حوزة موضوعي چنان آشنا شده كه بنا . 6
  .كندشود كه مفهوم واحدي را بازنمايي ميعملي، چنين انگاشته مي به مقاصد

  :مثال
Data processing 
Art history 

  شونداصطالحات مركبي كه شكسته مي
- مصداق نداشته باشد، در موارد زير، اصطالحات شكسته مي» تركيب«اگر هيچيك از قواعد 

ده شوند تا اصطالح مشخصي را سازي ممكن است كنار هم آوراما در هنگام نمايه. شوند
  .تشكيل دهند

  .كنندة سبك يا دوره استوقتي كه بيانگر، يك اصطالح مشخص. 1
  :مثال

Medieval + architecture = Medicval architecture 
Impressionist + painter = impressionist painter 
Baroque + gilding = Baroque gilding 
American + glass = American glass 

  .دهداي از اصطالح تمركزگر را شرح ميوقتي كه بيانگر، مشخصه. 2
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ي موادي است كه اصطالح تمركزگر در اصل از آن كنندهوقتي كه بيانگر، توصيف. 1ـ2     
  .ي چيزي است كه پشتيبان اصطالح تمركزگر استكنندهساخته شده يا توصيف

  :مثال
Stone + floors = stone floors 
Bamboo + flutes = bamboo flutes 
Concrte + block = concrete block 
Silk + paintings = silk paintings 

  .وقتي كه بيانگر، يك خصيصه يا مشخصة فيزيكي و ظاهري است. 2ـ2     
  :مثال

Round + photographs = round photographs 
Computer-assisted + sculpture = computer- assisted sculpture 
Blue + velvet = blue velvet 
Automatic + rifles = automatic rifles 

وقتي كه بيانگر، فعاليتي است كه بر روي يا همراه با اصطالح تمركزگر انجام گرفته و . 3ـ2     
  .آيداكنون مشخصة اصطالح تمركزگر به شمار مي

  :مثال
Painted + chaires = painted chairs 
Beaded + sheaths = beaded sheaths 
Reinforced + tapestry = reinforced tapestry 
Corrugated + sheet metal = corrugated sheet metal 

  .كندوقتي كه بيانگر، دامنه يا محتواي اصطالح تمركزگر را مشخص مي. 3
  :مثال

Textile + museums = textile museums 
War + photographs = war photographs 
Medical + laboratories = medical laboratories 
Art + libraries = art libraries 

  .كندوقتي كه اصطالح مركب، يك رابطة كل ـ جزء يا جزء ـ كل را بيان مي. 4
وقتي اصطالح تمركزگر به يك ويژگي يا جزء اشاره دارد، و بيانگر بازنمايانندة كل، يا . 1ـ4    

  .لك آن ويژگي يا جزء استما
  :مثال

Airport + lounges = airport lounges 
Aircraft + engines = aircraft engines 
School + libraries = school libraries 
Hospital + personnel = hospital personnel 
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  .وقتي كه بيانگر، يك ويژگي يا جزء از اصطالح تمركزگر است. 2ـ4    
  :مثال

Flintlock + revolvers = flintlock revolvers 
Pedal + drums = pedal drums 
Sheath + knives = sheath knives 

  . وقتي كه بيانگر، مكان يا بستر اصطالح تمركزگر است. 3ـ4     
  :مثال

Coin + inscriptions = coin inscriptions 
Furniture + marks = furniture marks 
Pottery + marks = pottery marks 
Book + illustrations = book illustrations 
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Qualifying phrase 

Quasi-synonym 

Query expansion 

Recall 

Relevance feedback 

Relevant 

Retroactive 

Retroactive notation 

Right truncation 

Role indicator 

Role operator 

Rotated display 

Scope note (SN) 
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  معنايي
  تجزية معنايي

  نقشة معناشناختي
  شبكة معنايي

  والداصطالحات هم
  يادداشت دامنه

  »نوع«اصطالح 
  نقش خاص
  خودبسنده

  گيريريشه
  ساختار
  فروپايه

  فروپايگي
  اَبركُد
  فراپايه

  فراپايگي
  گردانيجهت

  گردانيزبان جهت
  نامستقل
  مترادف

  تجزية نحوي
  آماييده

  دهندهنظام
  بنديطبقه

  اصطالح
  نگارهاصطالح

  »مضامين«
  »چهريز اصطالحنامه«

Semantic 

Semantic factoring 

Semantic map 

Semantic network 

Sibling terms 

SN (Scope note) 

Species term 

Specific role 

Standalone 

Stemming 

Structure 

Subordinate 

Subordination 

Supercode 

Superordinate 

Superordination 

Switching 

Switching language 

Syncategorematic 

Synonym 

Syntactical factoring 

Synthesized 

Systematifier 

Taxonomy 

Term 

Terminograph 

Themes 

Thesaurofacet 
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  اصطالحنامه
  اصطالح رأس

  نگاريحرف
  ساختار درختي

  برش
  اصطالح رأس

  جايگُماري عمودي
  )بك(» به كار بريد«

  مدل فضاي برداري
  اسم فعلي

  نمامبنا
  بصري كردن

  واژگان

Thesaurus 

Top term (TT) 

Transliteration 

Tree structure 

Truncation 

TT (top term) 

Upward posting 

USE 

Vector Space Model 

Verbal noun 

View-based 

Visualization 

vocabulary 
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