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 چرا ربط هنوز مفهوم اساسی در علم اطالعات است؟

 (با وجود اینکه پیشرفت عظیمی در فناوري اطالعات رخ داده است)
 

 1تفکو ساراسویکنویسنده: 

 2کندي مهدي زینالی تازه: ترجمه

  چکیده
 ربط به صورت زیر تعریف شده است: ؛فرهنگ آنالین مریام وبستردر 

 ؛بررسی اشاره دارددر دست  موضوعِ بهربط 
  .توانایی بازیابی منابعی که رضایت کاربران را فراهم آوردربط عبارت است از 

انـدازي از دو پرسـش   اطالعات است. هدف این مقاله آن اسـت تـا چشـم   ربط مفهوم اساسی در علم 
 .است امروزي عصر به مربوط دوم پرسش و تاریخی اولی، پرسش که شود آورده فراهم مهم

  شد؟ تبدیل اطالعات علم در اساسی مفهوم به ربط چرا .1
 م اساسـی در اطالعات، چرا باز هم ربـط مفهـو   فناوري در عظیم هاي پیشرفت وجود با و امروزه .2

 علم اطالعات باقی مانده است؟ 

جو افزون بـر  وبه دلیل گسترش نظري و توجهات عملی و پیوند ربط با فرایند جست 1950در سال    
 در نـوآوري  با وجوجست چرخش، این در توجه به سازماندهی اطالعات، به مفهوم اساسی تبدیل شد.

هاي معاصر در فنـاوري اطالعـات، تغییـرات     . پیشرفتپذیر شدو امکان پیوند خورد محاسبات و رایانه
هـاي اجتمـاعی و مجموعـه جدیـدي از منـابع       زیادي را به همراه خود آورد. موتورهاي کاوش، رسانه

جوي اطالعات در سرتاسر جهان توسـط افـراد مختلـف و بـا     واطالعاتی، جهان را تغییر دادند. جست
جو هنوز مبناي ربط است. ربط از گذشته بوده و هنوز وتشود. به هرحال، جس انجام می متفاوتیدالیل 

 ها یافته. است اطالعات بازیابی و وجوجست با رابطه در که است ماندهباقی اساسی مفهوم نیز به عنوان
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ـ . تغییرنـد  حال در یابندهشتاب سرعتی با آن بیشمار کاربردهاي و اطالعات فناوري که دهند می نشان ا ب
  توجه به موضوع ربط همواره نو خواهند ماند. و شود پرداخته می ربطبه مفهوم باز هم  وجود این،

 .جووربط، علم اطالعات، بازیابی اطالعات، جست :گانکلیدواژ

 مقدمه
 اطالعـاتی،  نـوع  هـر  نـه  و مـرتبط  اطالعات بازیابی. داردهر حوزه یک یا چند اندیشه مرکزي 

بخش اصلی از علم اطالعات اسـت کـه    ؛عاتات است. بازیابی اطالاطالع علم مرکزي اندیشه
 .  است اطالعات علم بنیان شود. پس مفهوم ربط، به موضوع اطالعات مرتبط پرداخته می

فـردي   همانند بیشتر مفاهیم بنیانی، ربط نیـز بـه صـورت شـهودي قابـل درك اسـت و هـر          
آن است. این امر به تواند آن را براي فرد دیگري در این جهان توضیح دهد. این نقطه قوت  می

صورت جهانی پذیرفته شده است کـه هـدف سیسـتم نظیـر موتورهـاي کـاوش و بسـیاري از        
هاي اجتماعی، بازیابی اطالعـات مـرتبط بـه کـاربران اسـت و       جو در رسانهوهاي جست برنامه

شناختی و دیگر مسائل اهمیتی ندارد. بـه هرحـال ربـط مفهـومی     هاي فرهنگی و جامعه تفاوت
کننـده و  جگـی «است و این ضعف آن است. همه مفـاهیم انسـانی نظیـر ربـط      -نه فنی -انسانی

کنترل کـردن بلکـه    فقط شود که نه ربط بسیاري از متغیرها را شامل می». پذیرندسخت تعریف
 بافـت  یـک  شـامل  و شـود  مـی  تکرار هراهمو و بوده همیشه ربط. است دشوار نیزا هفهمیدن آن

ها در کل دنیا تـالش دارنـد تـا بـه میـزان       جو در همه سیستموتهاي جس . همه الگوریتماست
. اسـت  آن دربـاره  ربـط  که است بیشتري به مفهوم انسانی ربط نزدیک شوند. این همان چیزي

 .  است ربط مبحث وجود بر دلیلی همچنین
اندازي تاریخی و امروزي دربـاره دو پرسـش مهـم فـراهم     هدف این مقاله آن است تا چشم   

 ند از:اه این دو پرسش عبارتآورد ک
 چرا ربط به مفهوم مرکزي در علم اطالعات تبدیل شده است؟ .1
هم ربط به عنوان  هاي عظیم در فناوري اطالعات، باز چرا امروزه، با وجود پیشرفت .2

 مفهوم مرکزي در علم اطالعات مطرح است؟ 
نگرفته است؛ از آنجایی  عالقه قرار ووجه در علم اطالعات مورد توجه اولین پرسش به هیچ   

نظر گرفته شده اسـت. همچنـان    که ربط به صورت ساده به عنوان چیزي مشخص و معلوم در
 صـورت  بـه  کـه  نـدارد  وجـود  مدرکی اما است پذیردرك کلی صورت به که اشاره شد، ربط 



151 

 

 
 

نیـز   آثار است. همین امر در مورد پرسـش دوم  سایر بر مبتنی مقاله این و بپردازد آن به مستقیم
مدرکی به آن پرداخته نشده است. پیشـرفت در فنـاوري اطالعـات بـه     هیچ صادق است و در 

 در. اسـت  نشـده  مـنعکس  وجه در ربـط جوي اطالعات به هیچوطور ویژه پیشرفت در جست
 .نشود بیان اگرچه آنهاست، هدف که است چیزي همان ربط کلی مفهوم

 منابع اصلی

 آنهـا  بـین  در. انـد  شده منتشر زمان طی که است بوده اییمروره از اي عمده شمار موضوع ربط
، Mizzaro,1997؛ Shamber ,1994؛  Eisenberg and Nilan ,1990( مرورهـاي  بـه  تـوان  مـی 

Borlund, 2003 ؛Ingwersen and Järvelin. 2005 ؛Hjørland, 2010 ؛Huang and Soergel, 
 انـد، ربط تاریخی ماهیت از اطالعاتی شامل مرورها، سایر بین از مرورها این. کرد اشاره )2013

انـد. مـن    ها به دو پرسش مطرح شده در بـاال پاسـخ نـداده    ین پژوهشا از یکهیچ حال این با
ارائـه   2008و  2007، 1975هـاي   در سـال  جامعی را هايه(ساراسویک) در موضوع ربط، مقال

ترکیب شده، جایی کـه بـه     (Saracevic, 2012)، در مقالههاهاي از این مقال ام. بخش عمده دهکر
 پرداخته دوم پرسش به نیز خته شده است ولی در این مقاله ابرخی از جزئیات پرسش اول پرد

 .است نشده

 چرا ربط؟ تاریخچه مختصر

 چرا ربط مفهوم مرکزي علم اطالعات شده است؟
هـاي فنـی و    ها بـه دنبـال پیـروزي    علم اطالعات بعد از جنگ جهانی دوم همراه با سایر رشته

 1بـوش  ونـوار  توسـط علمی جنگ به وجود آمد. به دنبال اتمام جنگ، مقاله بسیار تأثیرگذاري 
 نوشـته   جنـگ  در متحـده  التاایـ  علمی پژوهشکده رئیس و مخترع دانشمند،) 1890-1974(

 بوش ونوار .(Bush, 1945) بود شده ارائه آن حلراه و ذکر انتقادي ايمسئله مقاله، این در. شد
آن  بـراي  فنـی  حلـی راه سپس و مطرح را »حجیم دانش ذخیره به پذیري دسترس عظیم وظیفه«

 مسـئله  ایـن  بـا  نیز هنوز ما د.کربه بیان دیگر، بوش مسئله انفجار اطالعات را مطرح  وپیشنهاد 
 را انسـانی  هاي فعالیت همه بلکه نیست؛ فناوري و علم در محدود امر این امروزه اما ایم،مواجه

 .شود می لشام

                                                                 
1. Vannevar Bush 
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ها و فرایندهاي ذهنی  اندیشه از تجمعی داراي د کهکرپیشنهاد  1نام ممکسبوش نظامی را با    
 ایـده . اسـت  مانده باقی هدف یک هنوز آن نشد، ایجاد هرگز ممکس. بودبه صورت مصنوعی 

 عموضـو  ایـن  مخـابراتی،  ارتباطات و ها رایانه گسترش با. دارد ادامه هنوز فنی حل راه از بوش
حـال   بـوش در  که شنیدند مهم حمایتی هاي سازمان و مردم. شد موفق بسیار و جهانی یواقعیت

را براي بنیـاد   هایی، اختیار1950 اندازي چنین ابزاري در بنیاد ملی علوم امریکاست و قانونراه
 در نظـر  علمـی  و فنـی  اطالعـات هاي مالی به منظور پیشـرفت   ملی علوم ایجاد کرد و حمایت

 دارنـد کـه   مشـترك  یموضوع ،است شده دنبال امروز تا که هایی تالش همه. است شده گرفته
پـردازد تـا مسـائل     تأکید بر حمایت از پژوهش، توسعه و کاربردهایی که به تعمیرات فنـی مـی  

 شود. ند. این بازیابی اطالعات را شامل میکنمختلف و متنوعی از مشکالت اطالعاتی را حل 
 

 بازیابی اطالعات

) و پیشـگام  1994-1919توسط ریاضیدان و فیزیکدان کالوین مـوئرز ( » بازیابی اطالعات« واژه
 محاسبات و بازیابی اطالعات ابداع شد. 

بازیابی اطالعات نام فرایند یا روشی است که به موجب آن کاربر احتمالی اطالعـات بتوانـد      
تا مـدارکی کـه در آن ذخیـره     کندب هاواقعی از استناد فهرستینیازش را تبدیل به اطالعاتی در 

هاي ذهنـی از   اند، شامل اطالعات مفیدي براي کاربران باشد. بازیابی اطالعات شامل جنبهشده
 یـا  تکنیـک  سیسـتم،  هر براي همچنین. است وجوجست در ویژه طور به وتوصیف اطالعات 

 .(Mooers, 1951) شود می گرفته به کار عملیات انجام براي که ماشین
 به کـار بـرده   را »اطالعات به نیاز« بافت و »مفید« وئرز از واژه ربط استفاده نکرد، اما مفهومم   

هاي بعد، بازیابی اطالعات به طور چشمگیري از زمان موئرز تغییر یافت، اما ایده  دهه طیبود. 
 جو اضافه شد و با آن، ربط به طـور وبندي شده بود، هنوز معتبر است. جست اساسی که فرمول

 عمومی شناخته نشد.
)، دانشـمند علـوم   1964-1896جو توسط هانس پیتر لوهان (وهاي جستهمچنان که روش   

سسه دکومانتیسون امریکا ؤرایانه در آي بی ام، مخترع و پیشگام اصلی در این حوزه و رئیس م
جـو بـا اسـتفاده از    وتا زمان مرگش، اولین کسی بود که به صورت رسمی توصـیفی از جسـت  

                                                                 
1. Memex 
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)، کـارآفرین  1965-1910. عالوه بر ایـن مـورتیمر تـاب (   (Luhn, 1953) دکرمودار ون ارائه ن
-سازي هماهنگ، اولین کسی بـود کـه جسـت   قدیمی در این حوزه، دکتراي فلسفه، مبدع نمایه

حالی که اینها اولین  . در(Taube & Wachtel, 1953) دکرجو را با واژگان جبر بولی توصیف و
 انـد  نبرده ربط از نامی ند اما نه لوهان و نه تابکنبندي جو را فرمولوتا جست بار تالش کردند

انـد؛ زیـرا    دهکرجو استفاده وها از جستآن. است بوده ربط همان وجوجست از منظورشان ولی
-جست درباره به طور کلی طلبید، یعنی فناوري داد و همچنین آن را می آن اجازه می به فناوري

-کتـاب  بنـدي  رده. شـد  داده پیوند ربط مفهوم و 1دربارگی مفهوم مختصر رتصو به. بود وجو

ی اطالعـات یـا منـابع    سازمانده براي زمان طی سازي نمایه زبان موضوعی، سرعنوان شناختی،
گـردد.  ها و عملیات به چند قرن پـیش بـاز مـی    اطالعاتی به کاربرده شده است. برخی از طرح

بندي، سرعنوان موضوعی و اصـطالح  گی است. انتخاب کد ردهها مبتنی بر مفهوم دربارینهمه ا
کنند اما  اي به آنچه یک مدرك، بخشی از آن یا درباره آن است، اشاره دارد. آنها فرض می نمایه

جو مفروض در نظر گرفته شده اسـت. بـه عبـارت    واي ندارد. جست جو هیچ اشارهوبه جست
گیرند. هیچ تالشی انجام نشـده   معین در نظر میپردازند و خروجی را  دیگر همه به ورودي می

 و شـود  تعریـف  بنـدي  رده و موضـوعی  سـرعنوان  هـاي  طرح جو در رابطه باو است تا جست
 گرایانه باشد.  عمل و رسمی

 و ربـط  بـین  دقیقـی  تمـایز  کـه  بـود  این در مورد تعریف رسمی از دربارگی پیشنهاد مارون   
 در حـالی . اسـت  اطالعـات  سـازماندهی  به مربوط نیانیب مفهومی دربارگی. شد قائل دربارگی

 وابسـته  دو هر که در حالی. است اطالعات بازیابی و وجوجست درباره بنیانی مفهومی ربط که
بوده ولی فرایند کامالً متفاوتی دارند. دربارگی، مرتبط به موضوع و در احساس گسترده مربوط 

سئله در دست و در احسـاس گسـترده مربـوط    حالی که ربط مربوط به م شناسی؛ دربه معرفت
 .(Maron, 1977) به بافت و عمل است

 :  که است صورت به این داد پاسخ توان می پرسشی که در شروع این بخش
 سـازماندهی  فقـط  نـه  و وجـو جسـت  هـاي الزام نیز و دلیل توجهات عملی و نظري به ربط   

 از اسـتفاده  بـا  وجوجست چرخش، در این و تبدیل اطالعات علم در بنیانی مفهوم به اطالعات
 وجـوي جسـت  بـه  اطالعـات  فنـاوري  از اسـتفاده  با افراد. شد تکمیل مدرن اطالعات فناوري

                                                                 
1. Aboutness 
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هــا مبتنــی بــر  در بافــت مربــوط پرداختنــد. سیســتم و دســت در مســئله بــه مــرتبط اطالعـات 
را ارائـه   هـا و ابزارهـاي سـازماندهی و جسـتجو اطالعـات      ند که روشاهاي مختلفی الگوریتم

کنند و تالش دارند تا با احتمال بیشتري مدارك مرتبط به افراد را فراهم آورند. جالب اینکه  می
نامـه و  تواند بدون داشتن منابعی نظیر ابزارهاي خاصی چون اصطالح سازماندهی اطالعات می

الگوهایی را از  وشود  اي انجام می هاي رایانه بوسیله الگوریتمکه  بندي انجام شود هاي رده طرح
 هـا،  شـمارش  واژگـان،  مجموعـه  از نشانی عنوان به مثال برايکنند.  هاي خام استخراج می داده

نـد. از دیربـاز،   اجـو مـرتبط  وتهـا بـه جسـ   آنه همـه  آنک نظیر و هاي وبیصفحه  رتبه پیوندها،
م حـالی کـه علـ    کتابداري به سازماندهی اطالعـات و درنتیجـه بـه دربـارگی تمرکـز دارد. در     

نتیجه به ربط تمرکز دارد. این توصیف هم روابط و هـم تفـاوت    جو و درواطالعات به جست
 دهد. این دو را نشان می

 
 ربط و آزمایش

گیـرد کـه در    جو در ربط از علم اطالعات ریشـه مـی  وهمانگونه که اشاره شد، تأکید به جست
مـدت   ینتایج مرتبط بود. طشناخته نشده بود. برونداد مطلوب، بازیابی  1950هاي  شروع سال

ور طهاي بازیابی اطالعات پیشنهاد شـد. همـان   چند طرح و محاسبات سیستم 1950کوتاه اوایل 
ا نیـز  هـ وفصـل آن که براي آزمایش آن، ادعاها و ادعاهاي متقابل افزایش یافته بـود، بـراي حـل   

انشـمندان و  بازیـابی اطالعـات، د   طراحـان آمیز نبـود؛ چـون بیشـتر    افزایش یافت. این تعجب
 آزمایش را) خود پیشنهادي هاي الگوریتمهاي خود ( مهندسانی بودند که الزام داشتند که توسعه

هـا و فنـون بازیـابی     اي بـا آزمـایش کـردن سیسـتم     آموختیم که ربط، رابطـه   ها سال طی. کنند
ت اطالعات دارد. ربط به دلیل اولین آزمایش بازیابی اطالعات به شدت به خـط مقـدم توجهـا   

 ند.اهاي ماندگاري آنها درس -در این حوزه تبدیل شده است. شرایط ارزش تکرار شدن دارند
تالش شده است تـا عملکـرد دو سیسـتم محاسـبه بازیـابی اطالعـات        1950از اواسط دهه    

 آژانـس  توسـط  آنهـا  از یکـی انـد.   آزمایش شود که توسط دو گروه مختلف توسـعه داده شـده  
 دیگـري  و یافـت  گسـترش  موضـوعی  سرعنوان از استفاده با ارتش تاطالعا فناوري پژوهشی

جـو شـده   وجست ناگگان (کلیدواژواژ مجموعه از استفاده با او شرکت و تاب مورتیمر توسط
کالسـیک از قـانون عواقـب     یمثـال  ،ایـن مطالعـه   .(Gull, 1956) به روش بولی) توسعه یافـت 
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 طـور  بـه  کننـده قضـاوت  هـاي  گـروه  در ربـط  نتـایج  دهـد  می نشان نه فقط ناخواسته است که
 ارزیـابی  بـه  مربـوط  مطرح مسائل تمامی ناخواسته طور به همچنین. است متفاوت چشمگیري

 گـروه،  دو آزمایشی، در. اندارزش با نتایج این آوردن یاد به. کند می آشکار ی اطالعات رابازیاب
 منظـور  بـه  بود، شده نمایه انهجداگ صورت به کهرا  مدرك هزار 15 از استفاده با را تقاضا 98

 صـورت  بـه  را آنهـا  ربـط  گـروه  هـر  هرحال به و بازیابی را مدارك آنها، ربط عملکرد ارزیابی
دند. آن ربط سیستمی نبود اما بازهم قضاوت آنها با هم متضاد بـود. گـروه   کرجداگانه ارزیابی 

 1998که گروه دیگر حالی  تقاضا، مدرك مرتبط تشخیص دادند. در 98مدرك را به  2200اول 
 1640مدرك را مرتبط دانستند که بین آنها همپوشانی زیادي وجود نداشت. از نظر گـروه اول  

 نظـر  از همچنـین . نبودنـد  مـرتبط  مدارك این حالی که از نظر گروه دوم مدرك مرتبط بود؛ در
. بودنـد ن مـرتبط  مدارك این اول گروه نظر از که در حالی بودند، مرتبط مدرك 980 دوم گروه
 مـدارك  گـروه،  هـر  و کردنـد  بررسـی  دوبـاره  را همدیگر مرتبط مدارك و مصالحه آنها سپس
د تا اینکه در نهایت، بازهم تفاوت وجود داشت و میزان کررا دوباره انتخاب  گروه سایر مرتبط

 آن را انجام دادند. اولین ارزیابی آنها،بود. درصد  30,9توافق آنها حتی پس از مذاکرات صلح، 
حـال بـه    بازیابی اطالعات به انتها نرسید. آن به خاطر ارزیابی ربط دچار اضمحالل شد. به هر

 رسد که میزان توافق انسانی در مورد ارزیابی ربط در حول و حوش این رقم قرار دارد نظر می
(Saracevic, 2007). 

 
 هاي عملکرد سنجه

) هـر دو  1971-1907و پـري ( ) و جیمـز دابلیـ  2014-1922آلن کنـت (  1950در اواسط دهه 
را دربـاره فنـون بازیـابی اطالعـات      هـایی هم در علم اطالعات، مجموعه مقالشیمیدان و پیشگا

هایی را براي ارزیابی سیستم بازیـابی اطالعـات پیشـنهاد     ها سنجه نوشتند. در یکی از این مقاله
 افت را به خـود گرفـت  اسم مبهم بازیها که ربط بعد دو سنجه دقت و ربط بودند  دادند که آن

Kent & et al, 1955).( دیگـر  بیـان  به. بود بازیابی مفهوم تحت ربط کامل درك بار اولین این 
هاي دقت و بازیافت  از یک طرف احتمـال توافـق    بود. سنجه  جهسن دو این براي معیاري ربط

گیرند (ربط  میرا در نظر  بی نشده توسط سیستمیابین مدارك بازیابی شده مرتبط به مدارك باز
کردند، در  ) و از طرف دیگر آنچه که کاربران به عنوان ربط (ربط کاربري) ارزیابی میسیستمی

یـن ترتیـب   ه اشود که ربط کاربري به عنوان استاندارد طالیی براي مقایسه بود. ب نظر گرفته می



۱۵۶ 

 

 
 

ز نیـز بـاقی   مدي بازیابی اطالعات تبدیل شد و تا هنـو آربط به عنوان معیاري براي سنجش کار
 مانده است.

 عنـوان  به دقت و بازیافت امروز تاهاي بازیابی اطالعات تا امروز ادامه داشته است.  آزمایش   
ا هـ مانده اسـت، هرچنـد کـه شـمار متنـوعی از تغییـرات در زمینـه آن       اقیب استاندارد هاي سنجه

امـروزه کسـی بـه     ها آموخته شد، اگرچه شود. آن درسی است که از اولین آزمایش مشاهده می
ها بـا  ساده (برخی اوقات گروهی از قضاوت یداند. آزمایش شامل قضاوت سختی منبع آن را می

طالیی از مدارك مرتبط، عملکرد سیستم یا الگـوریتم را   ايمیله عنوان به که است یک اجماع)
 کند.  ارزیابی می

 
 ربط و فناوري اطالعات

طالعاتی چرا ربط هنوز مفهوم بنیانی در علم اطالعـات  تا امروزه با وجود پیشرفت در فناوري ا
 باقی مانده است؟

بسیار طوالنی قبل از ظهور فناوري اطالعات مـردم بـه خـاطر رفـع انـواع        به هر حال مدت   
 هرحـال  به. بودند مرتبط اطالعات دنبال به و پرداخته جستجو به مختلفی از نیازهاي اطالعاتی

 .است کرده توجه لقاب را ربط اطالعات فناوري
این به صورت کلی پذیرفته شده است که فناوري اطالعـات، توسـعه، حفاظـت، اسـتفاده از        

(فرهنـگ   شودمیها را شامل  افزار و شبکه براي پردازش و توزیع دادهاي، نرم هاي رایانه سیستم
 د).استفاده ش 1978سال  : واژه فناوري اطالعات اولین بار در1آنالین مریام وبستر

به هرحال، در دیدگاه انسانی، فناوري اطالعات به استفاده از فناوري به عنوان ابـزاري بـراي      
هـا، تشـکیل محاسـبات و ارتباطـات      وظایف مختلفی از قبیل ذخیره و دستکاري متـون و داده 

هاي ارتباطی فناوري اطالعات براي ربط خیلی مهم است. در واقـع، بـرعکس    اشاره دارد. جنبه
 ارتباطات براي اطالعات فناوري چرا که است علتی ترین عمده ربط. استرابطه نیز برقرار این 

رمـرتبط، اطالعـات اشـتباه،    غی ارتبـاط  برقـراري  اسـت  ممکن هدف همچنین. شود می استفاده
فنـاوري   در همه ایـن مـوارد، ربـط مفهـوم اصـلی اسـت.       علمتبلیغات و نظیر آن باشد که باز 

                                                                 
1. Merriam-Webster Online Dictionary: https://www.merriam-webster.com/ 
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همـه جهـان حضـور دارد حتـی اگـر       فناوري اطالعات در -ضور داردهمه جا ح اطالعات در
 بخش عظیمی از بشریت با آن ارتباطی نداشته باشند.

هاي امروزي در فناوري اطالعات، تغییرات زیادي را با خـود همـراه داشـته اسـت.      پیشرفت   
ن را هاي اجتماعی و تنـوع عظیمـی از منـابع اطالعـاتی جدیـد، جهـا      موتورهاي کاوش، رسانه

ند به ایـن تغییـرات   ااند. متون بسیاري که هم معروف و هم علمی و تغییر داده انددگرگون کرده
سالمت، دولت، تجارت، علم، حرفـه، نشـر و نظیـر     -اي تغییر کرده است اند. هر حوزهپرداخته

هـا   هـا و پلـیس   توانید نام ببرید. ارتباطات تغییر کرده است. سیاسـت  آن و هر آنچه که شما می
 . شوندحمایت میها نیز  انکه ظلمنچاند هم ها حمایت شده اند. انقالب ثیر پذیرفتهأت

اي  هـاي معاصـر بـه صـورت گسـترده      دار دیگري نیز وجود دارد. مردم از فنـاوري  اتغییر معن   
 مـدیریت،  حرفه، علم، محدوده در هاي بازیابی اطالعات اصلیکنند. مردم از سیستم استفاده می

 اطالعـات  فنـاوري  بـر  مبتنـی  معاصـر  هـاي  سیستم از مردم. کنند می استفاده آن نظیر و هااداره
 بـه  کـه  کنند ) استفاده میدیجیتال اطالعاتی منابع اجتماعی، هاي رسانه وجو،جست موتورهاي(

 انـد، دانشـی  اقتصـاد  بـه  مرتبط یا شود که وابسته ی دارند. این فقط شامل کسانی نمیدسترس آن
 فنـاوري  بـه  دسترسی. دارند دسترسی فناوري به نحوي هر به که است افرادي تمام شامل بلکه

 .است شده تبدیل کلیدي عامل به
هاي اجتماعی و منـابع اطالعـاتی دیجیتـال ظرفیـت      جو، رسانهوتنوعی از موتورهاي جست   

جو براي رسیدن به همه نوع اطالعاتی در سرتاسـر  وجو دارند. در این چرخش، جستوجست
کننـد. بـه    جو مـی وگیرد. توده مردم جست جهان توسط همه افراد به دالیل مختلف صورت می

 آن در که پیدا کنند ییچیزها کنند تا جو میوجو اساس ربط است. مردم جستوهرحال جست
جـو و  ومرتبط است. در بافت ارائه شده ربط مفهوم اساسی در رابطه با جسـت  آنها براي لحظه

 بوده و هنوز نیز است.بازیابی اطالعات 
 

 گیري نتیجه 

هـاي اطالعـاتی و بازیـابی     فنـاوري اطالعـات، سیسـتم    -نـه در درازمـدت   –در زمان کوتاهی
ا بـا سـرعت   هـ کنـیم. آن  تـوانیم تصـور   اي تغییر خواهند کرد که حتی ما نمـی  اطالعات به گونه
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ی مانـده اسـت. ربـط    کنند. به هرحال تحت هر شرایطی ربط تا امـروز بـاق   اي تغییر می شتابنده
 .بود خواهد توجه مورد محدود به زمان نیست و همواره در طول زمان 
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