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مقاله اصیل پژوهشی

پیشنهاد کتابخانۀ دیجیتال موضوعی طب ایرانی؛
با بهرهگیری و تحلیل کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند و ابزارهای سازماندهی دانش

زینب پاپی

الف*

الف گروه پژوهشی مدیریت اطالعات و سازماندهی دانش ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران ،تهران ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :هدف اصلی این پژوهش ،پیشنهاد «سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال موضوعی طب ایرانی» با استفاده از هستیشناسی پزشکی است.
مواد و روشها :در این مقاله از روش تحلیل اسنادي استفاده شده است .همچنین پورتال  Website builderبهعنوان محیط پیادهسازي نمونۀ اولیه براي پوستۀ
سامانه انتخاب شد تا مؤلفهها و تحلیلهاي مختلف در آنجا تست و اجرا شود.
یافتهها :تحلیل سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال هند و ابزارهاي سازماندهی دانش نشان داد که استفاده از هستیشناسی پزشکی براي طب ایرانی کاربرد و مناسبت
بیشتري دارد .مؤلفههاي پیشنهادي در نمونۀ اولیۀ سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال طب ایرانی ،بهعنوان تنها نمونۀ کتابخانۀ دیجیتال موضوعی در نوع خود ،شامل منشأ و
مزاج ،جستوجو (ساده ،پیشرفته و براساس ابزار هستیشناسی) ،هستیشناسی ،منابع طب ایرانی ،دربارۀ سامانه ،کپیرایت ،نحوۀ استفاده از سامانه ،تماس با ما،
راهنماي سامانه و زبان سامانه است .البته براي راهبري بهتر سامانه در قسمت پایین پوستۀ سامانه به منوهاي نام گیاه ،نام دارو و نام منبع اشاره شده است .در این
پژوهش تالش شده مفاهیم مختلف براي پوستۀ سامانۀ پیشنهادي با تحلیل کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند بهدست آید.
نتیجهگیری :با توجه به ابعاد و مفاهیم گسترده در طب ایرانی ،پیشنهاد سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال طب ایرانی میتواند بهعنوان یک پشتوانۀ نظري براي این حوزه و
مستندسازي دانش غنی آن مطرح شود و میتوان آن را بهمنزلۀ الگویی براي سایر حوزهها نیز پیشنهاد کرد .چه بهتر که در ایران نیز با بهرهگیري از ابزارهاي
سازماندهی مانند هستیشناسی پزشکی در قالب کتابخانۀ دیجیتال این تالشها جنبۀ علمیتر و نظاممندتري به خود گیرد .ضمن اینکه تالش در جهت
بینالمللی کردن مفاهیم و موضوعات طب ایرانی در رایزنی با ادارات ثبت اختراع بینالمللی نیز انجام گیرد .ایجاد کتابخانۀ دیجیتال موضوعی مشابه آنچه در
کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند رخ داده ،شاید بتواند در بینالمللیکردن طب ایرانی ،این میراث کهن و ارزشمند ،تأثیرگذار باشد.
کلیدواژهها :کتابخانههاي دیجیتال ،پزشکی سنتی ،هستیشناسیهاي زیستی

مقدمه:

تاریخ دریافت :فروردین 0410
تاریخ پذیرش :اردیبهشت 0410

بنابراین براي ایجاد یک نظام حمایتی صحیح و کارآمد در

ایرانی ،1دانش سنتی کشاورزي ،میراث فرهنگی و صنایعدستی و

محل خاص بهصورت دستهبنديشده ساماندهی کرد؛ اما این

مانند آن است .طب ایرانی در سالهاي اخیر بیشترین استفاده و

اطالعات و علوم باید تحت یک نظام خاص حقوقی در یک

کاربرد را در بین متخصصان و مردم داشته و ایجاد دانشکده و

مرکز ملی حفاظت شوند و مورد حمایت قرار گیرند که این امر

دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بر

منافاتی با وظیفۀ کتابخانۀ ملی که براي ثبت آثار غیرمکتوب

این امر و اهمیت آن صحه گذاشته است .همچنین در راهبرد

اعمال میشود ،ندارد ( .)4از اینرو ،ثبت مانند آنچه در خصوص

طب سنتی سازمان جهانی بهداشت ( 4112تا  )4142نیز به این
مهم پرداخته شده و بر پیریزي سیاستهاي مناسب و مقررات
الزم در جهت حفاظت و نگهداري منابع طب سنتی تأکید شده
است (.)1
* فرد مسئول مكاتباتz-papi@nlai.ir :

منابع مکتوب و غیرمکتوب در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی و
سایر کتابخانهها رخ میدهد .البته در این رویه ،منظور از ثبت
دانش و میراث غیرمکتوب ،گردآوري ،پردازش و بازیابی دانش
سنتی است که موردتأکید این پژوهش است و در کتابخانۀ
سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 0 --0410
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آنچه در ایران بهعنوان دانش سنتی وجود دارد ،شامل طب

جهت حمایت از دانش سنتی ابتدا باید دانش موردنظر را در

پيشنهاد کتابخانۀ ديجيتال موضوعي طب …

دیجیتال و با استفاده از هستیشناسیها رخ خواهد داد .از

است .با بررسیاي که انجام شد مشخص گردید تنها

اینرو مستندسازي و گردآوري دانش سنتی در قالب کتابخانۀ

کتابخانهاي است که این شیوه را پی گرفته است .توجه به

دیجیتال میتواند از این میراث مستند در درازمدت حفاظت و

کاربران خاص ،مستندسازي و غنیکردن پشتوانۀ علمی حوزۀ

از سرقت دانش بومی ایرانی محافظت کند .امروزه با انواع

موضوعی و پیشگیري از سرقت زیستی از جمله ویژگیها و

مختلفی از کتابخانههاي دیجیتالی روبهرو هستیم .شاید بتوان

کاربردهاي برجستۀ آن است .با این اوصاف ،هدف این مقاله

فلسفه و ماهیت کتابخانههاي دیجیتال را در دو دسته ترسیم

تحلیل کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند بهعنوان تنها نمونۀ

کرد :دستهاي به گردآوري ،پردازش و ارائۀ انواع منابع در یک

پیادهسازيشده است تا با تحلیل و بررسی آن بتوان فتح بابی در

یا چند حوزۀ موضوعی خاص میپردازند و درواقع

داخل کشور براي پیادهسازي کتابخانۀ دیجیتال موضوعی با

منبعمحورند .اما دستۀ دیگر به گردآوري مفاهیم مربوط به یک

استفاده از ابزارهاي سازماندهی دانش در حوزۀ طب ایرانی

موضوع و حوزۀ خاص و ارتباط آنها با هم میپردازند .اقدام

انجام گیرد که از نوآوريهاي پژوهش کنونی است .از سویی

آنها بیشتر شبیه به متنکاوي است و البته با روند روبهرشد

اهمیت مستندسازي حوزۀ طب ایرانی و از طرفی نیز ضرورت

استفاده از هستیشناسیها در کتابخانههاي دیجیتال ،راهاندازي

ایجاد کتابخانۀ دیجیتال موضوعی براي کاربران خاص بهویژه

اینگونه کتابخانهها به صواب نزدیکتر است .میتوان اینگونه

حوزۀ طب ایرانی ،سبب این امر و انتخاب حوزۀ طب ایرانی

کتابخانهها را «کتابخانۀ دیجیتال موضوعی» 4نامید .کتابخانۀ

شد.

داخل کشور در دستۀ «منبعمحور» قرار میگیرند .دسترسی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اخیراً راهاندازي

برخط به مجموعهاي کمنظیر و بیش از 172هزار مقالۀ فنی و

شده است؛ مانند« :دانشنامۀ طب مردمی»« ،سامانۀ ثبت عوارض

 6878کتاب الکترونیکی توسط آي.ي.تی امکانپذیر شده است

داروهاي گیاهی»« ،سامانۀ وضعیت طب سنتی و مکمل در

( .)2یا کتابخانۀ دیجیتال مرلوت ( )Merlotو نیوپپا

جهان» ( .)6این سامانهها هیچکدام هدف مدنظر در این

( )Niupepaکه به گردآوري منابع آموزشی چندرسانهاي و

پژوهش را برآورده نمیکنند .شمس اردکانی معتقد است که

روزنامهها میپردازند ( .)2همچنین نمونۀ کتابخانۀ کشاورزي

هیچیک از سامانههاي مذکور ،با آنچه در کتابخانۀ دیجیتال

که در پژوهش باجالنی بررسی شده است ( .)5در کتابخانۀ

دانش سنتی هند رخ داده ،مطابقت ندارد و تا کنون در کشور

دیجیتال موضوعی نیز هینرت ( ،)Hienertکرن ( ،)Kernبولند

چنین اقدامی انجام نشده است ( .)2همچنین پایگاه دادهاي

( ،)Bolandزاپیلکو ( )Zapilkoو ماتشکه ()Mutschke

یوناپراد نسخۀ  1/4و ایرگو توسط دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه

( )4112در مقالهاي به پیادهسازي نظام جستوجوي یکپارچه

علوم پزشکی تهران طراحی و اجرا شده است .یوناپراد یک

براي کتابخانۀ دیجیتال جهت یافتن اطالعات دادههاي پژوهشی

پایگاه اطالعاتی از فرآوردههاي طبیعی طب سنتی ایرانی

در حوزۀ علوم اجتماعی مانند دادههاي پژوهشی (متغیرها،

میباشد .براي ساخت این دو سامانه از کتاب مخزن االدویه

انتشارات ،پرسشهاي پرسشنامه ،ابزارهاي پیمایش و ابزارها)

استفاده شده است .یوناپراد با استفاده از شیوههاي متنکاوي و

پرداخته است ( .)8پیادهسازي کتابخانۀ دیجیتال براي منابع

مرور دستی ایجاد شده که این سامانه به پایگاه دادهاي

سریانی نیز یکی دیگر از سامانههایی است که در یک حوزۀ

CMAUP: Collective Molecular Activities of
 Useful Plantsجهت دسترسی به ویژگیهاي مولکولی

خاص طراحی شده است ( .)7کتابخانۀ دیجیتال ملی علوم
(ایاالت متحده) یک محیط اطالعاتی توزیعشده براي دسترسی
به منابع دیجیتال باکیفیت از منابع مختلف است ( .)2تنها نمونۀ
مشابه و مدنظر« ،کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند» ()TKDL
 --- 2مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران

مفردات و نیز به  IrGOهستیشناسی مفاهیم طب ایرانی پیوند
دارد ( .)11 ،11مراحل در سامانۀ ایرگو شامل )1 :گردآوري
فهرستی از کالسها با بررسی منابع و شیوۀ متنکاوي از منابع با
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دیجیتال آي.ي.تی ( )IETو اغلب کتابخانههاي دیجیتالی در

در داخل کشور نیز برخی سامانهها توسط دفتر طب سنتی

پاپي

مرور دستی؛  )4تنظیم کالسها براساس هستیشناسی؛  )2تعیین

پایگاهها و کتابخانههاي دیجیتالی مرتبط با موضوع بررسی

ویژگیهاي شیء و داده؛  )2تعیین ویژگیهاي توضیحی مانند

شدند .سپس مطالعه و فیشبرداري انجام گرفت و درنهایت نیز

شناسه ،برچسبها (فارسی و انگلیسی) ،اصطالحات جایگزین و

به تحلیل و تفسیر متون و اسناد براساس هدف پژوهش

تعاریف (فارسی و انگلیسی و  )5ارزیابی هستیشناسی.

پرداخته شد .جامعۀ پژوهش نیز شامل متون و منابع ،سامانۀ

هستیشناسی با استفاده از محیط نرمافزار پروتژه ( )Protegeو با

کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند و سایر پایگاههاي مرتبط

تبعیت از اصول توسعۀ هستیشناسی ارائهشده توسط OBO

است .همچنین مطالعۀ تحلیلی بر روي سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال

ساخته شده است .همچنین از  WebVOWLبراي نمایش

دانش سنتی هند بهطور خاص انجام شد تا با بررسی و تحلیل،

هستیشناسی استفاده شد ( .)14برخی پژوهشهاي دیگر بر

نمونۀ اولیۀ پیشنهادي براي پوستۀ سامانه ارائه شود .بنابراین

مستندسازي و اهمیت ثبت طب سنتی و دانش سنتی تأکید دارند؛

پورتال  Website builderبهعنوان محیط پیادهسازي نمونۀ

مانند پژوهشهاي قنادي ،ذوالفقاري و شماشیان ( ،)1221بهروز

اولیه براي پوستۀ سامانه انتخاب شد تا مؤلفهها و تحلیلهاي

وجدانی ( ،)1227راهبرد طب سنتی سازمان جهانی بهداشت

مختلف در آنجا تست و اجرا شود .در این پژوهش تالش شده

( 4112تا  )4142و حیدري و معتمدي (.)12 ،12 ،4 ،1( )1222

است مفاهیم مختلف براي پوستۀ سامانۀ پیشنهادي با تحلیل

در پژوهش ولینژادي و دیگران ( )1262نیز به ارائۀ طرحی براي

کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند بهدست آید و ابعاد دیگر

تعیین جایگاه واژگان و مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار زبان

سامانه مانند معماري سامانه و نظایر آن در پژوهش دیگري

مشترک ابراصطالحنامه و شبکۀ معنایی نظام زبان واحد پزشکی

بدان پرداخته شود .مرور متون و منابع با استفاده از تحلیل

( )UMLSو تبیین جایگاه و سهم واژگان طب سنتی ایرانی در

اسنادي در مقالۀ پیشرو در سه گام انجام شد:

واژگان و مفاهیم دانش جهانی پزشکی پرداخته شده است (.)15
بنابراین ،پژوهش کنونی با تحلیل متون و منابع مرتبط با موضوع
کتابخانۀ دیجیتال موضوعی و نمونۀ پیادهسازيشده هندي بهدنبال
پاسخ به چند پرسش زیر خواهد بود:
 )1کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند داراي چه ویژگیها و
مشخصههایی است؟
 )4نظام طبقهبندي منابع دانش سنتی چگونه است؟
 )2نمونۀ اولیۀ پیشنهادي پوستۀ «سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال
موضوعی طب ایرانی» چگونه است؟

گام نخست :جستوجو در پایگاههای اطالعاتی داخلی
و خارجی
براي این منظور کلیۀ منابع اطالعاتی مرتبط با موضوعات
کتابخانۀ دیجیتالی موضوعی ،دانش سنتی ،طب سنتی و
ابزارهاي هستیشناسی پزشکی با کلیدواژههاي فارسی و
انگلیسی «کتابخانۀ دیجیتال موضوعی»« ،آیندۀ کتابخانۀ
دیجیتال»« ،طب سنتی (« ،»)Traditional Medicineطب
سنتی

ایرانی

(Medicine

Traditional

،»)Iranian

«مستندسازي دانش سنتی ( Documenting Traditional

در این مقاله از روش تحلیل اسنادي استفاده شده که بر

 )ontologyو ابزارها» و با محدودکردن حوزهها و رشتههاي

مطالعۀ هدفمند و نظاممند منابع مبتنی است و رویکرد آن

مختلف علوم با کلیدواژههاي «،»Thematic« ،»Subject

جستوجوي توصیفی و تفسیري میباشد.

« »Conceptual« ،»Scienceو همراه با « »Digital libraryو

روش تحلیل اسنادي نیز یعنی تحلیل آن دسته از اسنادي

« »Scientific digital librariesدر پایگاههاي اطالعاتی
مانند

امرالد

(،)Emerald

ساینس

دایرکت

که شامل اطالعات دربارۀ پدیدههایی است که قصد مطالعۀ آنها

معتبر

را داریم .روش اسنادي مستلزم جستوجویی توصیفی و

( ،)ScienceDirectپابمد ( )PubMedو گوگل اسکالر

تفسیري است ( .)18در این مقاله ابتدا اسناد و متون مختلف و

( )Google Scholarو همچنین پایگاه هاي اطالعاتی فارسی
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مواد و روشها:

 »)Knowledgeو «هستیشناسی پزشکی ( Medicine

پيشنهاد کتابخانۀ ديجيتال موضوعي طب …

سیویلیکا ،پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،پایگاه

سنتی بهمنظور جلوگیري از سرقت زیستی و ثبت در سازمانها و

کتابشناسی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ،پایگاه اطالعات علمی

ادارههاي بینالمللی ثبت اختراع پرداخته است .بنابراین تحلیل

ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران،

سامانۀ مذکور در چند مرحله تشریح میشود:

پایگاه مجالت تخصصی نور مورد جستوجو قرار گرفتند؛
گام دوم :مطالعه و استخراج مفاهیم و مؤلفههای مربوط
به موضوع براساس اهداف و پرسشهای پژوهش؛
گام سوم :تحلیل و نتیجهگیری و پاسخ به پرسشهای
پژوهش و پیشنهاد نمونۀ اولیه.

یافته ها:
پرسش اول :ویژگیها و مشخصههای کتابخانۀ دیجیتال
دانش سنتی هند
درواقع نیازهاي سالمت بیش از  71درصد جمعیت و
معیشت میلیونها نفر در هند به پزشکی سنتی وابسته است.
اقدام ایاالت متحده در اعطاي حق ثبت اختراع به خواص
درمانی زردچوبه ،حفاظت از دانش سنتی را به همراه خواهد
داشت .زمان ،تالش و هزینۀ صرفشده براي ثبت اختراع در
دفتر ثبت اختراعات و عالئم تجاري ایاالت متحده ( United

)States Patent and Trademark Office = USPTO
ضرورت ایجاد مکانیسمی پیشگیرانه براي حفاظت از دانش
سنتی را نشان میدهد .دانش سنتی هند به زبانهاي
سانسکریت ،هندي ،عربی ،اردو ،تامیل و چند زبان دیگر و
اغلب در گویشهاي محلی باستانی وجود دارد؛ بنابراین حتی
ثبت دانش سنتی هند توسط دفاتر جهانی ثبت اختراع نه
قابلدسترس و نه قابلدرک است .با این تفسیر ،سامانۀ کتابخانۀ
دیجیتال دانش سنتی هند براي غلبه بر موانع زبانی و قالب با
تبدیل نظاممند و علمی محتویات موجود در متون باستانی
ریگپا ( )Sowa Rigpaو تمرینات گویا -به زبانهاي انگلیسی،
ژاپنی ،فرانسوي ،آلمانی و اسپانیایی با استفاده از ابزارهاي
فناورانۀ اطالعاتی و نظام طبقهبندي نوآورانه (تی.کا.آر.سی)
مفهومسازي شد (.)17
کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند (شکل  )1به گردآوري
منابع دانش سنتی پزشکی هند با استفاده از نظام طبقهبندي دانش
 --- 4مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران

ابتدا منابع دانش سنتی پزشکی هند شناسایی شده است .این
منابع عبارتاند از )1 :آیورودا ( )Ayurvedaکه با حرف A؛ )4
یونانی ( )Unaniکه با حرف B؛  )2سیدها ( )Siddhaبا حرف
C؛  )2یوگا ( )Yogaبا حرف  Yو  )5پزشکی عامه ( Folklore

 )medicineبا حرف  Eدر سامانه کدگذاري میشوند.
 .4اختصاص نامهاي جدید به گیاهان ،بیماريها و
فرایندهاي ذکرشده در متون قدیمی :این کتابخانه نامهاي مدرنی
به گیاهان ،بیماريها و فرایندهاي ذکرشده در متون قدیمی
اختصاص میدهد؛ براي نمونه Jvara ،در زبان سانسکریت براي
 Feverدر متون جدید( Guduci ،نام گیاه) در زبان سانسکریت
براي  Tinospora cordifoliaدر متون جدید استفاده میشود.
بنابراین رابطۀ بین دانش سنتی و مدرن بهعنوان پلی بین بازرسان
ثبت اختراع و دسترسی به دانش مستند موجود عمل میکند.
 .2استفاده از نظام طبقهبندي منابع دانش سنتی (:)TKRC
این نظام در کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند شامل :بخش،
بخش فرعی ،کالس ،کالس فرعی ،گروه اصلی و گروه فرعی
است .در خصوص طبقهبندي منابع دانش سنتی در ادامه
بهتفصیل توضیح داده میشود .براي ایجاد یک عنوان دانش سنتی
و محتواي فرمولبندي در سامانه ،اطالعات تفصیلی آن عبارت
است از )1 :عنوان فرمولبندي؛  )4دورهاي که دانش مربوط به
فرمولبندي شناخته شده است؛  )2کدهاي تی.کا.آر.سی و
آي.پی.سی ()IPC؛  )2اسامی گیاهشناسی ترکیبات استفادهشده
در فرمولبندي؛  )5ترکیب درمانی فرمولبندي (مواد
تشکیلدهنده ،بخشهایی از آن با مقدار آنها) که پیوندهایی به
برخی از گیاهان وجود دارد که با کلیک بر روي پیوند ،تصاویر
آنها قابلمشاهده است؛  )8شیوۀ آمادهسازي فرمولبندي؛ )7
فرمول فرمولبندي؛  )6مقدار مصرف؛  )2بهعنوان مواد کمکی
()Adjuvant؛  )11حالت /زمان /دوره؛  )11اقدامات؛ )14
بیماريهایی که این فرمولبندي براي آنها تجویز شده است و
 )12فهرستی از اسناد با تاریخ نشر و دانش پیشین.
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نظامهاي پزشکی هندي -مانند آیورودا ،سیدها ،یونانی و سووا

 .1شناسایی منابع دانش سنتی پزشکی هند :در این سامانه

پاپي

استفاده از این ویژگیها و اطالعات در جستوجو ،به
بازیابی بهتر منابع دانشی حوزۀ طب هندي کمک مؤثري میکند؛

بهعنوان نمونه ،گیاه بابونه در سامانه جستوجو شد و اطالعاتی
2

از آن مربوط به محتوا و فرمولبندي آن در این لینک آمده است.

شکل .1نمایی از کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند

 .2بررسی شیوۀ جستوجو در سامانه :جستوجو در سامانه

بیماريها ،اقدامات و غیره قرار داده شده است .همچنین

بهصورت چهار جستوجوي ساده ،پیشرفته و جستوجو

جستوجو از طریق آي.پی.سی ،یک نظام سلسلهمراتبی از

براساس دو نظام طبقهبندي دانش یعنی تی.کا.آر.سی و

نمادها براي طبقهبندي اختراعات و الگوهاي کاربردي در

آي.پی.سی انجام میشود .در جستوجوي ساده ،از چندین

حوزههاي مختلف فناوري اختراعات است .نمادهاي آي.پی.سی

عبارت جستوجو شامل کلمات کلیدي ،بیماريها و کدهاي

مناسب از فهرست جستوجوي آي.پی.سی انتخاب میشوند.

آي.پی.سی میتوان استفاده کرد و همزمان با عملگر بولی «»or

جستوجو از این طریق امکان جستوجو براي نمادهاي تک یا

نیز بهکار رود (عملگر « »andپشتیبانی نمیشود) .عبارتها یا

چندگانه را اختصاص میدهد .جستوجو در سامانه بهصورت

اسامی گیاهان بهطور کامل با استفاده از عالمت گیومه

جستوجوي «بولی»« ،مجاورتی»« ،میدانی یا مبتنی بر فیلد» و

قابلجستوجوست .بهطور نمونه .'Withania somnifera

«عبارتی» امکانپذیر است .یک نمونه از نتایج جستوجوي

جستوجوي پیشرفته نیز جستوجوي دقیقتر ،کارآمد و سریع

پیشرفته در شکل  4و  2قابلمشاهده است.

استفاده کند .جستوجوي کامل شامل حداقل پنج عبارت

قالب کلمات کلیدي قابلاستفاده میباشد .این کلمات کلیدي

جستوجو است؛ مانند کلیدواژهها /کد آي.پی.سی /عنوان /کد

عبارتاند از :طبقهبندي ثبت اختراع بینالمللی ،عنوان ،اطالعات

کتابشناختی /و بیماري که هریک بهصورت جداگانه مشخص

کتابشناختی و بیماري که جستوجوهاي کارآمدي را تسهیل

شدهاند .جستوجو از طریق تی.کا.آر.سی براي طبقهبندي

میکند ( .)17بررسی و تحلیل تنها براساس تعداد اندکی از

مستندسازي دانش سنتی هند طراحی شده است .تی.کا.آر.سی

مقاالت منتشرشده در خصوص سامانه و بیشتر از طریق بررسی

شامل نمادهاي مستقل از زبان است و از آي.پی.سی الگوبرداري
کرده است .عبارات مختلف با عنوانهاي متفاوت مانند گیاهان،

2

تحلیلی خود سامانه انجام شده است  .با بررسی و تحلیل سامانۀ
5

کتابخانه دیجیتال دانش سنتی هند و مطالعۀ متون مرتبط با این
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فراهم میکند .این گزینه به کاربر اجازه میدهد از عملگر «»OR

همچنین سامانۀ تی.کا.دي.ال داراي منوي  Helpاست که در

پيشنهاد کتابخانۀ ديجيتال موضوعي طب …

شکل .4جستوجوي گیاه Withania somnifera

شکل .2نتیجۀ جستوجوي گیاه Withania somnifera

ویژگیهاي زیر را برشمرد:

هندي قابلگسترش است؛  )2محتواي اطالعاتی منابع در سامانه

 )1مستندسازي دانش سنتی از متون قدیمی به زبانهاي

شامل  151کتاب ( 75کتاب در آیورودا 11 ،کتاب در یونانی،

اصلی مانند سانسکریت ،هندي ،عربی ،فارسی ،اردو ،تامیل و

 51کتاب در سیدها و  15کتاب در تکنیک یوگا) براي عموم

غیره؛  )4مستندسازي دانش سنتی مربوط به منابع طب سنتی

قابلدسترس است؛  )5در سامانه  1451فرمولبندي جمعآوري

آیورودا ،یونانی ،سیدها و یوگا در قالب دیجیتال؛ )2

شده است 511 .فرمول مربوط به آیورودا 511 ،فرمول یونانی

قابلدسترسبودن منابع در سامانه به زبانهاي انگلیسی ،فرانسه،

و  411فرمول مربوط به سیدها؛  )8اطالعات نزدیک به 421

 --- 6مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران
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سامانه مانند پژوهش سن و چاکرابورتی ( ،)16میتوان

آلمانی ،اسپانیایی و ژاپنی ،که در آینده به  41زبان و زبانهاي

پاپي

گیاهان دارویی بهعنوان مواد تشکیلدهنده در این فرمولبندي

مستندسازي دانش سنتی فاقد هر گونه نظام طبقهبندي

انتخابی بهعالوۀ ترکیبات با منشأ حیوانی یا معدنی استفاده

مناسب بود؛ بنابراین یک نظام طبقهبندي نوآورانه و مدرن

شدهاند .این فرمولبندي در درمان  168بیماري استفاده شده

براساس ساختار آي.پی.سی شکل گرفت .این نظام براي منابع

است؛  )7دسترسی به دوونیمهزار روپیه فرمولبندي پزشکی در

دانش سنتی هند مانند آیورودا و یونانی ایجاد شده است و

ادارۀ ثبت اختراع تنها تحت توافقنامۀ دسترسی کتابخانۀ

تحت عنوان نظام طبقهبندي منابع دانش سنتی (تی.کا.آر.سی)

دیجیتال دانش سنتی هند موجود است .در بین آنها64/211 ،

نامیده میشود .تی.کار.آر.سی براي نظمدهی ،اشاعه و بازیابی

فرمول آیورودا 115/211 ،فرمول یونانی و  14/251فرمول

حدود 45هزار گروه فرعی در مقابل چندین گروه فرعی

سیدها وجود دارد؛  )6برخی اطالعات مانند حالتهاي مختلف

موجود در طبقهبندي ثبت اختراع بینالمللی مربوط به گیاهان

یوگا ( 211حالت) در حال افزودن به سامانه است که از 12

دارویی ،منابع حیوانی ،عوارض و بیماريها ،روشهاي

کتاب باستانی یوگا رونویسی شده است ( .)12 ،16ورود

آمادهسازي و نحوۀ مصرف و غیره ایجاد شد ( .)16همانطور

اطالعات منابع طب سنتی هندي در سامانه براي ثبت و

که بیان شد ساختار تی.کا.آر.سی براساس بخش ،کالس ،کالس

مستندسازي دانش و همچنین قابلیت بازیابی آن براي مخاطبان

فرعی ،گروه و گروه فرعی است (شکل .)2

بهراحتی و بدون پیروي از یک نظام طبقهبندي خاص
امکانپذیر نبوده است.

براي پاسخ بهتر و دقیقتر به پرسش دوم پژوهش و در کنار
نوع طبقهبندي تی.کار.آر.سی ،الزم است بهاختصار تشابهات و

میتوان چنین برشمرد )1 :هدف آن نمایهسازي و طبقهبندي

سرعنوانهاي موضوعی پزشکی (مش  )MESHبهعنوان یک

است؛  )4باید مستقل از زبان باشد .درواقع بتواند تغییر را از

اصطالحنامه پزشکی ،هستیشناسی پزشکی و ساختار

درک محلی به درک جهانی ایجاد کند؛  )2مخاطبان ،هدف،

طبقهبندي ثبت اختراع بینالمللی آي.پی سی بیان شود.

ذينفعان و بازرسان ثبت اختراع بینالمللی را در نظام مالکیت

الف) سرعنوانهای موضوعی پزشکی (مش)

فکري در نظر داشته باشد؛  )2ساده باشد و بهآسانی درک شود؛

سرعنوانهاي موضوعی پزشکی (مش) ،اصطالحنامه یا

 )5مبناي علمی و مدرن براساس اصطالحات ایجاد کند .بهطور

واژگان کنترلشدهاي متشکل از سرعنوانهاي موضوعی و

نمونه اسامی گیاهان -محلی و گیاهشناسی؛ اسامی بیماريها-

توصیفگرها در پزشکی و علوم وابسته است .تمامی واژهها و

محلی و مدرن؛  )8استانداردهاي موردقبول و موردتوافق مانند

اصطالحهاي ذکرشده در قسمت الفبایی ،در بخش درختی

آي.پی.سی را دنبال کند؛  )7قابلیت استنباط داشته باشد (.)41

بهصورت سلسلهمراتبی تنظیم شدهاند .ساختار درختی با

شاید این ویژگیها را بتوان در خصوص سایر نظامهاي

خالصهاي از  18ردۀ موضوعی شروع میشود و هر رده با یک

طبقهبندي که در حوزۀ علم اطالعات و دانششناسی وجود

حرف الفباي انگلیسی نامگذاري شده است .مانند Anatomy

دارند و در ادامه تشریح میشوند ،نیز بیان کرد .چنین

] Organisms [B] ،[Aو  .)44 ،41( ...بهطور نمونه گیاه

ویژگیهایی براي سایر نظامهاي طبقهبندي نیز صدق میکند.

بابونه بهصورت سلسلهمراتبی در سرعنوانهاي موضوعی

در سامانۀ مذکور ،از نظام طبقهبندي تی.کا.آر.سی استفاده شده

پزشکی (مش) در جدول  1نشان داده شده است.

که مشمول ویژگیهاي مذکور است .بنابراین براي پاسخ به

ب) هستیشناسی پزشکی

پرسش دوم پژوهش ،شیوه و روش طبقهبندي آن تحلیل و

امروزه براي سازماندهی بهتر منابع در کتابخانههاي

تشریح میشود.
پرسش دوم :نظام طبقهبندی منابع دانش سنتی
(تی.کا.آر.سی)

دیجیتالی از رویکرد وب معنایی و هستیشناسیها بهره
میگیرند که البته در طراحی کتابخانههاي دیجیتالی در داخل
کشور کمتر بدان پرداخته شده است ،درحالیکه توجه به آن
سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 7 ---0410

] [ Downloaded from jiitm.ir on 2022-06-30

نظامی که باید داراي ویژگیهایی باشد؛ ویژگیهاي آن را

تفاوتهاي سایر ابزارهاي سازماندهی پزشکی مانند

پيشنهاد کتابخانۀ ديجيتال موضوعي طب …

ضرورتی انکارناپذیر در اشاعۀ میراث مستند و غنی

قلمداد کرده که مفاهیم مشترک و مورداجماع متخصصان در یک

کتابخانههاست .فتحیان ( )1221آن را بهعنوان ابزاري معنایی

حوزۀ موضوعی را دربر میگیرد (.)42

شکل .2ساختار تی.کا.آر.سی

اولویتهاي اساسی سازماندهی اطالعات محسوب میشوند.

تعداد ،تنوع و پیچیدگیهاي هستیشناسیهاي پزشکی براي

این نکتهاي است که مرکز ملی هستیشناسیهاي زیستپزشکی

پژوهشگران دشوار است .براي غلبه بر این مشکل ،در سال

آمریکا ( )NCBOبه آن واقف است ( .)42بنابراین حوزۀ

 4111مرکز ملی هستیشناسی پزشکی ،پیشنهاددهندۀ

هستیشناسی تنها به یک حوزه اختصاص ندارد و در

هستیشناسی ( )NCBO Ontology Recommenderرا ارائه

حوزههاي مختلفی در حال انجام است؛ چرا که ضمن

کرد .این پیشنهاددهنده خدماتی است که یک متن پزشکی یا

مستندسازي دانش ،در ایجاد پایگاه دانش مفهومی آن حوزه نیز

فهرستی از کلیدواژهها را دریافت میکند و هستیشناسی

نقش بسزایی ایفا میکند .ساسا ( )4112از آن بهعنوان

مناسب را براي ارجاع به اصطالحات ذکرشده پیشنهاد میدهد.

«هستیشناسی حوزه ( »)Domain ontologyنام میبرد (.)45

در این سامانه ،ارتباط یک هستیشناسی با دادههاي متنی

از جمله حوزههاي پزشکی که در داخل کشور بیشتر در دهۀ

زیستپزشکی با توجه به چهار معیار ارزیابی میشود )1 :میزان

اخیر موردتوجه بوده ،حوزۀ طب ایرانی است؛ حوزهاي که با

پوشش دادههاي ورودي توسط هستیشناسی؛  )4پذیرش

مسائلی همچون سازماندهی دانش ،مستندسازي و مدیریت

هستیشناسی در جامعۀ زیستپزشکی؛  )2سطح جزئیات

اطالعات مواجه است .آتمزینگ و پاون ( Atemezing,

کالسهاي هستیشناسی و  )2تخصص هستیشناسی در حوزۀ

 )4116( )Pavonدر مقالهاي ایجاد هستیشناسی براي پزشکی

دادههاي ورودي ()47؛ بهطور نمونه «گیاه بابونه» در سامانۀ

سنتی آفریقا را تشریح میکنند .آنها به برخی از مفاهیم مرتبط

مذکور جستوجو شد که نتایج آن در شکل  5نشان داده شده

بهعنوان قسمتی از هستیشناسی اشاره کردهاند .براي ساخت

است.
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روشهاي ساخت منسجم هستیشناسیها کماکان خود از

هستیشناسی از نرمافزار  OBO-Editاستفاده شده است (.)48

پاپي

شکل .5جستوجوي «گیاه بابونه» در سامانۀ  Ontology Recommenderو نتیجۀ آن

بنابراین ابزارهایی مانند  OBO-Editو

Ontology

در جهت بازیابی اطالعات کارآمد بهکار گرفته شود .یکی از

پزشکی مطرح هستند ،میتوانند در هستیشناسی طب ایرانی

ج) ساختار طبقهبندی ثبت اختراع بینالمللی (آی.پی.سی)

نیز بهکار روند .البته ارزیابی و بررسی این دو و سایر

«نظام بینالمللی طبقهبندي ثبت اختراع» پس از توافقنامۀ

هستیشناسیهاي پزشکی مبحث جداگانه و مفصلتري را

استراسبورگ در سال  1271ایجاد شد تا نظامی سلسلهمراتبی از

میطلبد .بهکارگیري هستیشناسی پزشکی در قالب کتابخانۀ

نمادهاي مستقل زبانی براي طبقهبندي ثبت اختراع و مدلهاي

دیجیتال در جهت سازماندهی طب ایرانی میتواند بهعنوان

کاربردي براساس حوزههاي مختلف فناوري مربوط به آنها

یک الگو براي سایر حوزهها مطرح شود .اهمیت هستیشناسی

فراهم کند .این نظام طبقهبندي توسط وایپو نظارت و هدایت

و طبقهبندي دانش پزشکی تا آنجاست که ابزارهاي طبقهبندي

میشود ( .)46چارچوب ساختاري آن شامل بخش ،کالس،

مختلفی بهجز آنچه در حوزۀ علم اطالعات و دانششناسی

کالس فرعی و گروه که نماد طبقهبندي کامل میباشد و به

برشمرده شد ،بهکار میرود تا سازماندهی دانش بهگونهاي مفید

هشت بخش تقسیم شده است  .بخش ها بزرگ تر ی ن سطح
سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 9 ---0410
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 Recommender 2.0که بهعنوان دو ابزار در هستیشناسی

این نمونهها ،آي.پی.سی است.

پيشنهاد کتابخانۀ ديجيتال موضوعي طب …

سلسلهمراتب طبقهبندي محسوب میشوند .نماد بخش با یکی

یک حرف بزرگ نشان داده میشود؛ بهطور نمونه  H01Sبه لیزر

از حروف بزرگ  Aتا  Hمشخص شده است .عنوان آن نیز

اختصاص دارد .ساختار سلسلهمراتبی آن با تعداد نقاط پیش از

محتواي بسیار گستردۀ بخش را نشان میدهد .هریک از

عنوانها و سطح تورفتگی آنها تعیین میشود (.)42

بخشها داراي بخشهاي فرعی هستند؛ بهطور نمونه بخش A

بهطور نمونه نظام آي.پی.سی و مش هر دو سلسهمراتبی هستند

که به نیازهاي انسانی اختصاص دارد شامل بخشهاي فرعی

که براي توصیف/طبقهبندي اسناد استفاده میشوند .آي.پی.سی

کشاورزي ،مواد غذایی و نظیر آن است .دومین سطح

بر روي کدهاي کالس متمرکز است درحالیکه مش بر

سلسلهمراتبی طبقهبندي یعنی کالس که بخشها را در

اصطالحات تأکید میکند .تعاریف آي.پی.سی طوالنیتر،

برمیگیرد نماد آن شامل دو نماد بخش و بهدنبال آن یک عدد

پیچیدهتر و مستقلتر از سرفصلهاي مش است و بسیار کمتر

دورقمی است؛ بهطور نمونه  :H01حرف  Hکه اختصاص به

در متن ظاهر میشود ( .)21درواقع طبقهبندي در ثبت و

بخش برق داشت و  01نیز بهعنوان کالس و زیرمجموعۀ آن و

بازیابی موضوعات و مفاهیم کمک بسیاري خواهد کرد .ضمن

به عناصر الکتریکی اساسی اختصاص دارد .هر کالس شامل یک

اینکه میتوان از آن بهعنوان پشتوانه نظري حوزه نیز یاد کرد.

یا چند کالس فرعی است که سومین سطح از سلسلهمراتبی

در ادامه براي انتقال بهتر ،تفاوت بین ابزارهاي سازماندهی

طبقهبندي محسوب میشود .هر کالس فرعی با نماد کالس و

دانش در جدول  1قابلمشاهده است.

جدول .1تفاوت بین ساختار تی.کا.آر.سی ،آي.پی.سی و مش
مش

TKRC

نمونه

IPC

نمونه

بخش

A

بخش

A

B01.650

کالس

01

کالس

01

B01.650.940

کالس فرعی

B

کالس فرعی

B

گروه اصلی

1/00

گروه اصلی

33/00

گروه فرعی

1/21

گروه فرعی

4

سلسله

نمونه

B01.650.940.800

مراتبی
الفبایی

B01.650.940.800.575
B01.650.940.800.575.912

توضیح
نمونه

Section A:
A Human
Necessities

Plants [B01.650], Viridiplantae
[B01.650.940], Streptophyta
[B01.650.940.800], Embryophyta
[B01.650.940.800.575], Tracheophyta
[B01.650.940.800.575.912], Chamomile
][B01.650.940.800.575.912.250.100.195

بنابراین با توجه به بررسی و تحلیل تی.کا.آر.سی و

کتابخانههاي دیجیتالی موضوعی ،مناسبتر باشند که میتواند

آي.پی.سی و مقایسۀ آنها با مش و هستیشناسی پزشکی ،بهنظر

یک تفاوت ماهوي با انواع دیگر کتابخانههاي دیجیتالی را

میرسد استفاده از هستیشناسیهاي پزشکی براي اجرا در

روشن کند .در کنار ویژگیها و بررسی ابزارهاي سازماندهی
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;SectionA: Ayurveda
Class 01: Pharmaceutical
Preparations; Sub-Class
;B: Based on Animals
Group 1/00: Based on
Animals & their
Products; Sub-Group
1/21: Milk

B01.650.940.800.575.912.250.100.195

پاپي

دانش در کنار تحلیل تی.کا.آر.سی که اشاره شد ،در ادامه به

صورت میگیرد .با توجه به نوع ابزار هستیشناسی

ارائۀ مؤلفههاي پیشنهادي در سامانۀ کتابخانه دیجیتال طب

استفادهشده ،عبارات جستوجو مانند «شمارۀ درختی»« ،شمارۀ

ایرانی میپردازیم.

کالس»« ،نوع گیاه» و مانند آن قابلجستوجو و بازیابی است.

نمونۀ اولیۀ پیشنهادی سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال طب
ایرانی
با توجه به بررسی و تحلیل کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی

در سامانههاي ایرگو و یوناپراد به جستوجو در سامانه توجه
نشده است .همچنین جستوجو از طریق آي.پی.سی (ثبت
اختراع بینالمللی) براي جلوگیري از سرقت زیستی است.

هند و سایر سامانهها و پژوهشهاي انجامشده میتوان

ج) هستیشناسی :استفاده از ابزار هستیشناسی پزشکی

مؤلفههاي زیر را با عنوان منوهاي اصلی در نمونۀ پیشنهادي

بهعنوان یکی از انواع جستوجو و با توجه به اهمیت آن و

اولیه براي پوستۀ «سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال طب ایرانی» در نظر

هدف اصلی سامانه ،بهعنوان منوي اصلی و کاربردي در صفحۀ

گرفت که در شکل  8قابلمشاهده است.

اصلی قرار میگیرد .اطالعاتی مانند نوع گیاه ،بیماري و مانند

الف) منشأ و مزاج :مزاجها شامل مزاج صفراوي ،یا گرم و

آن را هم براساس ابزارهاي هستیشناسی و هم اصطالحنامۀ

خشک ،دَمَوي یا گرم و تر ،بلغمی یا سرد و تر ،سودایی یا سرد

پزشکی مش دستهبندي میشود که با این دو نیز جستوجو

و خشک هستند .بنابراین میتوان افراد را در دو دستۀ کلی

انجام گیرد .همانطور که گفته شد ،استفاده از سامانۀ پیشنهادي

سردمزاج (سرد ،سرد و تر ،سرد و خشک) و گرممزاج (گرم،

هستیشناسی میتواند در انتخاب مناسب آن نیز مؤثر باشد.

گرم و تر ،گرم و خشک) دستهبندي کرد ( .)21همچنین

د) منابع طب ایرانی :به معرفی نسخ خطی پزشکی فارسی

داروهاي مورداستفاده در طب سنتی از نظر منشأ به سه دستۀ

مرجع براي استخراج مفاهیم طب ایرانی در ساخت

گیاهی ،معدنی و حیوانی تقسیم میشوند .بنابراین میتوان

هستیشناسی آن میپردازد .از منابع مختلف مرجع پزشکی طب

سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال طب ایرانی را براساس مزاج و یا

ایرانی که از اعتبار و جامعیت بیشتري برخوردار هستند،

براساس منشأ ،پیاده کرد.

استفاده میشود.

ب) جستوجو :در نمونۀ اولیۀ پیشنهادي براي

ه) دربارۀ سامانه :این منو به معرفی سامانه ،از آغاز طرح

جستوجو ،سه نوع جستوجوي ساده ،پیشرفته و جستوجو

ایده تا مرحلۀ پیادهسازي ،فرایند انجام کار ،ابزارهاي

از طریق ابزار هستیشناسی را میتوان در نظر گرفت که

موردبررسی براي ساخت هستیشناسی و سایر موضوعات

بهعنوان منوي اصلی پیاده شود .از انواع جستوجوها براي

مرتبط اختصاص دارد.

بهکارگیري عملگرهاي بولی « ،»AND, Or, Notمجاورتی»،

و قوانین و مقررات استفاده از سامانۀ مطلبی یا منویی

«میدانی» و «عبارتی» استفاده کرد .البته در این سامانه همانطور

اختصاص نیافته است .فقط در سامانۀ ایرگو از مجوز گنو

که گفته شد بهجز استفاده از سه نوع جستوجو ،میتوان در

( )Gnu's Not Unixبراي آزادي کاربر استفاده شده است .گنو

جستوجوي پیشرفته و ابزار هستیشناسی براساس «منشأ» و

سیستمعاملی است با سیستم نرمافزاري رایگان و با سیستمعامل

«مزاج» نیز جستوجو انجام داد .همچنین در جستوجوي

یونیکس سازگاري زیادي دارد .این پروژه در سال  1262آغاز

ساده براساس «کلیدواژه»« ،شمارۀ درختی»« ،شمارۀ کالس» و

شده است .کاربران آزادي استفاده ،کپی و تغییر برنامه در فرم

مانند آن جستوجو انجام میگیرد .جستوجوي پیشرفته

کد منبع ،اجراي برنامه ،توزیع مجدد نسخههاي دقیق و توزیع

ضمن پوشش جستوجوي ساده ،بر مبناي «عنوان»« ،بیماري»،

نسخههاي اصالحشده را دارند ( .)24کاربرد آن در سامانۀ

«دارو»« ،نام گیاه»« ،دورۀ تاریخی»« ،فرمولبندي» و مانند آن

ایرگو به این معنی است که کاربران براي استفاده و کپی سامانه
سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 00 ---0410
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دریافت اطالعات دقیق میتوان از جستوجوي «بولی (با

و) کپیرایت :در سامانههاي یوناپراد و ایرگو از کپیرایت

پيشنهاد کتابخانۀ ديجيتال موضوعي طب …

آزادي عمل دارند .در سامانۀ کتابخانه دیجیتال دانش سنتی هند

ز) نحوۀ استفاده از سامانه :در این منو در خصوص شیوۀ

نیز موضوعات حریم خصوصی ،کپیرایت و قوانین و مقررات

جستوجو براساس عنوان ،اطالعات کتابشناختی ،نام گیاه،

سامانۀ اطالعاتی مشاهده نشد .تنها در پایین صفحۀ اصلی منوي

نام دارو و مانند آن توضیحاتی داده میشود.

«اطالعات کلی» آمده و به توضیحات مختصري در خصوص
سامانه و کاربرد آن اکتفا کرده است.

ح) تماس با ما :اطالعات تماس و نحوۀ ارسال پرسشها
بهصورت وبفرم ارائه میشود.

از آنجا که پیامدهاي بالقوۀ حقوق مالکیت فکري براي

ط) راهنمای سامانه :براي را هبري بهتر سامانه و استفادۀ

فرایند مستندسازي نیاز به تفکر دقیق دارد بنابراین نیاز به

بهینه کاربران از سامانه ،منوي راهنما در نظر گرفته شده است.

بررسی نوع حقوق در دانش سنتی ،مسائل کپیرایت و حمایت

این منو در قالب کلمات کلیدي مانند عنوان بیماري ،اطالعات

از پایگاه اطالعاتی ،دارندگان حقوق (ذينفعان) ،مجوزهاي

کتابشناختی منابع و نام گیاهان قابلاستفاده است.

الزم مانند کریتیو کامنز و مانند آن وجود دارد ( .)22بنابراین در

ی) زبان سامانه :سامانه به سه زبان فارسی ،انگلیسی و

نمونۀ اولیۀ پیشنهادي براي سامانه ،منوي «کپیرایت» پیشنهاد

عربی ارائه میشود .زبان عربی در سامانههاي دیگري پیاده

میشود .در این منو چهار موضوع اصلی «منابع استفادهشده در

نشده است .البته براي راهبري بهتر به سامانه ،در پایین صفحه

سامانه»« ،حقوق و مسئولیت پدیدآورندگان یا ذينفعان سامانه»

منوهاي دیگري مانند نام گیاه ،نام منبع و نام دارو نیز در نظر

و «کاربرد اطالعات سامانه» پیشنهاد میشوند.

گرفته شده است.
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شکل .8نمونۀ پیشنهادي پوستۀ سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال موضوعی طب ایرانی

پاپي

با توجه به اهمیت وب معنایی اهمیتی دوچندان دارد.

بحث و نتیجهگیری:
هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل کتابخانۀ دیجیتال

بهکارگیري آن در قالب کتابخانۀ دیجیتال در جهت سازماندهی

دانش سنتی هند بهعنوان تنها نمونۀ پیادهسازيشده در حوزۀ

طب ایرانی میتواند بهعنوان یک الگو براي سایر حوزهها

«طب سنتی» و «کتابخانههاي دیجیتالی موضوعی» است تا با

مطرح شود .بهکارگیري هستیشناسی پزشکی میتواند از نکات

تحلیل و بررسی آن بتوان در حوزۀ طب ایرانی نیز کتابخانۀ

متمایز و برجسته سامانۀ ایرانی در مقایسه با سامانۀ هندي باشد.

دیجیتالی موضوعی با استفاده از هستیشناسیهاي پزشکی ارائه

البته براي پیادهسازي سامانۀ هندي و مستندسازي دانش ،ثبت

کرد .براي نیل به این هدف ،از روش تحلیل اسنادي استفاده

در مجامع ثبت اختراع بین المللی رخ داده که در سامانۀ ایرانی

شد .نتایج تحلیل کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند نشان داد

نیز براي جست وجو پیشنهاد شد .با این اوصاف ،سامانۀ

که سامانۀ کتابخانۀ دیجیتال دانش سنتی هند براي غلبه بر موانع

پیشنهادي به عنوان یک سامانۀ متمرکز و تنها سامانه در نوع

زبانی و قالب با تبدیل نظاممند و علمی محتویات موجود در

خود به زبان فارسی است که در قالب کتابخان ۀ دیجیتال

متون باستانی نظامهاي پزشکی هندي ،این سامانه را پیادهسازي

موضوعی ارائه شده است و در این مقاله تنها به مؤلفه هاي

کرده است .همچنین نامهاي جدید به گیاهان اختصاص داده که

کلیدي در پوستۀ سامانه اشاره شد .ذکر این نکته ضروري

در جستوجو ،نام قدیمی گیاه و نام جدید و علمی آن

است که بسیاري از کشورها مانند هند و چین در این حوزه

قابل بازیابی است .طب ایرانی با توجه به گستردگی مفاهیم آن

براي ثبت دانش تالشهاي بسیاري داشتهاند و از ابزارهاي ثبت

با توجه به منشأ و مزاج ،انواع بیماريها ،گیاهان دارویی

اختراع که شبیه ابزارهاي سازماندهی دانش است ،استفاده

مختلف و تنوع آنها ،عالئم ،درمان و مانند آن و متون مختلف

کردهاند .چه بهتر که در ایران نیز با بهرهگیري از ابزارهاي

طب پزشکی قدیمی که از دانشمندان برجسته به یادگار مانده

سازماندهی مانند هستیشناسی در قالب کتابخانۀ دیجیتال این

است ،میتواند در غنیکردن سامانۀ پیشنهادي نسبت به سامانۀ

تالشها جنبۀ علمیتر و نظاممندتري به خود گیرد .ضمن اینکه

هندي بهتر عمل کند .همچنین در سامانۀ هندي ،جستوجو

تالش در جهت بینالمللیکردن مفاهیم و موضوعات طب

براساس جستوجوي ساده ،پیشرفته و براساس نظام طبقهبندي

ایرانی در رایزنی با ادارات ثبت اختراع بینالمللی نیز انجام

دانش سنتی (تی.کار.آر.سی) انجام میشود .ورود اطالعات

گیرد .ایجاد کتابخانۀ دیجیتال موضوعی مشابه آنچه در کتابخانۀ

منابع طب سنتی هندي در سامانه براي ثبت و مستندسازي

دیجیتال دانش سنتی هند رخ داده ،شاید بتواند در

دانش بدون پیروي از یک نظام طبقهبندي خاص مانند
تی.کا.آر.سی امکانپذیر نبوده است .درواقع طبقهبندي در ثبت

بینالمللیکردن طب ایرانی ،این میراث کهن و ارزشمند،
تأثیرگذار باشد.

ضمن اینکه میتوان از آن بهعنوان پشتوانۀ نظري حوزۀ

در این مقاله تضاد منافعی براي گزارش وجود ندارد.

موضوعی موردنظر نیز یاد کرد .با توجه به تشابهات و تفاوتها

حمایت مالی:

بین برخی از ابزارهاي سازماندهی دانش ،بهکارگیري ابزارهایی

این مقاله بدون حمایت مالی انجام شده است.

مانند  OBO-Editبهعنوان ابزار هستیشناسی پزشکی و
2.0

Recommender

Ontology

بهعنوان

سامانۀ

پیشنهاددهندۀ ابزار هستیشناسی ،میتوانند در هستیشناسی
طب ایرانی در سامانۀ پیشنهادي بهکار روند .استفاده از
هستیشناسی براي حوزههاي پزشکی بهعنوان یک پایگاه دانش

تشکر و قدردانی:
از داوران محترم بهخاطر ارائۀ نظرها و نکات ساختاري و
علمی سپاسگزاري میشود.

پینوشتها:
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و بازیابی موضوعات و مفاهیم کمک بسیاري خواهد کرد.

تضاد منافع:

… پيشنهاد کتابخانۀ ديجيتال موضوعي طب

 از مدیران وAsthana  وViswajanani مکاتبه با دکتر2

، در مقاالت مختلف و در گفتوگو با اساتید این حوزه1

کارشناسان سامانه براي دریافت اطالعات بیشتر از سامانه

 در این مقاله.طب ایرانی و طب سنتی ایرانی بهکار می رود

بهدلیل رعایت پیماننامۀ عدم افشاي اطالعات محرمانه بینتیجه

.«طب ایرانی» استفاده شده است

:ماند
"… As you may be aware the TKDL is a prior
art
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database available to only patent examiners
under
non-disclosure agreements. Being a one of its
kind database created entirely in-house, the
technical specifications are not commonly
available information".
5
http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/com
mon/Home.asp?GL=Eng

 پس از بررسی و:Thematic Digital Library (TDL)4
» موضوع «کتابخانۀ دیجیتال موضوعی،مطالعۀ مقاالت مختلف
 بنابراین عنوان «کتابخانۀ دیجیتال.در پژوهشی یافت نشد
. در این مقاله پیشنهاد شده است،موضوعی» و معادل التین آن
امید که پژوهشگران در حوزۀ کتابخانههاي دیجیتالی بر این
.موضوع تمرکز بیشتري یابند
3

http://www.tkdl.res.in/tkdl/LangDefault/For
mulation/Demo_Docs/BC/unani/highlight.asp?a
=/tkdl/langdefault/formulation/demo_docs/bc/un
ani/ah171.asp&b=chamomile%20&c=T&stypePrint=GL
OBAL-SIMPLE-SEARCH?str=Global
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