Bilgi Eriúimin Gelece÷i
(Ça÷rılı Bildiri)
The Future of Information Retrieval
(Invited Paper)
*

Steve Whittaker

Department of Information Studies, Sheffield University, Regent Court, 211 Portobello Street, Sheffield,
S1 4DP, UK. s.whittaker@shef.ac.uk
Öz
Bilgi eriúim alanındaki son on yıldaki yönelimleri
tartıúaca÷ım. Buna güçlü toplumsal bileúenleri ve
basit kullanıcı arayüzleri olan algoritmaları kullanan
Google gibi arama motorlarının yükseliúi de dahil.
Bilgi eriúimin gelece÷ini etkileyen bilgi yüklemesi,
çoklu ortam (multi media) eriúim ve kiúisel bilgi
yönetimi gibi bazı temel meydan okumaları
belirleyerek bu sorunları çözmek için geliútirilen yeni
teknolojileri tanımlayaca÷ım.

Abstract
I will discuss the trends of the last 10 years,
including the rise of search engines such as Google
which use algorithms which have strong social
components and simple user interfaces. I will identify
some key challenges for the future of information
retrieval, including information overload, multimedia
retrieval and personal information management and
describe new technologies that address these
problems.

Özgeçmiú
Prof. Dr. Steve Whittaker Sheffield Üniversitesi Bilgi
Araútırmaları Bölümü Baúkanıdır. Ortaklaúa sistemler
kuramı, tasarımı ve de÷erlendirmesi ile çoklu ortam
eriúim ilgi duydu÷u araútırma alanlarıdır. Hewlett
Packard Labs, Lotus, IBM Research, Bell Labs ve
AT&T Labs-Research úirketlerinde çalıútı. Stanford
ve Edinburgh Üniversitelerinde konuk profesör olarak
bulundu. øúyerleri ve üniversiteler için birçok yeni
ortaklaúa sistem tasarladı ve kurdu. Kiúisel bellek
sistemi, paylaúımlı iú ortamları, sosyal elektronik
posta istemcileri, toplantılarda yapılan konuúmaları
kaydetme sistemleri ve konuúmaları taramak ve
eriúmek için geliútirilen çeúitli araçlar bunlardan
bazılarıdır. Prof. Whittaker çalıútay bildirileri hariç
100’ün üzerinde hakemli dergi makalesi ve konferans
bildirisi yazdı. Çalıúmalarına yaklaúık 3000 defa atıf
yapıldı. Prof. Whittaker 11 Amerikan ve Birleúik
Krallık patenti sahibi olup halen Human Computer
Interaction ve Discourse Processes dergilerinin Yazı
De÷erlendirme
kurullarındadır.
2000
yılında
düzenlenen Bilgisayar Destekli Ortaklaúa Çalıúma
(CSCW) Konferansının Düzenleme Komitesi Eú
Baúkanı olarak görev yapmıútır. Prof. Whittaker halen
anılarımızı hatırlamaya ve paylaúmaya yardımcı olan
dijital araçlar üzerinde çalıúmaktadır.
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