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Abstract 

With the advancement of science and the rise of information throughout the 
history of human civilization, the need for more effective storage and 
retrieval of this information has become increasingly significant. Therefore, 
through the scientific evolution, storage and retrieval tools were also evolved 
and shifted gradually from the keyword matching system toward meaning. 
The emergence of these tools, from ancient manual lists to the thematic 
headings in the nineteenth-century as well as thesauruses in the twentieth-
century, illustrates such developments. Finally, with the arrival of computer 
sciences and digital environment specially web in the late twentieth century, 
the paradigm changed from the traditional storage and retrieval tools and 
based on keyword matching towards the tools of semantic relationship 
explanation, since with the emergence of the semantic web today, the use of 
ontologies has become crucial for the semantic and conceptual retrieval of 
information and knowledge on the Web. Among the conducted studies, there 
are only a few studies that have examined the history and foundations of 
ontology formation from the beginning and focused on its concept and 
application in the field of information. Accordingly, the current paper first 
deals with foundation of ontology formation, concept, and evolution from the 
beginning until now through a library research method and documentary 
research method, and then explains the place of ontologies in the field of 
information and retrieval of information especially semantic web. 
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Creating ontology, ontologies, information retrieval, semantic web, information 
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1. In recent years, in the Iranian academic community, the term "creating ontology" is used instead of 

"ontology". In the current study, the term "ontology" has been used to consider coherence in the text. 

2. PhD student in information science and knowledge management. saadat.rasul@edu.ui.ac.ir 
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9



  
 

 

 

  
 

شناسى هستى
1

جايگاه و و  یريگ شكلمبانى : 
  يىمعنا وبعلم اطالعات و  در آنكاربرد 

رسول سعادت
*
  

سهرابي مظفر چشمه
**

  

 چكيده
مؤثرتر  يابىو باز يرهبه ذخ يازتمدن بشر، ن يخاطالعات در طول تار يشعلم و افزا يشرفتتناسب پ به
و  يرهذخ یابزارها ى،همگام با تحوالت علم يجهدرنت. خود را نشان داد يشاز پ يشب يزاطالعات ن ينا

 ينا يدايشپ. يافت رايشبه سمت معنا گ ای واژه يدكل يقاز نظام تطب يجتدر متحول شد و به يزن يابىباز
در سده نوزدهم و  ىموضوع یها دوران باستان گرفته تا سرعنوان ىدست یها ابزارها از فهرست

 يطو مح يانهعلوم را يدايشبا پ يتدرنها. است ىتحوالت يناز چن ىحاك يستمنامه در سده ب اصطالح
بر  ىو مبتن ىسنت يابىو باز يرهخذ هایاز ابزار يمپارادا ييرتغ يستم،وب در اواخر سده ب يژهو به يجيتالد

 ینحو صورت گرفت، به ها شناسى ىهست يعنى يىروابط معنا يينتب یبه سمت ابزارها يدواژهكل يقتطب
اطالعات و  ىو مفهوم يىمعنا يابىجهت باز ها شناسى ىكاربرد هست يى،كه امروزه با ظهور وب معنا

صورت  كه به ىگرفته، تاكنون پژوهش تصور یها پژوهش ياندر م. است ياتىح ياردانش در وب بس
باشد و مفهوم و كاربرد آن را در  يدهرا از ابتدا كاو شناسى ىهست يریگ شكل ىو مبان يخمفصل تار

اساس، مقاله حاضر به روش  ينبر ا. خورد ىكرده باشد، كمتر به چشم م ىحوزه علم اطالعات بررس
 از ابتدا شناسى ىتطور هست يرمفهوم و س يری،گ شكل ىابتدا به مبان یو مطالعه اسناد یا كتابخانه
 يژهو اطالعات به يابىدر حوزه علم اطالعات و باز ها شناسى ىهست يگاهپرداخته و در ادامه، جاتاكنون 
  .كرده است يينرا تب يىوب معنا

  ها كليدواژه

  .طالعاتيى، ذخيره اطالعات، بازنمون امعنا وب اطالعات، ىابيباز ،ىشناس ىهست نگاشت،  هستى
                                                           

  24/11/1397: تاريخ پذيرش  17/09/1397: يافتتاريخ در  
. گردد شناسى استفاده مى نگاشت به جای هستى های اخير در جامعه دانشگاهى ايران از اصطالح هستى در سال. 1

 .شناسى استفاده شده است دستى در متن از اصطالح هستى منظور رعايت يك درمقاله حاضر به
  saadat.rasul@edu.ui.ac.ir  )نويسنده مسئول(شناسى، دانشگاه اصفهان  دانشعلم اطالعات و  رشته دانشجوی دكتری *
  mo.sohrabi@edu.ui.ac.ir  اصفهانشناسى، دانشگاه  دانشيار علم اطالعات و دانش **

  علمى ـ تخصصى امهفصلن
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را به دنبال  ىاساس يازیآن، ن يندهو رشد فزا يخدانش در طول تار یها تحول و تكامل حوزه
مند دانش بوده  نظام يابىو كارآمد دانش به منظور بهبود باز ينهبه ىداشته و آن سازمانده

شده و متناسب  هايى ىدچار دگرگون ىتحوالت علم يردانش تحت تأث ىسازمانده. است
 ىبا نگاه. به خود گرفته است یتر و كامل يدشكل جد یهر دوره از دانش بشر يازهایبا ن

كه از ابتدا تاكنون چهار  يافتدر توان ىاطالعات م يابىو باز يرهذخ يخبه تار ىاجمال
 یتطور و تكامل ابزارها يرس يانگرفرما بوده كه خود ب حوزه حكم ينبر ا يكردرو

  :دانش است يابىو باز ىسازمانده
 یتمدن بشر يریگ شكل یدوره كه از ابتدا يندر ا: م1876نخست از آغاز تا  دوره

 يپالآشور و كتابخانه آشوربان ىو شروع آن را معموالً از دوره پادشاه شود ىآغاز م
و بعد از آن با  شود ىثبت و ضبط م ىالواح گل یبر رو یاطالعات و دانش بشر دانند، ىم

در . يابد ىسوق م یكتاب كاغذ يتوس، پارشمن و درنهاريپاپ یتكامل تمدن بشر، به سو
از منابع  ىو عمدتاً موضوع ىدست یها صورت فهرست به ىابزار سازمانده ىدوره طوالن ينا

  .بودند يزمنابع ن يابىها، ابزار باز  فهرست ين؛ البته هم)B� KJX] :SUJא�,،
k(دانش بوده است 
 يويىد ىدهده یبند رده يدايشدوره پ ينا نقطه عطف در: م1945تا  1876دوم از  دوره

در  يدیو دوران جد كند ىظهور م يزن ىموضوع یها  تبع آن فهرست سرعنوان است كه به
وجه . شود ىمنابع و اطالعات شروع م ىسازمانده یو ابزارها يابىو باز يرهحوزه ذخ
بر ) ای ژهيدواكل( يقىتطب یها و جستجو كتابخانه دردان  دوره ظهور برگه ينمشخصه ا

و  ىموضوع یدوره، ظهور جستجو ينا يگرمشخصه د ينهمچن. )19אA(اساس آن است 
  . ابزارها و قواعد آن است يجىتكامل تدر

 يشدوم با مسئله افزا ىدوره و بعد از جنگ جهان يندر ا: م1998تا  1945سوم از  دوره
در حوزه  يدجد ىزمان است كه مفهوم يندر هم. يممواجه ىو فن ىاطالعات علم يرچشمگ

علم اطالعات به وجود آمده  1957در سال . دهد ىاطالعات خود را نشان م يابىو باز يرهذخ
لبه  یها برگه سازی، يهچون نما يمىبعد از آن مفاه. گيرد ىم لنامه شك و مفهوم اصطالح

به  يرهغ فراداده و يجيتال،كتابخانه د ی،ا كتابخانه یافزارها نرم ى،اطالعات های يگاهمنگنه، پا
است و بعد از  يانهدوره ظهور را يننقطه عطف در ا .)KJR] :SOL ,،3 ��א�	א
( آيد ىوجود م
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 ىتحول )Comer, 2006(ابداع وب  1994ت و سپس در سال ينترنا يدهپد1973آن در سال 
تحوالت  ينبا تمام ا. وجود آورد  و اشاعه اطالعات به يابىباز يره،درحوزه ذخ يمعظ

 يقىتطب یدوره هنوز هم جستجو يناطالعات در ا يابىو باز يرهذخ یب براغال يمپارادا
  .است) ای يدواژهكل(

 يقىتطب يابىجستجو و باز یدوره ناكارآمد يندر ا: تاكنون 1998چهارم از  دوره
بر اساس  ىمفهوم يابىو باز يرهو آن ذخ گردد ىم يدیجد يده، باعث طرح ا)ای يدواژهكل(

و  يرهذخ ىقبل یو ابزارها ها يدهدرواقع به واسطه تكامل ا يدها ينا. است يىروابط معنا
 يازهایتحول و تكامل وب خود را با ن. كرد يدافرصت بروز پ ها ازجمله فراداده يابىباز

 يازهایبرآوردن هرچه بهتر ن یبرا يىمعنا يابىو باز يرهو بحث ذخ سازد ىمنطبق م يدجد
و  ىتكامل وب كنون يجهاست كه در نت ىحاصطال يىوب معنا. شود ىمطرح م ىاطالعات

چون  يمىمفاه يده،ا ينطرح ا يروپ. يستن یا بافته ادامه آن به وجود آمده است و تافته جدا
 گيرد ىشكل م يزن يرهو غ يفىمنطق توص شناسى، ىاف، هست یام ال، آر د يكسزبان ا

)Cure, 2006( .شده است،  يدبر آن تأك يزكه در مقاله حاضر ن يممفاه ينا ينتر از مهم يكى
در  ىو جداناشدن مهم یاز اجزا يكى شناسى ىكه امروزه هست یا گونه است، به شناسى ىهست
  .است يىوب معنا يژهو مفهوم به يىمعنا يلبر تحل يهاطالعات و دانش با تك يابىباز

  و به طور  يىاطالعات معنا يابىدر باز شناسى ىكه هست ىتوجه به نقش مهم با
و مفهوم  يریگ شكل ىدر نوشتار حاضر ابتدا مبان كند، ىم يفاا يىناخاص وب مع

مفهوم در حوزه علم اطالعات و  ينا ىدر ادامه با بررس شود، ىم يينتب شناسى ىهست
 يانب يىوب معنا يژهو اطالعات، به يابىآن در باز يگاهجا ها، شناسى ىبرشمردن انواع هست

  .خواهد شد

�� � BI0 F� �� ه�! ���*م و 	��0  

از فلسفه  یا شاخه شود، ىدر نظر گرفته م يزيكمترادف با متاف ىطور كل كه به شناسى ىهست
مفهوم در  ينا. ناميد ىو او آن را فلسفه نخست م گردد ىاست كه به زمان ارسطو برم

. آنها است ينمقوالت وجود، و روابط ب يت،وجود و واقع يتمطالعه ماه یاصطالح به معنا
وجود دارد و  هايى يتكه چه موجود پردازد ىم يلقب يناز ا هايى ه پرسشب شناسى ىهست
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صورت  به شان یها ها و تفاوت بر اساس شباهت توان ىرا م هايى يتموجود ينچطور چن
  .)Van Inwagen & Sullivan, 2017(كرد  یبند گروه ىمراتب سلسله
 زين و موجود یمعنا به onto ىوناني واژه از ،Ontology مركب كلمه ى،شناس شهير نظر از

 و تياسم گفته به. )Harper, 2017( است شده ليتشك مطالعه و شناخت یمعنا به logy واژه
 و انواع ،ىستيچ به مربوط علم ىْ فلسف ىشناس ىهست )Smith & Welty, 2001: p.iii( ىولت

  .است تيواقع از یا حوزه هر در روابط و ندهايفرا ع،يوقا ات،يخصوص ا،ياش یساختارها
 يجاددانش ا يریگ در شكل »ىذهن یها قالب«اشاره به  یبرا شناسان ىكه هست ىاصطالحات

، )Material Object( »یماد ىءش«. شوند ىشناخته م) categories(كردند با نام مقوالت 
كه  اند يهاز مقوالت پا ىبرخ) number(» تعداد«، و )time(» زمان«، )person(» شخص«

 توان ىاثر ارسطو با نام مقوالت را م یبه احتمال قو. اند برده ركا به ىسنت شناسان ىهست
كه  یدانست؛ اثر ىرسم شناسى ىهست يریگ قالب شكل يك يجادا یتالش بشر برا يننخست

و فهم  ىدرواقع ارسطو فهم قواعد استنتاج. با منطق ارسطو داشت يكىنزد يارارتباط بس
بعد  يلسوفانهرچند ف ينكهنكته جالب ا. انستد ىم و در ارتباط با هم يكديگرمقوالت را با 

صورت دو  را به) formal logic( ىو منطق رسم شناسى ىاز ارسطو درصدد بودند تا هست
 یفناور یدر كاربردها) formal ontology( ىرسم شناسى ىرشته مجزا دنبال كنند، هست

  .)Legg, 2007: p.422(اطالعات ضرورتاً آنان را در كنار هم قرار داد 
ها را  تفاوت/ انواع/ بود كه چارچوب جنس ىكس ينمشهور، ارسطو نخست يتروا بنابر

صورت  ينو به ا )Smith, 2004(كرد  يفتعر ىصورت رسم به يااش یها گروه یبند مقوله یبرا
صورت  به يعنى ی،ا صورت رده بار دانش به يننخست یبرا ی،بند با تولد علوم مربوط به رده

محور را به  دانش یها نظام يىتوانا يىتنها مشخصه به ينو ا يدگرد ندهىسازما ،ىمراتب سلسله
و  يهمتحول نشد، پا ىچارچوب منطق ينهرچند تا سده نوزدهم ا. داد يشافزا يادیز يزانم

  . )Sowa, 2001a( يدامروز گرد های  شناسى ىهست یبرا ىاساس
   يرسبا تالش فرگه و پ ىدر كالبد منطق رسم یا سده نوزدهم روح تازه يانپا در

)Frege & Peirce ( منطق مرتبه اول  يابا ابداع منطق مسند)first order logic (شد و  يدهدم
 ىعمده در منطق از زمان ارسطو بود كه با تحول در منطق دوبخش يشرفتپ يناول ينا

 ينكه ا باور بود ينفرگه خود بر ا. آورد يدروابط را پد ريفبا تع ىچندبخش ىارسطو، منطق
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كه به واسطه  ىرا با آشكاركردن تصورات غلط یمنطق بتواند سلطه واژه بر روح بشر
 كند، ىبروز م يممفاه ينبا توجه به روابط ب يریناپذ استفاده از زبان و اغلب به طور اجتناب

  .)legg, 2007(ببرد  يناز ب
. را دنبال كرد ىفاوتنسبتًا مت يدگاهمبدع منطق مرتبه اول، د يگرد )Peirce, 1940( پيرس

 يكرهپ یكل معنا سازی ىباعث شد تا او در جهت رسم يرسپ ىفلسف يىدرواقع عملگرا
تا حد ممكن تالش ) گوناگون های يتمعنا با توجه به كاربرد اصطالح در موقع يعنى(دانش 

 يراتىبا تأث ىهر اصطالح یاز معنا يلقابل تقل يربعد غ يك يرسگاه پيداز د ىكند؛ به عبارت
شكل  كند، ىمرتبط تجربه م های يتخود در جهان دارد و در موقع يتعامل با موقع يككه 

  .يستشده ن هرگز از قبل شناخته يراتىتأث ينو كل چن گيرد ىم
مدل،  يندر ا. انتقاد كرد يىدكارت در مورد مدل معنا ىفلسف يدگاهاز د ينهمچن پيرس

مشخص  برد، ىكار م ن عالمت را بهكه آ ىشخص يتبه واسطه ن) sign(عالمت  يك یمعنا
 يرقابلمحرمانه و غ ياردر ذهن شخص است كه بس ای يدها يتن يننزد دكارت ا. شود ىم

 يرمحرمانهرا كامًال در دسترس و غ يىتا مدل معنا رآمددر صدد ب يرسدسترس است؛ اما پ
المت ع(شخص  يتن ينب يىرابطه دوتا يكدكارت به  يىمدل معنا كه ىدرحال. نشان دهد

 ينگانه رابطه ب بر اساس سه يرسپ يىموجود در جهان قائل بود، مدل معنا ىءو ش) در ذهن
 ىءبه منظور اشاره به همان ش تاز آن عالم يگرانمورد نظر و استفاده د ىءعالمت، ش يك

  .)ibid(استوار شد 
مورد نظر  یمعنا ىمدل دكارت كه ىاست كه درحال ينها در ا مدل ينمهم ا تفاوت

عالمت  يكمورد نظر شخص از  یمعنا گويد ىم يرسپ داند، ىاو م يتن يجةرا در نت شخص
 يككه  يىمعنا يندارد؛ بنابرا يگرانآن عالمت توسط د ىمتوال یبه كاربردها ىبستگ

 يجهباشد كه در نت يىمتفاوت از معنا ياراست بس ندارد، ممك يهكاربران اول یعالمت برا
است  ىنكته اصطالحات علم ينا یمثال خوب برا. شود ىم يداآن عالمت بعداً پ يرتفس

)Peirce, 1940( .نكته، لِگ  ينبا توجه به ا)Legg, 2007( معنا در مقابل  بينى يشمسئله پ گويد ىم
 يارفهم، بس ينمعنا به شكل ماش عريفاز ت ىرسم شناسى ىآن، با هدف هست بينى يشعدم پ

  .مرتبط است
كه به  خوان ينماش ىمقوالت اساس يا يممفاه( ىرسم شناسى ى، هست1950دهه  يانپا در
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ظهور  يانهعلوم را در) است يازاز دانش مورد نی ا منظور فهم اطالعات مرتبط با هر حوزه
كه به طور (سده نوزدهم در منطق  های يشرفتبود كه از پ یا خود رشته يانهعلوم را. كرد

داده و تالش  های يگاهدر پا يشترب ایه يشرفتهمزمان با پ. شده بود دمتول) شد يانخالصه ب
 كرد ىم يىخودنما ها يگاهدر مقابل طراحان پا ىآنها، مشكالت خاص سازی يكپارچه یبرا

است كه  يتىهو ياآ يست؟شخص چ يكمثال  یداشت؛ برا شناسانه ىهست يتماه يشتركه ب
شخص  يكتصور كرد كه  توان ىصورت م ينكه در ا(زمان خاص وجود دارد  يكدر 

 گيرد ىاست كه كل طول عمر شخص را در بر م يتىموجود يا؟ )آدرس دارد يكقط ف
كه  ىعنوان كس با شخص به ىنوع دارند كه به ينبه ا يازداده ن های يگاهكه در آن صورت پا(

 يزيكىف یها ها به واسطه مكان سازمان يا؟ آ)آدرس دارد برخورد كنند ينچند
مكان  يكدر آن صورت داشتن دو سازمان در  كه( يابند ىم يتموجود هايشان نساختما
 یبرا(در آن صورت چه؟  يابند؟ ىم يتموجود يگرد يزیبه واسطه چ يا) يستن يرپذ امكان

) يست؟چ يكادر آمر يكروسافتدر آلمان و شركت ما يكروسافتشركت ما ينمثال رابطه ب
)Smith, 2003b(.  

وان موضوع مورد عالقه در حوزه عن به شناسى ىكم به هست باعث شد تا كم ىمسائل چنين
 یمتمركز ىپژوهش  تالش 1980و آغاز دهه  1970دهه  ياندر پا. توجه شود ىهوش مصنوع

حوزه با هدف  يكخبره صورت گرفت كه در صدد بازنمون دانش  یها نظام یبر رو
حوزه  یبرا DENDRALبود، مانند  ىانسان صمتخص يكها در سطح  به پرسش يىپاسخگو

 یكه برا ىها در حوزه تخصص نظام ينا. ىپزشك يصتشخ یبرا MYCINو  يكارگان يمىش
انعطاف الزم  يدبه دست آوردند؛ اما در برابر مسائل جد هايى يتشده بود، موفق يفآنها تعر

) يسىمانند زبان انگل( يعىاز زبان طب ىفهم مصنوع ير،مس ينمانع عمده در ا يك. را نداشتند
 ىاز دانش كل ای ينهزم يازمندن يعىبرده شد كه فهم زبان طب ىه پنكت يندر آن زمان به ا. بود

با هدف بازنمون دانش را  يژهو به ىرسم ىمعناشناس يندر مورد جهان است؛ اما نخست
. رديدگ KL-ONEمعروف به  ىزبان يجادتوسعه داد كه منجر به ا )Brachman, 1978(برچمن 

را ندارد،  گيری يماستدالل جهت تصم يىتوانا KL-ONEهرچند بعداً مشخص شد كه زبان 
) Description logic( يفىبه نام منطق توص ىاز منطق رسم یا شاخه يقاتىپروژه تحق يناز ا

 یاست كه دارا گيری يمتصم يتاز منطق مرتبه اول با قابل ىمنطق بخش ينا. به وجود آمد
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توسعه حوزه بازنمون  به هر حال، با رشد و. كمتر است يا يشترب يانب قدرتبا  يىها نسخه
بازنمون به منظور  یها زبان ىمنطق يانكه قدرت ب رسيد ىبه نظر م ینكته ضرور يندانش، ا

: مانند(و انكار  ىازجمله نف يابد، يشافزا يدانسان با ىمعمول ياناتاز ب ىپوشش گستره كامل
 يسكد ينا: مانند(، حروف انفصال )ندارد يقىموس ينهدر زم یا فشرده يسكد يچجان ه
باب در  یادعا: مانند( يگرد ياناتدر مورد ب يانات، و ب)پاپ يااست  ىسنت يقىموس يافشرده 

 يلىحوزه خ ينا يجه،در نت). يستندارد، درست ن يقىفشرده موس يسكد يچمورد جان كه ه
با وجود  ىمرتبه باالتر منطق كسب كرد؛ ول ىمرتبه اول و حت يانبا قدرت ب يىها زود زبان

رو به افول  يزها ن پروژه ينزود آشكار شد و ا يلىها خ زبان يناستنتاج در ا یاردشو ين،ا
  .)legg, 2007(نهادند 
متذكر  )van Rijsbergen, 1986: p.194( يجسبرگنبار ون ر يننخست یعلم اطالعات برا در

حوزه در  ينحوزه غفلت شده است و خاطرنشان كرد كه كل ا ينشد كه از مفهوم معنا در ا
و اساس همه آثار گذشته، ازجمله آثار  يهپا ينكها يلشد به دل ىاو مدع. ان قرار داردبحر

آنها را  توان ىاطالعات بنا نهاده شده، نم يابىگرفتن معنا در حل مسائل باز يدهخودش، بر ناد
پژوهشگر  يك یاز سو يانىب ينچن. )Hjorland, 2007(دانست  یآثار درست و مورد اعتماد

 يگرعلم اطالعات و د ينب تر يكنزد یمنجر به همكار يستىحوزه، با يندر ا يشروپ
  .)ibid: p.370(بشود  پردازند، ىبه پژوهش م ىمعناشناس ينهكه در زم يىها حوزه
شد كه از  يلمحبوب تبد ىموضوع پژوهش يكبه  شناسى ىهست 1990آغاز دهه  از

انش، پردازش زبان د ىازجمله مهندس ى،فعال در حوزه هوش مصنوع یها انجمن یسو
در  ينهمچن شناسى ىهست يراً اخ. قرار گرفت ىو بررس يقو بازنمون دانش مورد تحق يعىطب

 يابىباز ى،اطالعات تعاون یها  نظام عات،هوشمند اطال سازی يكپارچهمثل  يىها رشته
  .)Fensel, 2004: p.8(است  يافتهدانش گسترش  يريتو مد يكاطالعات، تجارت الكترون

محققان  يشترارائه داد كه امروزه ب شناسى ىساده از هست يفىم گروبر تعر1993سال  در
كه  كرد ىاو اذعان م. )Guarino, Oberle, Staab, 2009( كنند ىحوزه به آن استناد م ينا

است ) Shared coceptualization(مفهوم مشترك  يك های يژگىو يقدق يانب شناسى، ىهست
)Gruber, 1993: p.1( .يتعنوان واقع كه هر آنچه به شود  ىفرض م ينچن يف،تعر ينس ابر اسا 

به . شود يىبازنما يداست كه با يتىهمه واقع گردد، ىم یساز خاص مفهوم ىتوسط گروه
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 یكوتاه و مطلوب ذهن است؛ اما از سو ىاز طرف يفتعر ينا )Jacob, 2003(گفته ژاكوب 
درواقع . قرار گرفته است) context( افتعلت كه خارج از ب ينبه ا يست؛كامل ن يگرد

 یانداز چشم«عنوان  آن به يفگروبر بر آن است تا كاربرد خود از مفهوم مشترك را با تعر
 ىنگاه يعنىمحدود كند؛  »يمارائه ده خواهيم ىم ىهدف یو ساده از جهان كه برا ىانتزاع
 یا در حوزه شود مىكه فرض  هايى يتو موجود يممفاه يا،به جهان كه فقط از اش ىجزئ

 يحصر ىهدف ینوع مفهوم برا ينا. برقرار است ىآنها روابط ينمورد عالقه وجود دارند و ب
  .گردد ىم يفتعر ينو قابل پردازش با ماش ىرسم ىو به زبان شود ىم يجادو واضح ا

 یبند دسته شناسى ىهست كند ىم يانب شناسى ىاز هست يفىدر تعر )Sowa, 2001a( سوا
 ىو بر اساس آن فهرست كند ىم ىحوزه خاص را بررس يكر موجود در عناص ياموضوعات 

مناسب، ساده و  يفىسوا را تعر يفتعر يزمتون ن ىدر برخ. دهد ىاز موضوعات را ارائه م
  .)KJXU^�،  ؛ Jacob, 2003�ZB6( اند تهدانس شناسى ىهست یبرا یكاربرد

شدن مفهوم  اعث مطرحگرفت آنچه در درجه اول ب يجهنت توان ىآنچه گذشت م بنابر
 يقو دق ىرسم یمسئله معنا يده،اطالعات گرد يابىو باز يرهعنوان ابزار ذخ به شناسى ىهست
 يىارتباط معنا تر، يچيدهپ يكردیگوناگون است؛ در رو های يتها و موقع در بافت يممفاه

هر مفهوم تحت  یكه معنا یاست، به نحو یاز دانش بشر صحوزه خا يك يممفاه يانم
با . باشد يكسانمعنا  ينا يزن ها ينتمام ماش یقرار نگرفته و برا یمتفاوت بشر يرتفاس يرتأث
دچار  يزآن علم ن شناسى ىهست ى،هر علم يتمشخص است كه به تناسب ماه يفى،تعر ينچن

: كند ىم يانب )Garbacz, 2015: p.31-32(كه گاربكز  خواهد شد؛ چنان ييراتىو تغ ىدگرگون
 ىاند، در مورد علوم انسان از دانش دانسته یا حوزه ىرا بازنمون رسم ىشناس ىهرچند هست

از  ىمجموعه همگن ىپژوهش فلسف. دارد یبه بازنگر يازقاعده ن يندر رشته فلسفه ا يژهو به
. است ها  يدگاهو د يرهاها، تفس رشته در مورد جدل ينو كل ا كند ىنم يددانش هماهنگ تول

متناقض به نظر  ىاصطالح دانش فلسف ىاست كه حت یقدردرواقع دامنه و عمق جدل به 
به  شناسى ىرا جهت بازنمون در هست ىدامنه پژوهش فلسف يماگر بخواه ينبنابرا رسد؛ ىم

به  شناسى ىخاص را به منظور ساخت هست ىفلسف ياتفرض يرتأث يستىبا يم،حداكثر برسان
  .يمحداقل برسان

در طول زمان  شناسى ىمفهوم هست يىوفاو شك يشرفتآنچه باعث پ ينكها يگرد نكته
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 يفىآن داشته است، همان منطق توص يتو موفق يتدر مقبول يریچشمگ يرو تأث يدهگرد
 يشرا ب یحوزه خاص از دانش بشر يكدر  يممفاه ينروابط ب يينتب يا ىمعان ياناست كه ب

  .سازد ىر ميسم ينىفهم ماش يتبا قابل يشاز پ

  در ��& ا���Kت ��0	 ه�!

است كه  ىكسان يناز نخست )Brian Vickery, 1997( يكریو يانحوزه علم اطالعات، برا در
مفهوم،  ينخود از ا يفدر توص يزاو ن. جلب كرد شناسى ىتوجه اهل فن را به سمت هست

را شكل  شناسى ىسورگل هست ينهمچن. گروبر را سرلوحه كارش قرار داد يفتعر
 یها در نظام ىبه مدت طوالن یبند دارد رده يدهدانسته و عق یبند رده يافته  گسترش
 یو برا ىاطالعات يازهاین يىكردن راهنما در شناسا فراهم یبرا ىرسان و اطالع یكتابدار

 ينبه هر حال ا ىكار گرفته شده است؛ ول جستجو به يجدر مرور نتا یارائه ساختار
 يدهمنابع را دارد، ناد لمتن كام يابىكه امكان باز یا در جامعه يادیعملكردها تا حد ز

  .)�ZB6  ،�^KJXU :SXL(گرفته شده است 
 شناسى ىاند هست در پژوهش خود اظهار كرده )KJ]U( یا واژه ىبهشت ينىحس همچنين

از  یا حوزه يىو بازنما يفآنها است كه در توص) ىمعان( يمو مفاه ىمعرف واژگان همگان
از  ها شناسى ىهست. كند ىم يارسازیت را معاصطالحا ىمعان رو ينكار رفته است؛ ازا دانش به

  كار گرفته  به ای يانهرا های يستمس يگرو د ىاطالعات یها يگاهمتخصصان، پا یسو
  دانش مانند  ىحوزه تخصص(دامنه  ىو تخصص ىتا اطالعات موضوع شوند ىم

 يفشامل تعار ها شناسى ىهست. را به اشتراك بگذارند) يرهو غ يزيك،ف يمى،ش ى،پزشك
كاربرد  يانهرا ایآنها هستند كه بر يانم يىو روابط معنا ىدامنه موضوع يك يهپا يماهمف

و استفاده مجدِد متخصصان و  یبردار داشته باشند و دانش موجود در دامنه را قابل بهره
 یا در حوزه ىكاهش ابهام مفهوم شناسى، ىاز اهداف مهم هست يكى. پژوهشگران كنند

 يك يممفاه يانم يقروشن و دق يىوجود روابط معنا يممستق جهيكاهش ابهام نت. خاص است
  .علم است

ظهور  يد،گرد شناسى ىبه سمت هست يشحوزه علم اطالعات آنچه باعث گرا در
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 يننامه در ا ازجمله اصطالح يمىقد ینامتناسب ابزارها یتحت وب و كارآمد های يطمح
 های یكاربران، فناور ىعاتدر سه بعد رفتار اطال ىاطالعات يطمح ييرتغ. بود يطمح

در ساختار  یاست كه ضرورت بازنگر ىمهم رفاكتو ىمنابع اطالعات يتو ماه ى،اطالعات
 يىبا استانداردها يافتهساختار یها نامه درواقع اصطالح. نامه را موجب شده است اصطالح

كاربران  یطور كامل پاسخگو به توانند ىاند، نم شده ينتدو ىچاپ يطكه غالباً متناسب با مح
 يممفاه یبند در دسته دوديتمح. باشند يكالكترون های يطمح يا يدجد ىاطالعات يطدر مح
 ياندادن تفاوت م در نشان) و مرتبط ىمراتب مترادف، سلسله(گانه  روابط سه نكردن يتو كفا

 ظهوراطالعات است كه  ىسازمانده یها نوع نظام ينو نوع آنها ازجمله مشكالت ا يممفاه
 در ها شناسى ىظهور هست. را در حوزه علم اطالعات به دنبال داشته است  شناسى ىهست
 و تر يحمراتب صر به  ىاست كه روابط مفهوم يىابزار معنا يكبه  يازاز ن ىناش يقتحق
   ىروابط ىطور كل به. )19אA(ها فراهم آورد  نامه اصطالح يىاز روابط معنا تر شده يفتعر

نامه است  از روابط موجود در اصطالح تر ىغن ياربس شود، ىم يانب شناسى ىكه در هست
)Aufaure & others, 2006(.  

كاربران و ظهور  ىاطالعات يازهایدر برآوردن ن ىوب سنت يتمحدود يگر،طرف د از
   يىكه اطالعات و خدمات موجود در آن از لحاظ معنا یعنوان ابزار به يىوب معنا
  بود كه علم اطالعات را  يگریاشد، عامل مهم دب ينو پردازش توسط ماش يرقابل تفس

به طور قابل  يىامروزه وب معنا. خترهنمون سا شناسى ىبه سمت هست يشاز پ يشب
كند  فهم ينموجود را كامًال ماش یها است تا داده ىرسم های شناسى ىوابسته به هست ىتوجه

)Giri, 2011: p.116(.  
كه  يافتدر توان ىبه علم اطالعات م شناسى ىدر ورود هست يرگذارتوجه به عوامل تاث با

 ىتكامل يرمس يندر ا ای كننده يينو كارآمد اطالعات، نقش تع ينهبه يابىبه باز يازدرواقع ن
  .داشته است

ه�! ا�*اع 	��0  

 نديفرا درآنها  متفاوت نقش و ها ىشناس ىهست شمول سطح به توجه با مربوطه، متون در
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 كه اند يلقا ها ىشناس ىهست مختلف انواع به پژوهشگران ،محور دانش یها نظام ساخت
  :دشو ىم انيباختصار  به

 منظور به ):Domain ontologies(ا� �Eص  � �
�"ط �� �"زهه� ��/�( �ه:%
 ).كيمكان ،ىپزشك برق، مانند( خاص یا حوزه در دانش به دنياعتباربخش


اداده �ه� ��/�( �ه:%O ا �)Metadata ontologies:( را ىواژگان كه كور نيدابل ندمان 
 .كند ىم فراهم برخط ىاطالعات منابع یمحتوا فيتوص منظور به

با هدف ثبت  ):Generic or common-sense ontologies( �2#"� ه�� �/�(� �ه:%
  در مورد زمان،  يهپا يمكردن نظرها و مفاه در مورد جهان و فراهم ىدانش عموم

  حوزه معتبر  ينچند یبرا شناسى ىنوع هست يناقع ادرو. يرهو غ يدادمكان، حالت، رو
   ىفن یها از حوزه ياریدر مورد علم اجزا در بس شناسى ىهست يكمثال  یاست؛ برا

  .كاربرد دارد 
 به متعهد را خود ):Representational ontologies(� ��ز!#"! �ه� ��/�( �ه:%

 انيب بدون را ىبازنمون یها تيموجود يىها ىشناس ىهست نيچن. دانند ىنم خاص یا حوزه
  . كنند ىم فراهم شود، يىبازنما ديبا یزيچ چه نكهيا

 Method and( فهيوظ و روش یها ىشناس ىهست اصطالح در :9
ید �ه� ��/�( �ه:%

Task ontologis( ىفيوظا یبرا را ىخاص اصطالحات فه،يوظ  ىشناس ىهست. شوند ىم دهينام 
 حل خاص یها روش یبرا را ىخاص اصطالحات وشر ىشناس ىهست. كند ىم فراهم ژهيو

 دانش مورد در ىاستدالل ىدگاهيد فهيوظ و روش یها ىشناس ىهست. كند ىم فراهممسئله 
  .)Fensel, 2004: p.5-6( كنند ىم فراهم یا حوزه

 سه به گستره و دامنه اساس بر را ها ىشناس ىهست )Nandini, 2014: p.42-43(ى نيناند نيهمچن
 مرجع ىشناس ىهست، )Application ontology(ی كاربرد ىشناس ىهست :هدف یبنام بر گروه

)Reference ontology(، انيب قدرت: )نيسنگ ىشناس ىهست )Heavyweight ontology(، 
  عمومى  ىشناس ىهست :تخصص و )Lightweight ontology( سبك ىشناس ىهست

)Generic ontology(، هسته ىشناس ىهست )Core ontology(، ی ا حوزه ىشناس ىهست
)Domain ontology( كند ىم ميتقس.  
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ه�! @�هی�4 	��0   ی���C وب در 

 ندهيآ در كرد ىنيب شيپ ،يىمعنا وب دهيا خالق و وب مخترعى ل برنرز ميت م2001 سال در
 شود ىم باعث كه بود خواهد خوان نيماش یها فراداده وب یرو اطالعات از یاديز حجم

 تيريمد بشر دخالت بدون و خودكار طور به را وب در موجود یمحتوا وانندبت ها انهيرا
 اطالعات آن در كه شود ىم تصور ىفعل وب يافته گسترش يىمعنا وب نيبنابرا ؛كنند

 یمعنا فهم امكان ها  نيماش به خاص يىها یفناور و ها روش كمك با و بود خواهد معنادار
 ديبا وب در موجود اطالعات ند،يفرا نيا ليتكم منظور به. دهد ىم را وب یرو اطالعات

 استدالل انجام یبرا ها انهيرا كه باشد ىاستنتاج نيقوان از یا مجموعه با همراه و ساختارمند
  .)Berners-Lee, 2001( كنند مى استفاده، از آنها خودكار

 گروبر فيتعر از الهام با و وب در ها ىشناس ىهست نقش بر ديتأك با )Fensel, 2004( فنسل
 از مشترك ىفهم كه اند يممفاه ىرسم و مشترك صيخصا انيب ها ىشناس ىهست :ديگو ىم
 كنند؛ ىم فراهم را ها ستميس و افراد نيب ارتباط امكان قيطر نيا به و فراهم را حوزه كي

 كجاي شود، ىم منجر وب تيظرف يىشكوفا به كه را ىاساس جنبه دو ها ىشناس ىهست نيبنابرا
  :آورند ىم هم گرد

 امكان بيترت نيا به و كرده فيتعر را اطالعات قيدق و ىرسم یمعنا ها ىشناس ىهست. 1
 .كنند ىم فراهم را انهيرابا  اطالعات پردازش

 امكان بيترت نيا به و كنند مى فيتعر را ىرونيب جهان یها دهيپد ها ىشناس ىهست. 2
 اساس بر انسان نظر مورد یمعنا با نيماش با پردازش قابل یمحتوا نيب ارتباط یبرقرار

  .ندينما ىم فراهم را توافق مورد اصطالحات

�Fیوه�! �+�ر$�د �ه�  	��0  وب ��Q> در 

 گاهيجا نييتع منظور به كه كرد ارائه يىمعنا وب از یساختار )Berners-Lee, 2000( ىل برنرز
  ).1 شكل( برد بهره آن از توان ىم يىمعنا وب در ىشناس ىهست
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  )Berners-Lee, 2000(يى معنا وب ساختار. 1 شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هر در كه ستا ها فراداده متعدد یها هيال دهنده نشاندرواقع  يىمعنا وب یا هيال ساختار
 را ها هيال نيا. )Aufaure & others, 2006( اند نايب قدرت متفاوت درجاتكننده  فراهم سطح

  :كرد فيتوص ريزصورت  به توان ىم

  اول 2ی. 

 به منحصر عدد و )Uniform Resource Identifier( منبع يكنواخت گرشناس ه،يال نياول
 منبع يىشناسا ابزار عنوان به منبع يكنواخت گرشناس. است Unicode كاراكتر هر یبرافرد 
)URL( منبع شكل يك ابي مكان. كند ىم عمل

(URN) منبع شكل يك نام و 1
 دو هر 2

                                                           

1. Uniform Resource Locator  

2. Uniform Resource Name 

  

Trust 

XML + NS + xmlschema  

RDF + rdfschema  

Ontology vocabulary 

Logic 

Proof 

Unicode URI 

Self-

desc.doc 

Data 

Data 

Rules 
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 https://www.w3.org/People/Berners-Lee مثالبرای  اند؛ عمنب يكنواخت گرشناس از يىها نمونه
 را ىابيباز قابل وب صفحه كي مكان كه) URL( است منبع شكل يك ابي مكان كي

 است كتاب كي فرد به منحصر شناسه كه isbn: 0451450523 نيهمچن. كند ىم يىشناسا
  .است لميف كي فرد به منحصر اسهشن كه isan: 0000-0000-9E59-0000-O-0000-0000-2 و

Unicode زبان آن كاراكتر  ياهر كاراكتر مستقل از برنامه  یمنحصر به فرد برا یعدد
تنوع در  ينوجود داشت كه ا ىمتنوع یكدگذار های يستمس Unicode يجادقبل از ا. است

  .شد ىها م داده يرايشو يچيدگىباعث پ ی،كدگذار

  دوم 2ی. 

 Extensible Markup( يرپذ گسترش یگذار زبان نشانه يىب معنامؤثر در و يهال يندوم

Language (XML ((از زبان  ىنقاط ضعف ناش يلاست كه به دلHTML يدپد ىدر وب سنت 
استفاده در  یفهم با مشكل مواجه شده و برا يناطالعات ماش ياندر ب HTMLكه  يىاز آنجا. آمد

آسان و استاندارد  ىعنوان روش به XMLزبان  م1990دهه  ياندر پا ،نامناسب است يىوب معنا
 یها منظور از داده. شد ىوب معرف ىجهان يومتوسط كنسرس يفخودتوص یها داده يرهذخ یبرا

 ��QאA،שא�=א� ) �( كنند ىم ياناست كه هم محتوا و هم ساختار خود را ب يىها داده يفخودتوص

KJ]J :SKUK( .XML ها  تگ ينا. كند يجادود را اخ یها تا تگ دهد ىم هبه هر كس اجاز
 یها اند كه دستورها و برنامه بر صفحات وب هايى يادداشتپنهان و  یها درواقع برچسب

بداند كه  يدبا يسنو اما برنامه يرند؛كار گ آنها را به توانند ىم ای يشرفتهپ های يوهبه ش ای يانهرا
به كاربران امكان  XML يگربه عبارت د ت؛كرده اس يجادتگ را ا یشخص به چه منظور

 يانرا ب يجادشدهساختار ا یحال، معنا يندر ع دهد؛ ىافزودن ساختار دلخواه به مداركشان را م
  .)Berners-Lee, 2001( كند ىنم

  	*م 2ی. 

است )) Resource Description Framework (RDF(منبع  يفچارچوب توص يه،ال ينا
هر . كند ىم یرمزگذار يىتا سه یها جموعهمعنا را در م RDF. شود ىم يانكه معنا با آن ب

شده در نظر گرفت كه  يلكه از فاعل، فعل و مفعول تشك یا مانند جمله توان ىرا م يىتا سه
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 يزهایكه چ كند ىم يانمدرك ب يك RDFدر . شود ىنوشته م XMLبا استفاده از زبان 
، »است...  پدرِ «مانند ( هايى يژگىو) يزیهر چ يامانند افراد، صفحات وب، (خاص 

 یبرا يعىروش طب يك یساختار ينچن. را دارا است ينمع يربا مقاد) »است...  يسندهنو«
فاعل . كند ىرا فراهم م ها شينما يلهشده به وس پردازش یها از داده یا حجم عمده يفتوص

مانند آنچه كه در  شوند؛ ىم يىشناسا) URI(منبع  يكنواختو مفعول هر كدام با شناسگر 
با . شود ىمحسوب م URIنوع ترين ىعموم URLدر واقع، . رود ىكار م فحه وب بهص ينكل

 سطمتفاوت تو ىمعان یاصطالح دارا يك يصامكان تشخ URIتوجه به منحصر به فردبودن 
RDF گردد ىم يسرم )A19א(.  

  ��Vرم 2ی. 

آن تطور  يرو قبًال در مورد مفهوم و س كند ىم يدكه مقاله حاضر بر آن تأك يهال ينا
ستون فقرات  توان ىرا م شناسى ىنگاه هست يكدر . است شناسى ىشد، هست يانب ىمطالب

و حوزه وب  ىپژوهشگران حوزه هوش مصنوع. )Cure, 2006: p.52(دانست  يىوب معنا
اند و منظورشان از  خود افزوده ىاصطالح را به زبان تخصص ينصورت مشترك ا به

 يفتعر ىصورت رسم اصطالحات را به انياست كه روابط م يستمىس شناسى، ىهست
 توان ىم ىطور كل را به شناسى ىهست يى،در مورد وب معنا. )Berners-Lee, 2001( كند ىم

كاربران  ينب هدانست ك ىاستنتاج يناز اصطالحات مرتبط با هم و قوان ىدربردارنده فهرست
  .)Aufaure & others, 2006: p.260( كند ىارتباط برقرار م یكاربرد یها و برنامه

از  یا و مجموعه ىمراتب سلسله یبند طبقه یوب دارا یبرا شناسى ىنوع هست ينتر معمول
در . كند ىم يفآنها را تعر يانو روابط م يااش یها رده یبند طبقه ينا. است ىاستنتاج ينقوان

فاده در است یقدرتمند برا ياربس یابزار ها يتموجود يانو روابط م ها يرردهها و ز رده ينجاا
با  ها يتموجود يانروابط را م يادیز يارتعداد بس توان ىم شناسى ىبه كمك هست. اند وب

 ها يژگىبردن آن و به ارث یبرا ها يرردهدادن به ز ها و اجازه به رده هايى يژگىاختصاص و
  . )Berners-Lee, 2001(كرد  يانب

 يلدل ينبه ا شوند؛ ىوب م در يشترب يىباعث توانا ها شناسى ىدر هست ىاستنتاج قوانين
 یكه برا ای يوهاصطالحات موجود را به ش تواند ىم يانهرا ى،استنتاج ينكه با كمك قوان
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ممكن است  شناسى ىمثال در هست یكند؛ برا يريتو معنادار باشد، مد يدمف ىكاربر انسان
ر آدرس از آن كد شه يكاستان مرتبط باشد و  يكشهر با كد  يكاگر كد «: شود يانب

برنامه  يك ين؛ بنابرا)ibid(» مرتبط است يزگاه آن آدرس با كد آن استان ن استفاده كند، آن
مربوط به دانشگاه اصفهان كه  ىمثال آدرس یاستنباط كند كه برا تواند ىم ىآسان به

 يزواقع شده ن يرانآدرس با استان اصفهان كه در ا يندر شهر اصفهان است، ا يتىموجود
  .اطالعات ندارد يناز ا ىفهم درست ىاستنتاج ينبدون قوان نهيارا. مرتبط است

مشكالت مربوط به  یبرا يىها حل در وب باعث ظهور راه شناسى ىهست وجود
ها در حافظه  با آدرس XML یكدها يااصطالحات  یدرواقع معنا. شود ىاصطالحات م

اصطالحات مشكل  ينجادر ا. شوند ىم يفتعر شناسى ىهست یاز صفحه وب برا يانهرا
به واسطه  يزن) ىفرش و قال يا ليسو پرسپو يدجمش مانند تخت( يكسان یگوناگون با معنا

  . )Nandini, 2014( گردند ىبرطرف م ها شناسى ىروابط معادل در هست يفتعر
از . شوند ىگوناگون م یها باعث بهبود عملكرد وب به روش ينهمچن ها شناسى هستى

جوها در وب را بهبود بخشند و درواقع برنامه جستجو با دقت جست توانند ىآنها م ىطرف
مورد  يقمفهوم دق یكه حاو ىرا دارد كه فقط در صفحات يىتوانا ينا شناسى ىحضور هست

 یها واژه ینه همه صفحات وب كه صرفًا حاو ونظر جستجوگر هستند، كاوش كند 
 یبه منظور برقرار ها شناسى ىاز هست تر، يشرفتهپ یكاربرد یها برنامه يگراز طرف د. اند مبهم

استنتاج  ينمرتبط و قوان ىدانش یاز وب با ساختارها یا اطالعات در صفحه ينارتباط ب
وب به آدرس  شده یگذار نشانه صفحه يكمثال  ی؛ برا)Berners-Lee, 2001( كنند ىاستفاده م

www.cs.umd.edu/~hendler يكشود،  صفحه ينچنانچه كاربر وارد ا. يريدرا در نظر بگ 
 يك يگاهدر جا. مشاهده خواهد كرد" Dr. James A. hendler"با عنوان  یصفحه وب عاد
 نو در آ يابد ىشخص م ينبه سرگذشتنامه ا يوندیپ ىآسان او به ى،جستجوگر انسان

 يافتدر Brownخود را از دانشگاه  یاو مدرك دكتر ينكهدر مورد ا ىسرگذشتنامه اطالعات
 یدارا يدبا يابدرا ب ىاطالعات ينكه بخواهد چن ای يانهبرنامه را كي. يافتكرده، خواهد 

اطالعات در قسمت سرگذشتنامه  ينباشد تا بتواند حدس بزند كه ا ای يچيدهساختار پ
  .را بفهمد يسىشده به زبان انگل شخص موجود است و در آنجا اطالعات ارائه

كه  شود ىبرقرار م ناسىش ىصفحه وب و هست ينا ينب ىارتباط يى،در وب معنا اما
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در  ىعلم يئته ینمونه اعضا یبرا كند؛ ىم يفرا تعر يانهعلوم را یها اطالعات در مورد گروه
. اند ىدانشگاه مدرك یو عموماً دارا كنند ىكار م ىو پژوهش ىها و مؤسسات آموزش دانشگاه

كردن  جهت مشخص شناسى ىهست يمصفحه وب، از مفاه ينمورد ا در يشترب یگذار نشانه
كرده،  يافتدر Brownبه نام دانشگاه  يتىمدرك خود را از موجود ىشخص ينچن ينكها

صفحه  يعنى) Uniform Resource Identifier( منبع يكنواختكه در شناسگر  كند ىاستفاده م
صورت،  يندر ا. شود ىم وصيفدانشكده مورد نظر ت يتسا وب دانشگاه به آدرس وب

آدرس  یدارا ىشخص يناست كه چن ينمانند ا ىنكات يصتشخ قادر به ينهمچن يىوب معنا
 يانهاطالعات را را ينهمه ا. است يقاتىتحق یها پروژه یدارا ياخاص  يكپست الكترون

  .روند ىكار م جستجوگر به یها به پرسش يىپاسخگو یو برا كند ىپردازش م ىآسان به
آن به  يلمختلف و تحو های يتسا كاربر از وب یاطالعات مورد تقاضا سازی يكپارچه

 یاست؛ برا يىدر وب معنا ها شناسى ىمهم هست های يىتوانا يگراز د يكجاصورت  كاربر به
واحد در حوزه  شناسى ىهست يك ىاطالعات پزشك یمختلف حاو يتسا ينمثال اگر چند

اطالعات مورد  توانند ىهوشمند م یها برنامه گاه مربوطه را به اشتراك گذارند، آن
كاربر  يلتحو يكپارچهصورت  استخراج كنند و به ها يتسا وب ينكاربر را از ا درخواست

 یها در حوزه ها شناسى ىهست سازی يكپارچهمستلزم  یكاركرد ينالبته چن؛ )Nandini, 2014(دهند 
مطرح است  ها شناسى ىدر مورد هست الشىعنوان چ مسئله امروزه به ينمربوط به هم است و ا

 ی،تراز به روش هم توان ىشده كه ازجمله م يشنهادآن پ یبرا يزن ىتمتفاو یو راهكارها
  .)�Q� KJ]J :SJOOאA،שא�=א� ) �(اشاره كرد  ها شناسى ىنگاشت، انطباق، و ادغام هست

مكمل  ها شناسى ىها و هست نكته توجه داشت كه فراداده ينبه ا يدحال با ينع در
در اجتناب از ابهام در معنا  ىنقش مهم يىسازنده وب معنا یعنوان اجزا و به يكديگرند

در  يشترعالوه بر دقت ب ينهمچن. شوند ىم تر يقدق یها پاسخ يابىو باعث باز كنند ىم يفاا
  .ها است پاسخ ينا ينب يىروابط معنا يفگر، توصيوجو، هدف د پرس يجنتا

  �8"& 2ی. 

 یص و قواعدمشخ ىچارچوب يجادبه ا يهال ينا. منطق است يىدر وب معنا یبعد يهال
را دارند،  يىدر وب معنا يىدانش نها يدتول يفهاستنتاج كه وظ یموتورها یاستاندارد برا
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كار رفته  به شناسى ىمورد استفاده در هست یها زبان يشترب يتتقو یمنطق برا يهال. پردازد ىم
توجه داشت كه  يدبا. شود ىاستفاده م شناسى، ىموجود در هست طالعاتاستخراج ا یو برا

با منطق قادر به  يىهوشمند در وب معنا یها است و عامل تر ىكل شناسى ىمنطق از هست
كه بنابر آن،  يريدرا در نظر بگ ىمثال قانون ی؛ برا)19אA(اند  و انتخاب راه حل گيری يمتصم

قانون با  ينگاه ا آن. نام كنند فلسفه ثبت یها توانند در دوره ىسال به باال م يستتمام افراد ب
  :قابل فهم است يزن ينماش یكه برا شود ىم يانب يرصورت ز به يفىفاده از منطق توصاست

Person (x), age (x) �20   enrolment in Philosophy courses 

صورت مختصر به  منطق مرتبه اول است و به يرمجموعهكه ز( يفىاستفاده از منطق توص
در منطق . شود ىم يكدستصورت  ها به و كنترل داده يف، منجر به توص)آن اشاره شد

. است يانىبخش ب يكو  ىشناس بخش اصطالح يكدانش دربردارنده  يگاهپا يفىتوص
 يانىبخش ب كه ىدرحال كند؛ ىم يفرا توص آنها ينو روابط ب يممفاه ىْ شناس بخش اصطالح

  .)Nakabasami, 2002( دهند ىرا شرح م يتموقع يكاست كه  ياناتىشامل ب

  90& 2ی. 

استنتاج و ارائه  ىواقع يندمسئول فرا يهال ينا. است) proof(بعد از منطق، اثبات  يهال
مثال  ی؛ برا)�Q� KJ]J :S]LאA،שא�=א� ) �(وب و اثبات اعتبار است  یها اثبات به زبان

 يكديگرها با  دانشگاه یها گروه HTMLدر سطح صفحات  يسندگانكه نو هايى یهمكار
 يربا كسب و تفس يىوب معنا يست،ن يىكاوش و شناسا صورت خودكار قابل دارند و به

با  يگردارد؛ به عبارت د یا برنامه يناز چن يبانىپشت یبرا يادیز يلاطالعات مورد نظر، پتانس
آنها با هم در  يقها از طر ها و گروه كه دانشگاه يىاز وب معنا ىصفحات يلو تحل يهتجز

آنان  های يتپژوهشگران و فعال یمكاره ورددر م يقىحقا تواند ىم يستماند، س تعامل
 يكشده از  كسب يجاثبات نتا ينفهرست ارائه كند؛ بنابرا يكو همه آنها را در  يىشناسا

  .)Sizov, 2007(است  يرپذ امكان ىاطالعات تخصص يستمس

  ه�!& 2ی. 

 يفيتو ك) يتامن(خود  ياتكاربران از عمل ينانكه به منظور اطم يهال يناما آخر
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كامل  يلبه پتانس ىوب تنها زمان. است) Trust( يناناطم يهال رود، ىكار م وجود بهاطالعات م
و  يتاطالعات، احساس امن يابىكه كاربران در مورد كار خود در باز يابد ىخود دست م

و شواهد صحت  يتاصالت موجود يهال ينا. )�Q� KJ]J :SJRאA،� )שא�=א� (كنند  يناناطم
من «اظهارنظر كند كه  طور ينا تواند ىكه شخص م چنان. كند ىمها و خدمات را فراهم  داده

  .»اعتماد ندارم يتاعتماد دارم و به اطالعات فالن سا يتبه تمام اطالعات فالن سا

!��2" F� ��  

روزافزون  يشو افزا ىاطالعات همگام با تحوالت علم يابىو باز يرهتحول در حوزه ذخ
كه ظهور  يدعرصه گرد يندر ا يدیجد یابزارها يدايشحجم اطالعات منجر به پ

و متعاقب  يىوب معنا يدهبا طرح ا ير،اخ یها در سال. نمونه بارز آن است ها شناسى ىهست
 يكردرو ينا یشرط الزم و ضرور ها شناسى ىهست ارگيریك به يى،معنا يابىو باز يرهآن ذخ

 يدتولبه  ىبستگ يشاز پ يشب يىوب معنا يتكه موفق یا گونه شناخته شده، به
 ىو مهندس يدالزم است در جهت تول ينوب دارد؛ بنابرا يطمتعدد در مح های شناسى ىهست
  .نمود یدور ينهزم ينو تعلل در ا يرتالش كرد و از تأخ شناسى ىهست

و  ىدانش موضوع یها درون حوزه يممفاه يقو دق ىرسم يفتعر ها شناسى  ىهست هدف
 یها و گروه یكاربرد یها ه است كه برنامهحوز يكفهم مشترك و مورد توافق از  يجادا

 یها برداشت يرمفهوم تحت تأث يك یكه معنا یا گونه به كنند، ىافراد از آنها استفاده م
درواقع . از آن داشته باشند يكسانىدرك  يزگوناگون ن یها ينو ماش يردمتفاوت قرار نگ

حوزه و  يكمهم  مياز مفاه یو چندبعد ىمراتب سلسله يفىشامل توص ها شناسى ىهست
 يفااطالعات ا يابىو باز يىدر وب معنا ىاند كه نقش مهم هر مفهوم های يژگىو يفتوص

   ها شناسى ىهست )Gomez-Perez & Others, 2004(به گفته گومز پرز و همكارانش . كنند ىم
  و منابع  ينترنتسرگردان از ا های يتموجود ياناطالعات در م يابىباز ينددر قلب فرا

  .ها هستند داده
 يقدق یباعث جستجو سو يكاز  ها شناسى ىدر وب با كمك هست يىمعنا يابىباز امروزه

متفاوت و  ىاصطالح با معان يككاربران شده و مشكل  ىو بدون ابهام درخواست اطالعات
 يریكارگ با به يگرد یرا حل كرده است و از سو يكسان یاصطالحات متفاوت با معنا يزن
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انبوه  يانرا از م ىمنطق يجو نتا شود ىظاهر م ىانسان گر تحليل يكدر نقش  ىاستنتاج ينقوان
اطالعات مرتبط از  یآور جمع. دهد ىكاربر قرار م يارظاهر نامرتبط در اخت اطالعاِت به

 ها شناسى ىمهم هست های يژگىو يگرآن به كاربر از د يكپارچه يلمختلف و تحو های يتسا
  .ستاطالعات ا يىمعنا يابىدر باز
مهم  ىعنوان چالش خود به يىمتعدد در وب معنا های شناسى ىحال، وجود هست ينع در

 یها در حوزه ها شناسى ىهست سازی يكپارچهبه منظور  يزن يىمطرح است و راهكارها
  .شده است يشيدهمشكل اند ينعنوان راه حل ا گوناگون به

 ىو عوامل يستن ىكاف يىتنها به يى،وب معنا یبرا بودن ياتىح يندر ع شناسى ىهست البته
 يابد، ىها نمود م كه در قالب فراداده) XML( يرپذ گسترش یگذار مانند زبان نشانه

، و )URI(منبع  يكنواختمعنا، شناسگر  يدبه منظور تول) RDF(منبع  يفچارچوب توص
مهم  های یازجمله فناور ينماش یقابل فهم برا های نتاجدر است) Logic(منطق  ينهمچن

   . روند ىشمار م به ينهزم يندر ا ها شناسى ىو درواقع مكمل هست گرنديد
آنها در  ياربس يتو اهم ها شناسى ىشده در خصوص هست توجه به مباحث مطرح با

در  ىفارس های يتسا صاحبان وب يژهو است به یاطالعات ازجمله در وب، ضرور يابىباز
نكته  ينا. بكوشند یا حوزه يازهاینمتناسب با  ها شناسى ىهست يشاز پ يشب يدجهت تول

حوزه وب و  های یو توسعه فناور يشرفتبا توجه به پ زهاست كه امرو يتحائز اهم رو ينازا
كه بتوانند  هايى شناسى ىگفت هست توان ىبه جرئت م يى،آن به سمت معناگرا يكردرو ييرتغ

 يندارد؛ البته چنرا برآورده سازند، وجود ن يىوب معنا يازهاین ىدر حوزه زبان فارس
منابع وب در قالب  يفو توص XMLصفحات وب به زبان  يدمستلزم تول ينهمچن يكردیرو

RDF است.    
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