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چکیده
هدف اين مقاله بررسی ضرورت کارآمدی هستیشناسیهاا در برابار تیییارات در مفااهیم ،در ساازااری باا
تیییرات مفاهیم دانش بوده است .بهطورکلی ،هستیشناسیها نوعی از ابزارهای معنايی هستند که به دلیا
کاستیهای اصاطح ناماههاا در باازنمون داناش ،قلمروهاای موضاوعی را از طريا نماايش مفهاومهاا و
رابطههای میان آنها به کار ارفتهاند .باا توجاه باه تحاوتت مفااهیم و معناا ،ضاروری اسات در سااتتار
هستیشناسیها بازنگری شود و تیییراتی برای سازماندهی و بازنمون دانش در هساتیشناسایهاا تادوين و
طراحی اردند .اين پژوهش با استفاده از روش کتابخانهای انجام شده است و اطحعاات آن از طريا مارور
در کتابها ،مقاتت مجحت علمی ،مقاتت همايشهاای علمای ،متاون علمای نماياه شاده در پايگااههاای
اطحعات و اينترنت جمعآوری ارديده است .سپس ،مفاهیم و اصول تیییر در هستیشناسیها مورد تحلی و
تفسیر قرار ارفته است .اين مقاله با روش کتابخاناهای ،نحاوه باازنگری و ساازااری هساتیشناسایهاا را باا
تیییرات مفاهیم و معناها موردتوجاه قارار داده اسات .بار اساای يافتاههاای پاژوهش ،مایتاوان تیییارات در
هستیشناسیها را با توجه به شش مرحله موجود در فرآيند تکام هستیشناسیها ارائه داد؛ کاه عباارتاناد
از :دريافت تیییرات ،ارائاه و باازنمون تیییارات ،معناشناسای تیییارات ،اساترش و اشااعه تیییارات ،اجارای
تیییرات و تیییر در ارزشها .همچنین ،بر اسای يافتههاای ديگار ايان پاژوهش و در راساتای يا معمااری
منطقی برای حمايت از تکام هستیشناسیها میتوان تیییرات در هستیشناسیها بهطاور کارآمادتر اعماال
کرد .همچنین هستیشناسی برای مؤثر بودن ،نیاز به تیییرات ،با سرعتی متناسا باا تیییار در بخاشهاايی از
جهان میباشند .بر اسای يافتههای پژوهش ،ضروری است که در زمان تیییر يا هساتیشناسای باه :ايجااد
سلسلهمرات مفاهیم وابسته؛ نیازهای کاربران؛ تعیین عحي کاربران؛ انتخاب مناس ترين ابزار ويرايشاگر در
زمان طراحی هستیشناسیها و تجزيهوتحلی رفتار اطحعيابی کاربران توجه شود .همچناین تاحش کااربران
 .1دانشااجوی دکتااری علاام اطحعااات و دانااششناساای ،دانشااکده علااوم تربیتاای و روانشناس ای ،دانشااگاه الزهاارا،
Sebrahimzadeh@alzahra.ac.ir
 .2عضو اروه پژوهشی زبانشناسی و اصطح شناسی ،پژوهشکده مديريت دانش ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطحعاات
ايرانbeheshti@irandoc.ac.ir ،
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انسااانی نظااامهااای اطحعاااتی ماننااد کتابخانااههااای ديجیتااالی و پشااتیبانی تودکااار باارای مااديريت تیییاارات
هستیشناسی بسیار مهم است؛ که بايد در طراحی هستیشناسیها توسط متخصصان موردتوجه قرار بگیرند.

واژگان کلیدی :هستیشناسی ،دانش ،بازنمون دانش

مقدمه
همگام با توسعه جهان دانش ،نیاز به بازنگری در نظام های سازمان دهی اين جهان ،جادیتار
شده است .اطحعات را نمایتاوان باهطاور اثاربخش بازياابی کارد مگار ايانکاه باهدرساتی
سازماندهی شده باشد .نظريههای معرفتشناتتی تأثیری بنیادين بر نظريههاای رفتاار اطاحع
جويی ،تحلیا موضاوع ،ردهبنادی و باه طاورکلی ذتیاره و بازياابی اطحعاات دارناد .باياد
بپذيريم که بنیانها و شالودههای فلسفه علم اطحعات ا هر چه که باشداا باياد باا دارااونی
وضاعیتهاا تیییار کناد .درنتیجاه نیااز اسات تاا کارکردهاا ،هادفهاا ،مقاصاد باهوياژه در
عرصههای ذتیره و بازيابی اطحعات را با جاديت ماورد بازانديشای قارار دهاد (داور پنااه،
 .)1831ازاينرو ،باه حضاور هساتیشناسایهاا در حاوزه بازياابی بیشاتر توجاه شاده اسات.
هستیشناسی بهعنوان ي ابزار معنايی ،عبارت است از دانش سااتتاريافته در ماورد يا
قلمرو تاص که از طري ارائه مفهاومهاا و رابطاههاای دقیا میاان آنهاا شاک مایایارد
(برن

 1و ديگران .)2229 ،اولین تعريف هستیشناسی دو قسمت عماده را در برمایایارد.

اول :توصیف و ارائه حوزه داناش .دوم :تعرياف اصاطححات و مفااهیم مشاترک (حساینی
بهشتی.)1852 ،
همچنین هستیشناسیها بهمنزله وسایلهای بارای باازنمون داناش در نظاامهاای ذتیاره و
بازيااابی ،معرفاای ماایشااود (وناا  2و ديگااران )2222 ،و آن را مجموعااهای از مفاااهیم،
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تصیصهها و روابط میان مفاهیم تعريف کردهاند (هس و اشالیدر .)2222 ،8ايان تعرياف در
حوزه مدل سازی مفهومی ،چندان جديد نیست .در مدلهای موجوديت ا رابطه 1که از دهاه
 1572در پايگاههای اطحعاتی استفاده میشود و در مدلهاای اساترشيافتاه آن نیاز چناین
الگويی از مفاهیم ،تصیصهها و روابط قاب شناسايی است؛ اماا دلیا ايان مقادار اساتقبال از
1. Brank
2. Weng
3. Hess & Schlieder
4. entity-relationship model
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هستیشناسیها در اين نکته است که هستیشناسیها ،استنتاج هوشمند را ممکان مایساازند
(هس و اشلیدر .)2222 ،ازاينرو يکی از مهمترين دلی هاای طراحای هساتیشناسایهاا در
قلمرو کتابداری و اطاحعرساانی ،محادود باودن قابلیاتهاای سارعنوانهاای موضاوعی و
اصطح نامهها بهعنوان ابزاری بارای ذتیاره و بازياابی داناش ،در ارائاه دقیا مفهاومهاا و
رابطهها میان آنها است .رابطهها میان اصطح ها در اصطح نامه به سه ناوع اصالی رابطاه
همارزی يا معادل ،رابطه سلسلهمراتبی و رابطه همبسته محدود شده اسات کاه ايان امار باه
ايجاد ابهام در کااربرد ايان رابطاههاا در میاان مفهاومهاا مایانجاماد (صانعتجاو.)1831 ،
همانطور کاه ذکار شاد؛ باهطاورکلی يکای از مهامتارين دتيا طراحای و باهکاارایری
هستیشناسیها ،محدود بودن قابلیتهای سرعنوانهای موضوعی و اصطح نامهها در ارائه
دقی مفهومها و رابطهها میان آنها است درحالیکه در طرف ديگر مقدار اطحعات بهطاور
مثال در کتابخانههای ديجیتاال در حاال افازايش اسات .متخصصاین داناش باهشادت باه در
دستری بودن مخازن دانش موجاود تکیاه مایکنناد .هماین مقادار زيااد اطحعاات نیااز باه
پشتیبانی پیچیده برای جستجو دارد البته بايد در پشتیبانیها ،شخصیسازی کردن داناش نیاز
در نظر ارفته شود و اين ي چالش است (ديويس و همکاران.)2222 ،
درنتیجه میتوان افت که هستیشناسی و فنآوری ابار دادههاا را مایتاوان يا روش
برای پرداتتن به اين چالشها نامید .همانطور که ذکر شد هستیشناسیها به شافافساازی
دانش کم میکنند و تفسیر برتای از مادلهاای ماشاینی را آساانتار و قابا پاردازشتار
میکنند .به طوری که استفاده از هستیشناسی چشمانداز بهبود در بازياابی اطحعاات را ارائاه
میدهد .از طرف ديگر ،برای مؤثر بودن هستیشناسیها نیاز اسات تاا آنهاا را باا بخشای از
جهان که در حال توصیف آن هستند و باهسارعت در حاال تیییار هساتند ،تطبیا دهایم .دو

ديجیتااالی) (ديااويس و همکاااران .)2222 ،درنتیجااه بااا توجااه بااه تحقیقااات صااورت ارفتااه
(المرشد و سین 1851 ،؛ استوجانويچ )2222 ،و تحوتت دانش و علوم و همچنین مفااهیم
موجود در آنها ضروری به نظر مایرساد کاه در سااتتار هساتیشناسایهاا نیاز باازنگری
صورت ایرد و ابزارهايی برای بازنگری هستیشناسایهاا طراحای ااردد .باهطاوریکاه باا
بررسی پژوهشهای مختلف میتوان افت تأکید بر استفادۀ مجادد از داناشهاا و تیییارات
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چالش عمده در تطبی هستیشناسای وجاود دارد .تکاما هساتیشناسای باياد هار دو تیییار
عحي افراد و تیییر دادهها را منعکس کند (برای مثال در اسناد ذتیره شده در ي کتابخاناه
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آنها در ايجاد نظامها ،توسعه هستیشناسیها را در عصر حاضر بهعنوان يکای از مهامتارين
چالشها در نظامهای اطحعاتی مطر ساتته است .ازاينرو توسط پژوهش المرشد؛ سین
( )1851جهت رفع اين چالشها ،معیاری برای ارزيابی ابزارهای تولیاد هساتیشناسای ارائاه
شااده اساات .ازنظاار آنهااا انتخاااب مناساا تاارين ويرايشااگر ،چالشاای را باارای طراحاای
هستیشناسی ايجاد کرده است ،زيارا طراحای و سااتت هار هساتیشناسای مساتلزم صارف
بودجه ،زمان و منابع تاص تود است .همچنین ،تاکنون تحول و سازااری هستیشناسیهاا
با تیییرات دانش موجود ،کمتر موردتوجه پژوهشگران بوده است .از انادک پاژوهشهاايی
که به اين موضوع پرداتتهاند میتوان به پژوهش ،اساتوجانويچ 1و همکااران ( )2222اشااره
کرد .در پژوهش آنها شش مرحله ممکن از فرآيند تکام هستیشناسی بیان شده است.
کلین )2221( 2نیز مجموعاهای از اصاطححات اساترده از عملیاات تیییار در دو بعاد را
معرفاای کاارده اساات :اتماای در مقابا مرکا و ساااده در مقابا غناای .اوچ 8و همکااارانش
( )2219نیز به بررسی تحول و تیییرات در هستیشناسی بیو پزشکی پرداتتند و دريافتند کاه
تیییرات تأثیر عمدهای بر روی هستیشناسی موردمطالعه دارد.
ازاينرو ،مسئله بنیادی در پژوهش حاضر اين است کاه کارآمادی هساتیشناسای در
سازااری با تیییرات مفاهیم دانش چگونه است؟ تحش شده است که ي ديدااه کلی در
مورد چگونگی تحول هستیشناسیهاا ارائاه شاود .درنتیجاه در ايان پاژوهش ابتادا ماهیات
شناتتی تکام هستیشناسیهاا موردبررسای قارار ارفتاه اسات و در مرحلاه بعاد معمااری
منطقی اين تحوتت ارائه شده است.
ماهیت شناتتی تکام هستیشناسیها .قب از بحث در مورد نحوه تکاما هساتیشناسایهاا
تزم است تا نحوه طراحی آنها موردبررسی قرار ایرند .برای طراحی هستیشناسیها چناد
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روش ارائه شده است:
آشااولد و ارونینگاار )1552( 1ب ارای طراحاای هسااتیشناساایهااا ،روشاای  9مرحلااهای را
بهصورت زير بیان کردند:

1. Stojanovic.
2. Klein
3. Ochs
4. Uschold & Gruninger
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تعیین هدف و دامنه هستیشناسی؛ طراحی هستیشناسی در ي فرآيند سه مرحلهای شام :
اردآوری هستی شناسی (تعیین مفاهیم و روابط اصلی و ايجاد تعرياف بارای ايان مفااهیم و
روابط)؛ کداذاری هستیشناسی ،به کار ارفتن واژههای اصلی بارای هساتیشناسای (رده،
موجودياات ،رابطااه)؛ انتخاااب ياا زبااان بااازنمون؛ نوشااتن کااد؛ يکپارچااهسااازی
هسااتیشناساایهااای موجااود؛ ارزيااابی هسااتیشناساای؛ مستندسااازی؛ ارائااه راهنماهااا و
دستورالعم هايی برای هر ي

از مراح قب .

امروزه با توجه به روند رو به رشد استفاده از هساتیشناسایهاا در نظاامهاای اطحعااتی،
ساااتت هسااتیشناساایهااا ،روششناساای ساااتت ،ابزارهااای ساااتت ،ساااتت تودکااار و
يادایری هستیشناسیهاا ،از مباحاث مطار در میاان محققاان اسات .باهطاوریکاه ونا
( )2222در پااژوهش تااود رويکردهااای متنااوعی در ساااتت ،توسااعه و روزآمدسااازی
هستیشناسیها را بررسی کرده است .شمس فرد ،عبدالهزاده بارفروش ( )1831در پاژوهش
تود ساتت دستی هستیشناسیها ،برای قلمروها و کاربردهای مختلف را موردبررسی قرار
داده و دريافتند که ساتت دستی هستیشناسیها پرهزيناه ،وقاتایار و مساتعد تطاسات و
هستیشناسیهايی که بهصورت دستی ساتته میشوند ،معماوت ااران ،متمايا باه نظرهاای
شخصی طرا  ،انعطافناپذير در مقاب تیییرات و دقیقا تاص منظوری هستند کاه بارای آن
تهیه شدهاند .در پژوهشی ديگر آقاب  ،آيادين ،اوزما و آکساوی )2222( 1دريافتناد کاه
ساتت هستیشناسیها بیشتر بهصورت نیمهتودکار صورت میپذيرد .باوجوداين ،در زمینه
تودکارسازی کام فرايند مهندسی هستیشناسیها نیز پژوهشهاايی هرچناد کام صاورت
ارفته است.
میکا 2نیز ( )2222به بررسی و دساتهبنادی معمااریهاای متناوعی در طراحای و اجارای

تنها در موارد بسیار کم مؤثر تواهاد باود .نقطاه قاويت ايان ناوع معمااری آن اسات کاه باه
هیچاونه ترسیمی نیاز نیست .هستیشناسیهای محلی :در اين نوع معمااری ،ااروههاايی از
افااراد سااازمان فعااال در حااوزهای تاااص از هسااتیشناساای محلاای اسااتفاده ماایکننااد.
1. Akgo¨bek, Aydin, ztemel, & Aksoy
2. Mika
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هستیشناسیها پرداتت .ازنظر او اين معماریها در سه دسته قاب بررسایاناد هساتیشناسای
واحد :وقتیکه تمام افراد سازمان به تفاهم بر هستیشناسی واحدی مایرساند .ايان معمااری
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هستیشناسیهای فردی زمانی که ي فرد در سازمان از هستیشناسای منحصاربهفارد تاود
استفاده کند ،با اين روش ،استفاده از ترسیمها با وسعت بیشتری صورت میپذيرد.
همچنین روش های طراحی هساتی شناسای هاا را باه اوناهای ديگار باه ساه دساته تقسایم
کرده اند :ساتت دستی :در اين روش ،حجم عظیمای از داناش مفهاومی باهوسایله افاراد در
ماشین کداذاری میشود و پايگاههای دانش بزرگ عمومی يا تخصصی ايجاد میاردناد
 Cycنمونهای از هستیشناسی ساتتهشده با ايان روش اسات .هادف پاروژه ، Cycايجااد
ي

پايگاه دانش بزرگ شام مخزنی از دانش زمینه ای رسمی برای وظايف و فعالیت هاای

اسااتدتلی و ح ا مساائله در حااوزههااای اونااااون اساات .اسااتفاده از ابزارهااای مهندساای
هستیشناسی :در سالهای اتیر ابزارهايی برای پشتیبانی ساتت هستیشناسی ايجاد شدهاند
آن ها با فراهم کردن واسط کاربر مناس  ،محیط را برای اکتساب دانش مفهومی و تعرياف
مفاهیم ،نمونهها ،ويژایها ،روابط و محادوديتهاای مفااهیم فاراهم مایکنناد و دادههاا و
ساتتارهای تزم بارای سااتت هساتیشناسای را از مناابع ورودی اساتخراج مایکنناد و در
اتتیار سازنده هستی شناسی (انساان ياا ماشاین) قارار مای دهناد .سااتت (نیماه) تودکاار و
اسااتفاده از روشهااای اکتساااب دانااش :بااه اياان منظااور دو راهکااار پیشاانهاد شااده اساات:
يکپارچهسازی و استفاده مجدد از هستیشناسیهای موجاود؛ ياادایری و سااتت تودکاار
هستیشناسیها از روی منابع موجود( .شمسفرد و عبدالهزاده بارفروش.)2222 ،
همانطور که اشاره شد بعد از طراحی هستیشناسیها و با توجه باه تیییارات اساترده و
دائمی علوم و دانش موجود در آنها نیاز است که اين هستیشناسیهای طراحیشاده فاار
از نوع طراحی آنها موردبررسی و تیییار قارار ایرناد .از ايان تیییارات باهعناوان تکاما و
تحول در هستیشناسیها ياد میشود .تکااملی کاه باعاث مایشاود هساتیشناسای همچاون
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موجود زنده به حیات تاود اداماه دهاد .اساتوجانويچ و همکاارانش ( ،)2222شاش مرحلاه
ممکن از فرآيند تکام هستیشناسیها هماان طاور کاه در شاک  1نشاان داده شاده اسات،
شناسايی کردهاند .اين مراح عبارت اند از :دريافت تیییارات ،1ارائاه و باازنمون تیییارات،2

1. change capturing
2. change representation

تغییر در مفاهیم دانش :نگاهی به ضرورت تکامل هستی...

معناشناسی تیییارات ،1اساترش و اشااعه تیییارات ،2اجارای تیییارات 8و تیییار در ارزشهاا
(اعتبار سنجی).1

شکل  .1مراحل فرآیند تکامل در هستیشناسیها (استوجانویچ و همکارانش)2002 ،

دريافات تیییارات :رونااد تکاما هسااتیشناسای باا دريافاات تیییارات شااروع مایشااود.
همانطور که قبح ذکار شاد ،الازام در وضاو مفااهیم باعاث ايجااد تیییارات در الگوهاای
موجود در دادهها و استفاده از هستیشناسیها میشود .در شک  1انواع مختلف تیییار ارائاه
شده است:

 تیییرات استفاده محور از الگوهای استفاده که بیش از ي دوره زمانی ايجاد شدهاند
ناشی میشود .هنگامیکه هستیشناسی به سطح تاصی از اندازه و پیچیدای میرسد.
تصمیمایری در اين مورد که کدام بخش مربوطه باقی بمانند و کدام از رده تارج شود

منعکس کرد .البته اين تود میتواند ناشی از پریوجو و مرور رفتار کاربران در طول
برنامه از هستیشناسی باشد (استوجانويچ.)2221 ،
1. semantics of change
2. change propagation
3. changeiImplementation
4. change validation
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کار بزرای برای مهندسین هستیشناسی است .الگوهای استفاده از هستیشناسی و ابرداده
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 تیییرات داده محور را بهعنوان مشک

استخراج تیییرات هستی شناتتی از

هستیشناسیها با استفاده از روشهايی مانند دادهکاوی ،تحلی مفهوم رسمی و يا فنآوری
هوشمند تعريف میکند .يافتن تیییرات داده محور بر اسای اين فرض استوار است که
نوعی هستیشناسی است که اغل
از اسناد و يا ي

بهمنظور انعکای دانش بهطور ضمنی که توسط تعدادی

پايگاه داده ارائه و ساتته شده است تعريف میشود؛ بنابراين ،در هراونه

تیییر در زمینه دادهها ،مثح ي سند که بهتازای اضافهشده و يا تیییر ورودی به پايگاه داده
و غیره بهروزرسانی از هستیشناسیها ضرورت میيابد .يافتن و دريافت تیییرات داده
محور را میتوان بهعنوان وظیفه هدايت تیییرات هستیشناسیها نیز تعريف کرد
(استوجانويچ.)2221 ،
نمايش و بازنمون تیییرات :تیییرات ،بايد شناسايی شده و در فرمت مناس ارائه ااردد.
به اين معنی که نیاز به نمايش درآوردن تیییرات و ارائه آن ها به ي مدل هستیشناسی بايد
تعريف شود .طیفی از روشهای متنوع در استخراج و مدلساازی داناش در متاون مختلاف
قاب شناسايی است .اغل در ساتت هساتیشناسایهاا از روشهاای نیماهتودکاار اساتفاده
ماایشااود ،امااا مطالعاااتی در زمینااه تودکارسااازی کاما اياان فراينااد نیااز در جريااان اساات
(ون

 )2222،که تزم است در ساتت هستیشناسیهای تودکار تیییرات هستیشناسیهاا

را در طول زمان موردتوجه قرار داد.
تیییرات در بازنمون را مایتاوان در ساطو مختلاف جزئیاات نماايش داد ،بارای مثاال
بهعنوان تیییرات ابتدايی و يا تیییرات پیچیده .اساتوجانويچ ( )2221مجموعاهای از تیییارات
هستیشناسی (تیییرات کوچکی) که در دوره تحول هستیشناسیهاا رخ داده اسات را بیاان
کرده است و آنها را جز تیییرات ابتدايی نامیده است ،زيارا آنهاا نمایتوانناد باه تیییارات
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سادهتر تجزيه شود .او همچنین اشاره میکند کاه ايان ساطح از ارائاه تیییار همیشاه مناسا
نیست و درنتیجه نمیتواند مفهوم تیییرات مرک را معرفای نماياد .تیییار مرکا بخشای از
تیییر هستیشناسی اسات کاه (ايجااد ،حاذف و ياا تیییارات در هساتیشناسایهاا) را بهباود
میبخشد عحوه بر اين ،ي تیییر پیچیده تیییری از هساتیشناسای اسات کاه مایتواناد هار
ترکی را حداق به دو تیییر ابتدايی يا مرک در هستیشناسی تجزياه کناد .کلاین ()2221
مجموع هايی از اصطححات استرده از عملیات تیییر را در دو بعد معرفی کرده است :اتمای
در مقاب مرک و ساده در مقاب غنای اسات .تیییارات اتمای تیییراتای کاه نمایتوانناد باه
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عملیات کوچ تر تقسیم شوند .درحالیکاه؛ تیییارات مرکا ارائاه يا مکانیسام بارای
اااروهبناادی تیییاارات در يا نهاااد منطقاای را تشااکی ماایدهنااد؛ تیییاارات ساااده فقااط در
شناسايی ،تجزيهوتحلی ساتتار هستیشناسی استفاده میشاود .درحاالیکاه بارای شناساايی
تیییرات غنی برای شناسايی آنها نیاز به پریوجو از نظريه منطقی هستیشناسیها است.
معناشناسی تیییر :دو روش برای تحق تیییرات معناشناسای باه ناامهاای روياه و اعحنای
وجود دارند .رويکرد رويه :اين روش بر محدوديتها استوار است و بر اسای تعريف ثبات
ي

طر و قوانین قطعی که بايد به دنبال هر تیییر باشد تعريف میشاود .رويکارد اعحنای:

اين روش بر صدا و مجموعه ای از بديهیات استوار است (ارائه شده با ي

مکانیزم استنتاج)

که به پويايی تکام رسمیت میبخشد (فرانکنی 1و همکااران .)2222 ،هادف از ايان عما
تعیین مجموعهای از بديهیات به منظور به دست آوردن ي

هستیشناسی منطقای و ساازاار

با حداق تأثیر 2بر هستیشناسی موجود است .بديهی است ،تعريف حداق تأثیر احتماات باه
نیاز تاص کاربر بستگی دارد .ي تعريف بسیار ساده میتواند شام تعداد بديهیات حذف
شده و به حداق رسیده باشد.

اساااترش و اشااااعه تیییااارات :هساااتیشناسااایهاااا اغلا ا

بااارای اساااتفاده مجااادد از

هستیشناسیهای ديگر استرش می يابد؛ بنابراين ،بهروزرسانی هساتیشناسای ممکان اسات
بهطور بالقوه باعث فرسايش در هستیشناسیهای اصح شاده ااردد؛ کاه آن نیاز باه نحاوه
جااااذاری ،يکپارچااهسااازی و نقشااهباارداری از مفاااهیم بسااتگی دارد .ماایچ 8و همکااارانش
( )2228ي رويکرد برای تکام هستیشناسیها و اشاعه تیییرات ارائه دادهاناد کاه شاام
تیییرات وابسته و استرده است.
پیادهسازی تیییرات :فرايند پیادهسازی و اجارای تیییارات شاام  :اطاحع يا مهنادی

جلوایری از انجام تیییرات نامطلوب ،ي

لیست از تمام مفااهیم بارای هساتیشناسای باياد

1. Franconi
 .2رويکرد حداق تأثیر تحش میکند تا ترجمه و بومیسازی تناقضات را با حداق ناسازااری در هستیشناسیها،
تعیین کند اين مجموعه بهطور قاب توجهی کوچ

تر از ک هستیشناسی است و کم
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هسااتیشناساای در مااورد تمااامی نتاااي ناشاای از درتواساات تیییاار؛ اعمااال تمااامی تیییاارات
(موردنیاز و مشت شده)؛ و پیگیری تیییرات انجاام شاده اسات؛ آاااهی تیییارات باهمنظاور

میکند که کاربر آسانتر

تصمیم بگیريد و به ح ناسازااری بپردازد.
3. Maedche
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تولید کرد و به مهندی هستیشناسی ارائه شود ،البته مهندی پس ازآن بايد قادر باه پاذيرش
يا لیو اين تیییرات باشد؛ پیاده سازی تیییرات به منظور تیییرات کاربردی بايد ويژای زيار را
مدنظر قرار دهد :تواص اتمی؛ ثبات؛ جداساازی؛ دوام و پاياداری؛ (دياويس و همکااران،
 .)2222راههای مختلفی برای اجرا و پیادهسازی تیییرات وجود دارد.
اعتبار سنجی :شرايطی که در آن تعاداد زياادی از شارايط مطلاوب باه معکاوی تبادي
میشود؛ کاه تکاما هساتیشناسای را تحات تاأثیر قارار مایدهاد باهعناوان مثاال :مهنادی
هستیشناسی ممکن است قادر به درک اثر واقعی تیییر نباشد ي

تیییار را کاه نباياد انجاام

شود تصاوي کناد؛ ممکان اسات آن تیییار در مفااهیم هساتیشناسای فقاط بارای اهاداف
آزمايشگاهی مناس

باشد؛ مهندسین هستیشناسی ممکن است ايدههاای مختلفای در ماورد

چگونگی تیییر مفاهیم در هستیشناسی داشته باشند (ديويس و همکاران .)2222 ،هماه ايان
موارد وظیفه تیییر در اعتبار سنجی است که باياد تماامی ايان شارايط را مادنظر قارار دهاد.
اعتبار سنجی بهراحتی تیییرات را توجیه میکند درنتیجه توانايی هستیشناسی را بات میبرد.
معماری منطقی .توجه به ي معماری منطقی برای حمايت از تکام هستیشناسی
امری است که در ارائه تیییرات در هستیشناسیها بايد موردتوجه قرار ایرد .بهطور مثال
میتوان اين معماری منطقی را در ي کتابخانه ديجیتال ارائه داد .معماری منطقی در ي
کتابخانه ديجیتال شام  :ي کاربر با رابط کاربری است که برای دسترسی به محتوای
کتابخانه ديجیتال که شام چندين پايگاه داده و يا سند است که با استفاده از هستیشناسی
سازمان يافتهاند ،تعام برقرار میکند .در ادامه به بررسی هري از اجزای اين معماری
منطقی تواهیم پرداتت .کاربر :مصرفکننده دانش از کتابخانههای ديجیتال است.
همچنین تولیدکننده محتوايی کتابخانه ديجیتال را نیز شام میشود .رابط کاربری :دروازه
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اتتصاصی مبتنی بر وب است که به روی اطحعات و دانش در پردازش شبکهای اشوده
میشود .پورتال سعی میکند تا سرريز اطحعات را از طري محیط مبتنی بر شبکه داتلی
مرت نموده و با استفاده از تکنی های پیشرفته جستجو و نمايه نويسی به اطحعات مربوطه
از سیستمهای مختلف فناوری اطحعات و اينترنت دسترسی داشته و آنها را جستجو کند.
درااه صفحهای است که از طري آن میتوانیم تمام کارهای مربوط به تود را در وب
انجام دهیم .عموما پورتالها بهعنوان درااههای اطحعاتی شناتته میشوند (بصیری،
.)1852
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بهطورکلی میتوان نتیجه ارفت که باا اساتفاده از پورتاال مایتاوان باه يکپارچاهساازی
سیستمها کم کرده و کاربران را برای استفاده از تدمات موجود يااری داد .طاوری کاه
کاربر میتواند در مطال کتابخانه جستجو کند و به ارائه مطال در ي روش سازمانيافته
دست يابد .پايگاه داده :پايگاه داده شام مجموعهای از اسناد و مدارک میباشند .در زمیناه
کتابخانه ديجیتال ،اين پايگاهها مجموعهای از پیشینهها هستند که شام متن اسناد اسات ،اماا
ممکن است شام محتوای چندرسانه ای مانند صدا ،ويدئو و تصاوير نیز باشد .دامنه وسایعی
از انااواع مختلااف آنهااا از طرياا اينترناات قاب ا دسااتری اساات (کااوک .)1832 ،ولاای
درهرصورت عنصر اولیه و مهم در اين پايگاهها محتوا و مناابع اطحعااتی آن اسات (علیپاور
حافظی .)1852 ،درحالی که ما سند را به عنوان ي

واحد منطقی میشناسایم ،ممکان اسات

سند از تعدادی زياد از منابع توزيع شده باشد .محتوای سند پايه باهطورمعماول ايساتا اسات،
اما همیشه در حال تیییر است زيرا اسناد پايه جديد وارد میشوند درحالیکه اسنادی ممکان
است حذف شوند (ديويس.)2222 ،
کتابخانه ديجیتال معنايی :کتابخانه ديجیتاال ،مجموعاهای يکپارچاه از مناابع و تادمات
الکترونیکی برای اردآوری ،سازمان دهی ،حفاظت و بازيابی اطحعاات باه شاک ديجیتاال
است .ظهور وب معنايی و هستیشناسی در عصر حاضر ،سب ايجاد تحول در کتابخانههاای
ديجیتال و طراحی کتابخانههای ديجیتال معنايی شده است .هستیشناسی ،بازنمونی صاريح،
دقی و اويا از نمونهها ،مفاهیم و رواباط در يا حاوزه موضاوعی اسات کاه باا توجاه باه
ويژایهايی همچون قابلیت استنتاج ،ايجاد ارتبااط و میاان کانش پاذيری باین ساامانههاای
اطحعاتی ،حمايت از پردازش زبان طبیعی ،فهم پرسش جستجو و ،...میتواناد بارای تبادي
کتابخانههای ديجیتال به سامانههاای اطحعااتی هوشامند و درنتیجاه طراحای کتابخاناههاای

ديجیتال و سااير ساامانههاای اطحعااتی ،توصایف معناايی مناابع موجاود در کتابخاناههاای
ديجیتال از طري ادغام فرادادههای کتابشناتتی قال مارک در هستیشناسی ارتقای سیستم
پرسش و پاسخ در کتابخانههای ديجیتال ايجااد محایط راباط کاربرپساند و امکاان مارور و
جستجوی آسان و ساريع مادارک ،برتای از کاربردهاای هساتیشناسای در کتابخاناه هاای
ديجیتال هستند (فتحیان .)1851 ،درنتیجه با توجاه باه ويژاایهاا و قابلیاتهاای ذکرشاده،
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هستیشناسیها میتوانند برای تبدي کتابخانههای ديجیتال به سامانههای اطحعاتی هوشامند
و درنتیجه طراحی کتابخانههای ديجیتال معنايی ،مورداستفاده قرار ایرد.
مقدار استفاده کاربر از داده :باياد تاطرنشاان سااتت کاه قابلیات ورود دادههاا (میازان
استفاده کاربران در هنگام ورود ثبت میشود) از اهمیت فراوانای برتاوردار اسات زيارا در
اين صورت محتوای اصطح نامه به نرمافزار و يا برنامه کاربردی اولیه که برای آن طراحای
شده است محدود نخواهد بود (موسسه استاندارد بريتانیا.)1851 ،
مديريت فرايند تیییر :روند تکام هستیشناسیها توسط زيرساتتهای مديريت تحول
پشااتیبانی ماایشااود .شااعباننااژاد 1و هارساالو )2219( 2در بررساای تااود بااه آشکارسااازی و
طبقهبندی برتی از تیییرات راي در تعدادی از هساتیشناسای پزشاکی محباوب پرداتتناد.
يافتههای آنها حاکی از آن است که با استفاده از نظريه رده و نمودار سلسلهمراتبی میتاوان
به مديريت فرايند تیییر در هستیشناسیها پرداتت .بهطوریکه میتوان دانشای کاه واضاح
نیست ولی موردنیاز کاربران نهايی است را فراهم آورد .همچنین میتوان رفتار کاربر نهاايی
را کااه منجاار بااه دسااتیابی بااه اطحعااات موردعحقااه و يااا غیاار موردعحقااه او ماایشااود را
تجزيهوتحلی کرد (شعباننژاد و هارسلو.)2219 ،
تیییرات هستیشناسی داده محور :ازآنجاکه بسیاری از مجموعه دادهها در دنیاای واقعای
تماي بسیاری به پويايی و تیییر دارند ،درنتیجه هستیشناسیها در سیستمهای مديريت باياد
برای مقابله با تناقضات بین مدل دانش هستیشناسی و دانش ارائاه شاده توساط دادههاا (در
دنیای واقعی) بپردازند .اهداف يافتن تیییرات داده محور اين مشک را هدف قرار مایدهاد:
به وسیله ارائه روشی برای انطباق اتوماتی يا نیماه اتوماتیا از هساتیشناسای باا توجاه باه
تیییرات مجموعهای از دادهها (ديويس و همکاران .)2222 ،درنتیجه احتمات ،بااوجود يا
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موتور جستجوار پیشرفته معناشناتتی پیچیده ،کاربر راههای مختلفی برای مشاخص کاردن
معنای آن چیزی که او دقیقا میتواهد پیدا تواهد کرد؛ اما در اينجا سؤالی مطر میشاود
که چگونه میتوانیم مطمئن شويم که تمام هستی شناسی و اباردادههاا همیشاه باا اساناد پاياه
بهروز تشکی شدهاند که تزم است چنین سؤاتتی پاسخ داده شوند.

1. Shaban-Nejad
2. Haarslev
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ي احتمال اين امر میتواند باشد که ي مهندسی مجدد از هستیشناسیها ارائه دهایم
(با هر بار تیییر در سند پايه)؛ که البتاه ،سااتت يا هساتیشناسای بارای مقادار زياادی از
دادهها دشوار و زمانبر است حتی اار آن را توسط ابزارهای اتوماتیا ياا نیماه اتوماتیا
پشتیبانی و استخراج ازيده وار انجام داد .ي راه بسیار کارآمدتر انطبااق هساتیشناسای باا
توجه به تیییارات اسات؛ کاه باه شناساايی هار تیییار در مفااهیم و رواباط در هساتیشناسای
پرداتته میشود؛ بنابراين ،ياافتن تیییارات داده محاور باا هادف ارائاه روشای بارای انطبااق
اتوماتی

يا نیمه اتوماتی

از ي

هستیشناسی ،باهعناوان زمیناهای بارای تیییار داده اسات

(ديويس و همکاران.)2222 ،
تیییاارات هسااتیشناساای اسااتفاده محااور :چگونااه اطحعااات در مااورد میاازان اسااتفاده از
هسااتیشناساای را م ایتااوان تجزيااهوتحلی ا کاارد و در توصاایه تیییاارات بااه هسااتیشناساای
مورداستفاده قرار داد؟ تجزيهوتحلی میزان استفاده که منجر به توصیه تیییرات میشود يا
فعالیت بسیار پیچیده است .اول اينکه ،پیدا کردن الگوهای اساتفاده معنایدار دشاوار اسات.
به عنوان مثال ،ي برنامه کاربردی کشف میکند که بسیاری از کاربران عحقاه مناد باه ايان
پروژه صنعتی از موضوعهای پژوهش هستند؟ دوم اينکه ،زماانی کاه يا الگاوی اساتفاده
معنیدار پیدا شد ،موضوع چگونگی ترجمه آن به ي تیییر است که منجر به بهبود کاربرد
میشود (ديويس و همکاران .)2222 ،درنتیجه شايد بتاوان افات نقطاه مرکازی ايان روش
(تیییرات استفاده محور) انطباق مستمر هستیشناسی با نیازهای کاربران است.
استفاده از سلسلهمرات  .تعريف مفاهیم و سلسلهمراتا مفااهیم و تعرياف ويژاایهاای
مفاهیم ،بسیار پیچیده است و ايجاد تمايز میان آن ها بسیار دشوار است .معموت کار با ايجااد
تعريف برای تعدادی محدود از مفاهیم در سلسله مرات آغاز میشاود و ساپس باا توصایف

روش بات به پايین :روش توسعه بات به پايین با تعريفهاای مفااهیم عاام در دامناه آغااز
میشود .سپس فرايند توسعه با ايجاد ردههای فرعی تاصتر از اين مفااهیم ،اداماه مایياباد.
روش پايین به بات :اين روش با تعريف مفاهیم بسایار تااص آغااز مای شاود .ساپس فرايناد
توسعه با اروه بندی در قال مفاهیم عام تر ،ادامه می يابد .روش تركیبی :اين روش ،ترکیبی
از روشهای بات به پايین و پايین به بات اسات .در ايان روش ،ابتادا مفااهیم برجساته و مهام
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تعريف می شوند .سپس با عمومیسازی (ترکی ) يا تصوصیسازی (تجزياه) ايان مفااهیم،
فرايند توسعه ادامه میيابد.
درنتیجه استفاده از سلسله مرات کم به ي مهندی هستیشناسی در انجاام تیییارات
و بهبود مستمر هستیشناسی است .از ديگر ساو ،تیییار کاه باعاث بهباود قابلیات اساتفاده از
هساتیشناسای مایشااود؛ تاود ساب

ايجااد مجموعااهای از تیییارات در هساتیشناسای نیااز

میاردد .يکی از مشکحت مهم ما در زمان حال ،توسعه ي
سلسله مرات

هساتی شناسای و ايجااد يا

مفاهیم است که وابسته به نیااز کااربران ،باشاد .عاحوه بار ايان ،نیااز کااربران

میتواند در طول زمان تیییار کناد و سلساله مراتا

باياد بازتااب چناین تیییراتای نیاز باشاد

(ديويس.)2222 ،
استفاده از سلسله مراتا
کاربران با در نظر ارفتن ي
داده شده است.
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بهتارين راه تخماین نیازهاای کااربران اسات .ايان تخماین نیااز
مثال از استوجانويچ و همکاارانش ( )2228در شاک  2نشاان

شکل  .2مثالی غیریکنواخت در کاربرد مفهوم (برگرفتهشده از استوجانویچ و همکارانش.)2002 ،

در شک  2فرض شده است که در سلسلهمراتا اولیاه ،مفهاوم  xدارای ده زيار مفهاوم
است .همچنین فرض شده است که اين ده مفهوم با نیاز کاربران در بهترين حالات مطابقات
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دارند .بااينحال استفاده از اين سلسلهمرات در طول ي مدتزمان طوتنی نشان مایدهاد
که حدود  59درصد از کاربران عحقهمند به تنها سه زير مفهوم از اين ده مفهوم هستند .ايان
بدان معنای اسات کاه  59درصاد از کااربران ،پیادا کاردن  72درصاد از مفااهیم را مارتبط
میدانند .درنتیجه ،اين  59درصد از کاربران زمان بیشتری را در انجام ي کار که بیشاتر از
نیاز تود بود ،انجام دادهاند .درنتیجه بر روی اطحعات بیربط توجه بیشتری انجام میدهناد.
عحوه بر اين ،شانس بیشتری برای تطای تصادفی وجود دارد (مثح ي
روی لین

کلی

تصادفی بار

اشتباه) و اين احتمال (تطاای تصاادفی) از احتماال انتخااب اطحعاات بایرباط

بزرگ تر است .به منظور ايجاد ي
راه برای بازنگری از سلسلهمرات

سلسله مرات

مناس تر و توجه به نیازهاای کااربران ،دو

اولیه مفید تواهد باود :توساعه :حرکات باهساوی تماامی

هفت مفهوم ،بی ربط ،به سمت پايین در سلسله مرات

با اروهبنادی آن هاا تحات يا

زيار

مفهوم جديد مثح ( Gنگاه کنید به شک  .))C( 2کاهش :تماامی هفات مفهاوم بایرباط را
حذف کنیاد ،درحاالیکاه در توزياع مجادد نموناههاای آن را در زيار مفهاوم اصالی بااقی
بگذاريد (شک .))D( 2

از طري اين استرش ،نیازهای  9درصد از کاربران حفظ میشود و مفاهیم تاازه معرفای
میشوند و باقی مانده ( 59درصد) کاربران از ساتتار جمع و جاورتری بهارهمناد مایشاوند.
کاهش ساتتار جديد به طور کام به نیازهای  59درصد از کاربران مرتبط است .عاحوه بار
اين ،قابلیت استفاده از هستی شناسی را نیز افازايش داده اسات ،زيارا ماوارد بایرباط اکناون
قاب مشاهده برای  ٪59از کاربران است .درنتیجه ،کاربران احتمات آن مفهوم را مفیاد بیابناد
درحالی که در طبقهبندی اولیه آن را به عنوان مفهومی بیربط پیشبینی کارده بودناد .توجاه
داشته باشید کاه نماودار ساتونی نشاان داده شاده در شاک ( 2ب) ماا را قاادر مایساازد تاا

سلسله مرات دستی ،به منظور اطمیناان از قابلیات اساتفاده آن اسات .ماحک اصالی انساجام
سلسله مرات  ،اين امر را که سلسله مرات متناس با نیازهای کاربر در نظر ارفته شده اسات
را تضمین میکند .بايد تاطرنشان ساتت که اتتصاص توصیفگرهايی با قطعیت ربط بیشاتر
هنگااام سااازماندهاای و امکااان تعريااف درتواساات جسااتجوی اطحعااات بااا اسااتفاده از
تصیصهها ،سطح اثربخشی نظاام بازياابی اطحعاات را از دياد کااربر افازايش تواهاد داد.
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همچنین ،وارد ساتتن تصیصه به ساتتار مفاهیم معناايی در اصاطح ناماه ،آن را باه ساطح
مدل مفهومی در سلسلهمراتا هساتیشناسای نزديا تواهاد کارد (زنادی روان.)1837 ،
همچنین در شک ایری نظاام مفااهیم در هساتیشناسایهاا درتات سلسالهمراتا واژااان
اصطح نامه به درتت سلسلهمرات مفاهیم تبدي میشود که در آن هار مفهاوم باه مادت
واژاااانی اصااطح نامااه برماایاااردد (حسااینی بهشااتی .)1252 ،درنتیجااه بايااد بااه رابطااه
سلسلهمراتبی در تبدي اصطح نامهها به هستیشناسیها توجه کرد.
با نگاهی کلی به يافته ها و مطالا

ارائاه شاده در ايان پاژوهش و باا توجاه باه تیییارات

استرده و دائمی علوم و دانش موجاود در آنهاا مایتاوان افات کاه تزم اسات کاه ايان
هستیشناسیهای طراحی شده فار از نوع طراحی آنها موردبررسای و تیییار قارار ایرناد.
درنتیجه تیییرات در مفاهیم و تکام هستیشناسیها ،چالشهاا و فراينادهاای متناوعی قارار
دارد که تزم است توسط متخصصین علم اطحعات موردتوجه قرار ایرند .در اين پاژوهش
نگاهی کلی به اين چالشها و فراينادها در مسایر تکاما هساتیشناسایهاا شاده اسات کاه
میتوان در کنار شش مرحله استوجانويچ ( )2222موردتوجه قارار ایارد .ايان چاالشهاا و
فرايندها عبارتاند از :تعیین عحي کاربران؛ انتخاب مناس ترين ابازار ويرايشاگر در زماان
طراحی هستیشناسیها که تود اهمیت مرحله طراحای هساتیشناسای را نماياان مایساازد؛
تجزيهوتحلی رفتار اطحعيابی کاربران؛ شناسايی انواع تیییرات با توجه باه نیااز کااربران؛ و
توجه به سلسلهمرات در تبدي اصطح نامه به هستیشناسیها.
همچنااین بااا توجااه بااه مااوارد ذکرشااده در اياان پااژوهش ،ضااروری اساات تااا در کنااار
متخصصین علم اطحعات ،مهندسین هستیشناسی نیز به اهمیت تیییرات مفاهیم واقاف باوده
و در توسعه و طراحی هستیشناسیها در جهت کارآمدی آنها در مقابله با تیییارات نکاات
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زير را در نظر ایرند:







شخصیسازی دانش در طراحی هستیشناسیها؛
ايجاد سلسلهمرات

در توسعه هستیشناسیها؛

انطباق تودکار و نیمهتودکار هستیشناسیها با توجه به تیییرات دادهها و مفاهیم؛
ح ناسازااریها برای تصمیمایری بهتر کاربران (استفاده از رويکرد حداق تأثیر) و
اتتصاص توصیفگرها با قطعیت ربط بیشتر.
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بحث و نتیجهگیری
کارآمدی هستیشناسی در بازنمون دانش ،بیشتر از کارآمدی اصطح نامه اسات .هرچناد
اصطح نامهها ابزارهايی معنايی هستند که تاکنون در ارائه مفهومهای قلمروهای موضوعی
و نیز در جستجو و بازيابی اطحعات توسط کاربران مورداستفاده قارار ارفتاهاناد ،ولای باا
توسعه اين ابزارها و استرش مفهومها و رابطههای موجود ،باین آنهاا مایتاوان ابزارهاای
دقی تر و معنايیتر مانند هستیشناسیها را طراحی نمود .اين کاار زمیناه تزم بارای بهباود
وضعیت بازنمون دانش در اصطح نامههاا را فاراهم تواهاد کارد (صانعت جاو و فتحیاان،
 .)1852هستیشناسیها بهطور استرده در مهندسی دانش ،هوش مصنوعی ،مديريت دانش،
پردازش زبان طبیعی ،بازيابی اطحعات و غیره کاربرد دارناد (حساینی بهشاتی .)1852 ،باياد
توجه داشت کاه حرکات باه سامت تودکارساازی اکتسااب داناش از روی مناابع ،متاون،
پايگاههای داده و هستیشناسیهای ديگر ،مشاکحت مهندسای هساتیشناسای را محادود و
هزينه ساتت و استفاده اشتراکی از هستیشناسیهاا را کااهش مایدهاد؛ اماا در روشهاای
تودکار نیز نظارت عام انسانی همچنان امری ضروری است .استفاده از ابزارهای مهندسی
هستیشناسی که فقط بهصورت ابزاری برای طراحی هستیشناسای عما مایکنناد ،نیااز باه
سازنده و ويراستار انسانی را منتفی نمیکند .بلکه اين ابزارها فقاط محایط را بارای وی مهیاا
میسازند؛ بنابراين ويراستاران انسانی همچنان نقشی اساسای در طراحای هساتیشناسای ايفاا
میکند (شمسفرد و عبدالهزاده باارفروش .)1831 ،آنچاه باياد در تودکاار ساازی توساط
مهندسین موردتوجه قرار ایرد ،اهمیت تیییرات مفااهیم و دارااونی آنهاا در طاول زماان

 .)2211تیییاارات در مفاااهیم اجتنااابناپااذير اساات و اياان تیییاارات تااأثیر بساایار زيااادی باار
هستیشناسیها دارد که در زمان اجرای اين تیییرات در هستیشناسیها ،مشاکحت بسایاری
آشکار میاردد (حتی اار تیییرات کم باشند) .تیییرات کوچ

در هستیشناسیهاا ساب

تیییرات وسیع در آنها که سب ناهماهنگی نیز میباشند ،میشوند (مهفاود 2و همکاارانش،
 .)2219همچنین بسیاری از روشهای فعلی بر تیییرات در سااتتار داتلای از هساتیشناسای
1. Vassilis Galanos
2. Mahfoudh
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است؛ چه هستیشناسی بهصورت دستی ايجاد شده باشاد چاه باهصاورت تودکاار؛ زيارا از
تحوتت اطحعات بهعنوان نتیجه تحوتت هستیشنایها نام بارده شاده اسات (اااتنوی،1
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متمرکز شده است و تعام با ديگر هساتیشناسایهاای موجاود باهطاور اساتردهای نادياده
ارفته شده است (شعبان نژاد و هاسلیو.)2219 ،
با توجه به اينکه موضوع تکام هستیشناسی و مديريت تیییر باا ابازار و الگاوريتمهاای
موجود کمتر مورد تطاب قرار ارفته است .در اين پژوهش به نحوه باازنگری و ساازااری
هستیشناسیها با تیییرات مفاهیم و معناها در دانش موجود پرداتته شده اسات .يافتاههاای
پژوهش حاضر نشان داده است که هستیشناسایهاا بارای ماؤثر باودن نیااز باه تیییارات ،باا
سرعتی متناس

با تیییر در بخشهايی از جهان که هستیشناسیها آن را توضایح مایدهناد،

دارند .تحش کم کاربران انسانی نظام ها ،مانند کتابخانه هاای ديجیتاالی و پشاتیبانی تودکاار
برای مديريت تیییرات هستیشناسی بسیار مهم است .برای ايان منظاور نیااز اسات تاا شاش
مرحله ممکن از فرآيند تکام هستیشناسی (دريافات تیییارات؛ ارائاه و باازنمون تیییارات؛
معناشناسی تیییرات؛ استرش و اشااعه تیییارات؛ اجارای تیییارات و تیییار در ارزشهاا) در
تکام هستیشناسیها با توجه به معمااری منطقای ارائاه شاده مادنظر قارار ایارد .همچناین
ازآنجايیکه پشاتیبانی تودکاار بارای ماديريت تیییارات هساتیشناسای بسایار مهام اسات،
ضروری است که در طراحی هستیشناسیها بهسوی سیستمهاای تودکاار و نیماهتودکاار
حرکت کنیم و از طرفای ديگار ايجااد سلسالهمراتا در طراحای هساتیشناسایهاا توساط
مهندسین اين حوزه موردتوجه قرار ایرند .در اثر عدم توجه به اين موارد ،با توجه باه رشاد
روزافزون حجم دادهها و اطحعات ،روبهرو شدن با هستیشناسیهاای غیار کارآماد و هادر
رفتن هزينهها اجتنابناپذير است.
با توجه به يافتههای اين پژوهش ضروری است که در زماان تیییار يا هساتیشناسای،
ايجاد سلسلهمرات مفاهیم وابساته و نیازهاای کااربران ،موردتوجاه قارار ایرناد؛ کاه تاود
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نیازمنااد در نظاار ااارفتن نیاااز کاااربران در هاار مرحلااه از تیییاارات (شااش مرحلااه) در
هستیشناسیها است .تزم به ذکر است که نیاز کاربران بهوسیله ماديريت فرايناد و بررسای
میزان ورود کاربران به سیستم قاب پیگیری است .درنتیجه امید است کاه نتااي و يافتاههاای
اين تحقی در زمان اجرای تیییرات در هستیشناسیهاا در هار ساطحی از هساتیشناسایهاا
(سطح صوری يا ارجااعی ،ساطح معناشاناتتی ياا تعبیاری و ساطح کااربردی ياا راياناهای)
موردتوجه قرار ایرند.

تغییر در مفاهیم دانش :نگاهی به ضرورت تکامل هستی...

مطالعه در زمینۀ بررسی تیییر در مفاهیم دانش و تاأثیر آن بار تکاما هساتیشناسایهاا،
ايجاد سلسلهمرات مفاهیم ،بررسای موضاوع تکاما هساتیشناسایهاا و تاأثیر آن بار روی
طراحاای ناارمافزارهااای تودکااار و نیمااهتودکااار و مقايسااه و ارزيااابی نحااوه تیییاارات
هستیشناسیها در نظامهای دستی و تودکار از ضرورياتی هستند که جا دارد در مطالعات
آينده ،بیشتر به آنها پرداتته شود.

المرشااد ،احسااان؛ سااین

منابع
 ،رامانجیاات .)1851( .ارزيااابی و رتبااهبناادی ابزارهااای ساااتت

هستیشناسی .ترجمه اکرم فتحیان .کتاب ماه کلیات.99-13)2(12 ،
بصایری ،امیرحسااین .)1852( .پرتااال چیساات؟ مجلاه تبااری تحلیلاای فناااوری آی .تی.نمااا.
بازيابی شده در  5/2/59از http://ityab.com/fa/page?id
حسینی بهشتی ،ملوک الساادات .)1852( .سااتتواژه ،اصاطح شناسای و مهندسای داناش.
تهران :پژوهشگاه علوم و فناوری ايران :چاپار.
داورپناه ،محمدحسین .)1831( .ضرورت های نوين بازنگری در ذتیره و بازيابی اطحعاات.
کتابداری و اطحعرسانی.33 – 27 ،)81( ،
زندی روان ،نراس .)1837( .فضای ساهبعادی اطحعاات و ضارورت بهیناهساازی سااتتار
اصااطح نامااههااا از طري ا افاازودن تصیصااههااای معنااايی بااه آنهااا .کتابااداری و
اطحعرسانی.52 -29 ،)1(11 ،
شمس فرد ،مهرنوش؛ عبدالهزاده بارفروش ،احمد .)1831( .استخراج دانش مفهومی از ماتن
با استفاده از الگوهای زبانی و معنايی .تازههای علوم شناتتی.22 -13 ،)1( 1 ،
صنعت جو ،اعظم .)1831( .ضرورت باازنگری در سااتتار اصاطح ناماههاا :بررسای عادم

صنعت جو ،اعظم و فتحیان ،اکرم .)1852( .مقايسه کارآمدی اصطح نامه و هستیشناسی
در باازنمون داناش (طراحای و سااتت نموناه هساتیشناسای اصافا) .پژوهشانامه

کتابداری و اطحعرسانی.212-215 ،)1(1 ،
علیپور حافظی ،مهدی .)1852( .کتابخانه ديجیتال :مبادله اطحعات .تهران :سمت.

سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

کارايی اصطح نامهها در محیط اطحعااتی جدياد و قابلیاتهاای هساتیشناسای در
مقايسه با آن .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطحعات52-75 ،)1(12 ،

001

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

 کاربرد هستیشناسای در: نگاهی نو به طراحی کتابخانههای ديجیتال.)1851( . اکرم،فتحیان
،)1(19 ، فصالنامه کتاباداری و اطاحعرساانی.طراحی کتابخانههای ديجیتال معناايی
.185-115
 مهادی؛، تادمیاان. راهنمای يافتن اطحعات با کیفیت در اينترنات.)1832( . آلیسون،کوک
. انتشارات کتابخانهای: مشهد.مترجم

 اطحعااات وISO 25964-1  اسااتاندارد ب اینالمللاای.)1851( موسسااه اسااتاندارد بريتانیااا
، دهسارائی. اصطح نامهها و تعام پذيری آنها با واژااانهاای ديگار،مستندسازی
Akgo¨bek, O., Aydin, Y. S., O. ztemel, E. & Aksoy, M. S. (2006). ”A new
algorithm for automatic knowledge acquisition in inductive learning”.
Knowledge-Based Systems, 19: 388–395. Retrieved Jan, 20, 2008,
From ScienceDirect Database
Brank, J., Grobelnic, M., & Mladenic, D. (2005). A survey of ontology
evaluation techniques. In Proceedings of the Conference on Data
Mining and Data Warehouses (SiKDD 2005). 17 October, Ljubljana,
Slovenia.
Davies, J., Studer, R., & Warren, P. (2006). Semantic Web Technologies
Trends and Research in Ontology-based Systems. John Wiley & Sons
Ltd, England.
Ding, Y. & Foo, S. (2002). Ontology research and development part 1 –
A review of ontology generation. Journal of Information Science, 28
(2), 123-136.
Galanos, V. (2014). Beyond Information Revolution: Postlude to a Past
Future. Dissertation, Royal School of Library and Information
Science: Denmark.
Hess, C. & Schlieder, C. (2006). Ontology-based verification of core model
conformity in conceptual modeling. Computers, Environment and
Urban Systems, 30: 543- 561. Retrieved May, 5, 2016,, From Elsevier
Database.
Franconi, E., Grandi, F. & Mandreoli, F. (2000(. A semantic approach for
schema evolution and versioning in object-oriented databases. In
Proceedings of the First International Conference on Computational
Logic, Springer, 1048–1062.
Klein, M. (2004). Change Management for Distributed Ontologies, PhD
thesis, Vrije Universiteit Amsterdam.
Maedche, A., Motik, B. & Stojanovic, L. (2003). Managing multiple and
distributed ontologies in the Semantic Web. VLDB Journal
12(4):286–300.
Mahfoudh, M., Forestier, G., Thiry, L. & Hassenforder, M. (2015).

59  تابستان،7  شماره،سال دوم

. پژوهشگاه علوم و فناوری اطحعات ايران، انتشارات چاپار: تهران.زهرا؛ مترجم

001

... نگاهی به ضرورت تکامل هستی:تغییر در مفاهیم دانش

59  تابستان،7  شماره،سال دوم

Algebraic graph transformations for formalizing ontology changes and
evolving ontologies. Knowledge-BasedSystems, Elsevier73:212-226.
<10.1016/j.knosys.2014.10.007>.
Mika, P. (2006). A Methodology for Distributed Knowledge Management
Using Ontologies and Peer-to-Peer. In Staab, S, Stuckenschmidt, H.
(Eds) Semantic Web and Peer-to-Peer: Decentralized Management
and Exchangeof Knowledge and Information :283-302 Koblenz:
Springer.
Ochs, C., Perl, Y., Geller, J., Haendel, M., Brush, M., Arabandi, S. & Tu, S.
(2015). Summarizing and visualizing structural changes during the
evolution of biomedical ontologies using a Diff Abstraction Network.
J Biomed Inform. 56:127-44.
Shaban-Nejad, A. & Haarslev, V. (2015). Managing changes in distributed
biomedical ontologies using hierarchical distributed graph
transformation. International Journal of Data Mining and
Bioinformatics archive; 11(1):53-58.
Shamsfard, M., & Barforoush, A. A. (2002). Anintroduction to hasti: An
ontology learning system, 6th IASTED International Conference on
Artificial Intelligence and Soft Computing, (ASC, 2002), Banff,
Canada.
Stojanovic, L., Madche, A., Motik, B, & Stojanovic, N. )2002(. User-driven
ontology evolution management. In Proceedings of the European
Conference of Knowledg Engineering and Management (EKAW
2002), 2473 of LNCS/LNAI, Springer.
Stojanovic, L., Maedche, A., Stojanovic, N. & Studer, R.)2003(. Ontology
evolution as reconfiguration-design problem solving. In Proceedings
of KCAP 2003, ACM, 162–171.
Stojanovic, L. (2004). Methods and Tools for Ontology Evolution. PhD
thesis, University of Karlsruhe.
Uschold, M. & Gruninger, M. (1996). Ontologies: principles, methods and
applications. Knowledge Engineering Review, 11 (2), 93-155
Weng, S. S., Tsai, H. J., Liu, S. C., & Hsu, C. H. (2006). Ontology
construction for information classification. Expert Systems with
Applications, 31(1), 1-12.

001

