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چکیده
هدف اين مقاله بررسی ضرورت کارآمدی هستیشناسیهاا در برابار تیییارات در مفااهیم ،در ساازااری باا
تیییرات مفاهیم دانش است .به طور کلی ،هستی شناسیها نوعی از ابزارهای معناايی هساتند کاه باه دلیا
کاستیهاای اصاطححنامههاا 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 داناش 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 همايشهای 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 کتابخانهای ،نحاوه باازنگری و ساازااری هساتیشناسایهاا را باا
تیییرات مفاهیم و معناها مورد توجه 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 عاارتناد از:
دريافت تیییرات ،ارائه و بازنمون تیییرات ،معناشناسی تیییرات،استرش و اشاعه تیییرات ،اجرای تیییرات و
تیییر در ارزشها .همچنین ،بر اسای يافتههای ديگر اين پژوهش و در راستای يا معمااری منطقای بارای
حمايت از تکام هستیشناسیها میتاوان تیییارات در هساتی شناسایهاا باه طاور کارآمادتر اعماال کارد.
همچنین هستیشناسی برای موثر بودن ،نیاز به تیییرات ،با سرعتی متناسب با تیییر در بخاشهاايی از جهاان
میباشند .بر اسای يافتههای پژوهش ،ضروری است که در زمان تیییر ي هستی شناسی باه :ايجااد سلساله
مراتب مفاهیم وابسته؛ نیازهای کاربران؛ تعیین عحي کاربران؛ انتخاب مناسبترين ابزار ويرايشاگر در زماان
طراحی هستیشناسیها و تجزيه و تحلی رفتار اطحع ياابی کااربران توجاه شاود .همچناین تاحش کااربران
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انسانی نظامهای اطحعاتی مانند کتابخانههای ديجیتالی و پشتیاانی تودکاار بارای ماديريت تیییارات هساتی
شناسی بسیار مهم است .که بايد در طراحی هستیشناسیها توسط متخصصان مورد توجه قرار بگیرند.

واژگان کلیدی :هستیشناسی ،دانش ،بازنمون دانش.

مقدمه و بیان مسئله
همگام با توسعة جهان دانش ،نیاز به بازنگری در نظام های سازماندهی اين جهان ،جادیتار
شده است .اطحعات را نمیتوان به طاور اثاربخش بازياابی کارد مگار ايان کاه باه درساتی
سازماندهی شده باشد .نظريههای معرفت شناتتی تأثیری بنیادين بر نظريههاای رفتاار اطاحع
جويی ،تحلی موضوع ،ردهبندی ،و به طاور کلای ذتیاره و بازياابی اطحعاات دارناد .باياد
بپذيريم که بنیانها و شالودههای فلسفة علم اطحعات ا هر چه که باشداا باياد باا دارااونی
وضعیتها تیییرکند .در نتیجه نیاز است تا ،کارکردها ،هدفها ،مقاصد بويژه در عرصههای
ذتیره و بازيابی اطحعات را باا جاديت ماورد بازانديشای قارار دهاد ( داور پنااه .)1830،از
اينرو ،به حضور هستی شناسیها در حوزه بازيابی بیشتر توجه شده است .هستی شناسی به
عنوان ي ابزار معنايی ،عاارت است از دانش ساتتار يافته در مورد ي قلمرو تاص کاه
از طريا ارائاه مفهاومهاا و رابطاههاای دقیا میاان آنهاا شاک مایایارد (برنا  1و
ديگااران .)2229،اولااین تعرياات هسااتیشناساای دو قساامت عمااده را در باار ماایایاارد .اول:
توصاایت و ارائااه حااوزه دانااش .دوم :تعرياات اصااطححات و مفاااهیم مشااترک ( حسااینی
بهشتی.)1852،
همچنین هستیشناسیها به منزلة وسیلهای 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 تعريت کردهاند (هاس و اشالیدر .)2222،8ايان تعريات در
حوزة مدلسازی مفهومی ،چندان جديد نیست .در مدلهای موجوديت ا رابطه 0که از دهاه
 1572در پايگاههای اطحعاتی استفاده میشود و در مدلهای اساترش يافتاة آن نیاز چناین
الگويی از مفاهیم ،تصیصهها و روابط قاب شناسايی است .اما دلیا ايان مقادار اساتقاال از
هستی شناسیها در اين نکته است که هستیشناسیها ،استنتاج هوشمند را ممکن مایساازند
1. Brank
2. weng
3. Hess, C. ; Schlieder
4. Entity-Relationship model
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(هس و اشلیدر .)2222 ،از اينرو يکی از مهمترين دلی های طراحی هساتی شناسایهاا در
قلمرو کتابداری و اطحع رساانی ،محادود باودن قابلیاتهاای سارعنوانهاای موضاوعی و
اصطححنامهها به عنوان ابزاری برای ذتیره و بازياابی داناش ،در ارائاه دقیا مفهاوم هاا و
رابطهها میان آنها است .رابطهها میان اصطححها در اصطححنامه به ساه ناوع اصالی رابطاه
همارزی يا معادل ،رابطه سلسله مراتای و رابطه هم بسته محدود شده است که ايان امار باه
ايجاد ابهام در کااربرد ايان رابطاههاا در میاان مفهاومهاا مایانجاماد (صانعتجاو .)1830،
هماانطور کاه ذکار شاد؛ باه طاور کلای يکای از مهمتارين دتيا طراحای و بکاارایری
هستیشناسیها ،محدود بودن قابلیتهای سرعنوانهای موضوعی و اصطححنامه ها در ارائه
دقی مفهومها و رابطهها میان آنها است در حالی که در طرف ديگر مقدار اطحعات به طور
مثال درکتابخانههای ديجیتاال در حاال افازايش اسات .متخصصاین داناش باه شادت باه در
دستری بودن مخازن دانش موجاود تکیاه مایکنناد .هماین مقادار زيااد اطحعاات نیااز باه
پشتیاانی پیچیده برای جستجو دارد الاته بايد در پشتیاانیها ،شخصیسازی کردن دانش نیاز
در نظر ارفته شود و اين ي چالش است(ديويس و همکاران.)2222 ،
در نتیجه میتوان افت که هستیشناسی و فنآوری اباردادههاا را مایتاوان يا

روش

برای پرداتتن به اين چالشها نامید .همانطور که ذکر شد هستی شناسیها به شافاف ساازی
دانش کم میکنند و تفسیر برتی از مادلهاای ماشاینی را آساانتار و قابا پاردازشتار
میکنند .به طوريکه استفاده از هستیشناسی چشم انداز بهاود در بازيابی اطحعاات را ارائاه
میدهد .از طرف ديگر ،برای موثر بودن هستیشناسیها نیاز اسات ،تاا آنهاا را باا بخشای از
جهان که در حال توصیت آن هستند و به سرعت در حال تیییار هساتند ،تطایا دهایم .دو
چالش عمده در تطای هستیشناسای وجاود دارد .تکاما هساتیشناسای باياد هار دو تیییار

ارفته (المرشد ؛ سین ( )1851،استوجانويچ )2222،و تحوتت دانش و علاوم و همچناین
مفاهیم موجود درآنها ضروری به نظر میرسد که در ساتتار هستیشناسیها نیاز باازنگری
صورت ایرد و ابزارهايی برای بازنگری هستیشناسیها طراحای ااردد .باه طاوری کاه باا
بررسی پژوهشهای مختلت میتوان افت تأکید بر استفادة مجادد از داناشهاا و تیییارات
آنها در ايجاد نظامها ،توسعه هستیشناسیها را در عصر حاضر به عنوان يکای از مهامتارين
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چالشها در نظامهای اطحعاتی مطارح سااتته اسات .از ايان رو توساط پاژوهش المرشاد ؛
سین ( )1851جهت رفع اين چالشها ،معیاری برای ارزيابی ابزارهای تولید هستیشناسای
ارائه شاده اسات .از نظار آنهاا انتخااب مناسابتارين ويرايشاگر ،چالشای را بارای طراحای
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 مورد توجه پژوهشگران بوده است .از اندک پاژوهشهاايی
که به اين موضوع پرداتتهاند میتوان به پژوهش ،اساتوجانويچ 1و همکااران ( )2222اشااره
کرد .در پژوهش آنها شش مرحله ممکن از فرآيند تکام هستی شناسی بیان شده است.
کلین )2220( 2نیز مجموعه ايی از اصاطححات اساترده از عملیاات تیییار در دو بعاد را
معرفی کارده اسات :اتمای در مقابا مرکاب و سااده در مقابا غنای  .اوچ 8و همکاارانش
( )2219نیز به بررسی تحول و تیییرات در هستیشناسی بیو پزشکی پرداتتند و دريافتند کاه
تیییرات تاثیر عمده ای بر روی هستی شناسی مورد مطالعه دارد.
از اينرو ،مسئله بنیادی در پژوهش حاضر اين اسات کاه کارآمادی هساتیشناسای در
سازااری با تیییرات مفاهیم دانش چگونه است؟ تحش شده است که ي ديدااه کلی در
مورد چگونگی تحول هستیشناسی ها ارائه شاود .در نتیجاه در ايان پاژوهش ابتادا ماهیت
شناختی تکامل هستیشناسیها مورد بررسای قارار ارفتاه اسات ودر مرحلاه بعاد معمتار

منطقی این تحوالت ارائه شده است.

ماهیت شناختی تکامل هستیشناسیها
قا از بحث در مورد نحوه تکام هستیشناسیها تزم اسات تاا نحاوه طراحای آنهاا ماورد
بررسی قرار ایرند .برای طراحی هستیشناسیها چند روش ارائه شده است:
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آشولد و ارونینگر )1552(0برای طراحای هساتی شناسای هاا ،روشای  9مرحلاه ای را باه
صورت زير بیان کردند :
تعیین هدف و دامنه هستی شناسی؛ طراحی هستی شناسی در یک فرآیند سه مرحلته ا

شامل :اردآوری هستیشناسی (تعیین مفااهیم و رواباط اصالی و ايجااد تعريات بارای ايان
1. Stojanovic L,
2. Klein
3. Ochs
4. Uschold, M.; Gruninger
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مفاااهیم و روابااط)؛ کداااذاری هسااتیشناساای ،بااه کااار ااارفتن واژههااای اصاالی باارای
هسااتیشناساای (رده ،موجودياات ،رابطااه)؛ انتخاااب ياا زبااان بااازنمون؛ نوشااتن کااد؛
يکپارچهسازی هستیشناسیهای موجود؛ ارزیابی هستیشناسی؛ مستندساز ؛ ارائه راهنماها
و دستورالعملهایی برا

هر یک از مراحل قبل.

امروزه با توجه به روند رو به رشد استفاده از هساتیشناسایهاا در نظاامهاای اطحعااتی،
ساااتت هسااتیشناساایهااا ،روششناساای ساااتت ،ابزارهااای ساااتت ،ساااتت تودکااار و
يادایری هستیشناسیها ،از مااحث مطارح در میاان محققاان اسات .باه طاوری کاه ونا
( )2222در پااژوهش تااود رويکردهااای متنااوعی در ساااتت ،توسااعه و روزآمدسااازی
هستیشناسیها را بررسی کرده است .شمس فرد ،عادالهزاده بارفروش (  )1831در پژوهش
تود ساتت دستی هستیشناسیها ،برای قلمروهاا و کاربردهاای مختلات را ماورد بررسای
قرار داده و دريافتندکه ساتت دستی هستیشناسیها پرهزينه ،وقتایر و مستعد تطاست و
هستیشناسیهايی که به صورت دستی ساتته میشوند ،معموتً ااران ،متمايا باه نظرهاای
شخصی طراح ،انعطافناپذير در مقاب تیییرات و دقیقاً تاص منظوری هستند کاه بارای آن
تهیه شدهاند  .در پژوهشی ديگر آقاب  ،آيدين ،اوزم  ،و آکساوی )2222( 1دريافتناد کاه
ساتت هستیشناسیها بیشتر به صورت نیمه تودکار صورت میپاذيرد .باا وجاود ايان ،در
زمینه تودکارسازی کام فرايند مهندسی هستیشناسیها نیز پاژوهش هاايی هار چناد کام
صورت ارفته است.
میکا 2نیز ( )2222به بررسی و دسته بندی معماریهاای متناوعی در طراحای و اجارای
هستی شناسیها پرداتت  .از نظر او اين معماریها در سه دسته قاب بررسیاند هستیشناسی
واحد :وقتی که تمام افراد سازمان به تفاهم بر هستیشناسی واحدی میرساند .ايان معمااری
هیچاونه ترسیمی نیاز نیست .هستیشناسیها محلی :در اين نوع معماری ،ااروههاايی از
افااراد سااازمان فعااال در حااوزهای تاااص از هسااتیشناساای محلاای اسااتفاده ماایکننااد.
هستیشناسیها فرد زمانی که ي فرد در سازمان از هستیشناسی منحصر به فرد تاود
استفاده کند ،با اين روش ،استفاده از ترسیمها با وسعت بیشتری صورت میپذيرد.

1. Akgo¨bek ,O.; Aydin, Y.S.; O¨ ztemel, E.; Aksoy, M.S
2. Mika
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همچنین روشهای طراحی هستیشناسایهاا را باه اوناه ای ديگار باه ساه دساته تقسایم
کردهاند :ساخ دستی :در اين روش ،حجم عظیمی از داناش مفهاومی باه وسایله افاراد در
ماشین کداذاری میشود و پايگاههای دانش بزرگ عمومی يا تخصصی ايجاد میاردناد
Cycنمونهای از هستیشناسی ساتته شده با اين روش است .هدف پروژه ، Cycايجاد يا
پايگاه دانش بزرگ شام مخزنی از داناش زمیناه ای رسامی بارای وظاايت و فعالیات هاای
اسااتدتلی و حا مسااأله در حااوزههااای اونااااون اساات .استتتفاد از ابزارهتتا مهندستتی
هستیشناسی :در سالهای اتیر ابزارهايی برای پشتیاانی ساتت هستیشناسی ايجاد شدهاند
آنها با فراهم کردن واسط کاربر مناسب ،محیط را برای اکتساب داناش مفهاومی و تعريات
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 (انسان ياا ماشاین) قارار مای دهناد .ستاخ
استفاد از روش ها

اکتستا

(نیمته) خودکتار و

دانتش :بته ایتن منظتور دو راهکتار پیشتنهاد شتد است :

يکپارچهسازی و استفاده مجدد از هستیشناسیهای موجاود؛ ياادایری و سااتت تودکاار
هستیشناسیها از روی منابع موجود( .شمسفرد و عادالهزاده بارفروش.)2222 ،
همانطور که اشاره شد بعد از طراحی هستیشناسیها و باا توجاه باه تیییارات اساترده و
دائمی علوم و دانش موجود در آنها نیاز است که اين هستی شناسیهای طراحی شاده فاار
از نوع طراحی آنها مورد بررسی و تیییار قارار ایرناد .از ايان تیییارات باه عناوان تکاما و
تحول در هستیشناسیها ياد می شود .تکاملی کاه باعاث مایشاود هساتیشناسای همچاون
موجود زنده به حیات تاود اداماه دهاد .اساتوجانويچ و همکاارانش ( ،)2222شاش مرحلاه
ممکن از فرآيند تکام هستیشناسیها همانطور که در شاک ( )1نشاان داده شاده اسات،
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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شناسايی کردهاند .اين مراحا عاارتناد از :دريافات تیییارات ،1ارائاه و باازنمون تیییارات،2
معناشناسی تیییرات ،8استرش و اشاعه تیییرات ،0اجرای تیییرات  9و تیییار در ارزشهاا (
اعتاار سنجی).2
1. Change Capturing
2. Change Representation
3. Semantics of Change
4. Change Propagation
5. Change Implementation
6. Change Validation

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

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

تغییرات :روند تکام هستیشناسی با دريافت تیییرات شروع میشود .همانطور

که قاح ذکر شد ،الزام در وضوح مفاهیم باعاث ايجااد تیییارات در الگوهاای موجاود در
دادهها و استفاده از هستیشناسیها میشاود .در شاک ( )1اناواع مختلات تیییار ارائاه شاده
است:

 تغییرات استفاد محور از الگوهای استفاده که بیش از ي دوره زمانی ايجاد شده اند
ناشی میشود .هنگامی که هستی شناسی به سطح تاصی از اندازه و پیچیدای میرسد.
تصمیمایری در اين مورد که کدام بخش مربوطه باقی بمانند و کدام از رده تارج شود
کار بزرای برای مهندسین هستیشناسی است .الگوهای استفاده از هستیشناسی و
ابرداده اين امکان را فراهم میآورد که بتوانیم قطعاتی را که کمتر و بیشتر مورد استفاده

 تغییرات داد محور را به عنوان مشک استخراج تیییرات هستیشناتتی از
هستیشناسیها با استفاده از روشهايی مانند دادهکاوی ،تحلی مفهوم رسمی و يا
فنآوری هوشمند تعريت میکند .يافتن تیییرات داده محور بر اسای اين فرض استوار
است که نوعی هستیشناسی است که اغلب به منظور انعکای دانش به طور ضمنی که
توسط تعدادی از اسناد و يا ي

پايگاه داده ارائه و ساتته شده است تعريت میشود.
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قرار میایرند تشخیص دهیم .در نتیجه میتوان منافع کاربران در بخشهايی از هستی
شناسی را منعکس کرد .الاته اين تود میتواند ناشی از پری و جو و مرور رفتار
کاربران در طول برنامه از هستیشناسی باشد ( استوجانويچ.)2220،
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بنابراين ،در هر اونه تیییر در زمینه دادهها ،مثح ي سند که به تازای اضافه شده و يا
تیییر ورودی به پايگاه داده ،و غیره ...به روز رسانی از هستیشناسیها ضرورت
میيابد .يافتن و دريافت تیییرات داده محور را میتوان به عنوان وظیفه هدايت تیییرات
هستیشناسیها نیز تعريت کرد ( استوجانويچ.)2220،
نمایش و بازنمون تغییرات :تیییرات ،بايد شناسايی شده و در فرمت مناسب ارائه اردد.
به اين معنی که نیاز به نمايش در آوردن تیییرات و ارائه آنها به ي مدل هستیشناسی بايد
تعريت شود .طیفی از روشهای متنوع در استخراج و مدلساازی داناش در متاون مختلات
قاب شناسايی است .اغلب در ساتت هستیشناسیهاا از روشهاای نیماه تودکاار اساتفاده
ماایشااود ،امااا مطالعاااتی در زمینااة تودکارسااازی کاما اياان فراينااد نیااز در جريااان اساات
(ون

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

را در طول زمان مورد توجه قرار داد.
تیییرات در بازنمون را میتوان درسطوح مختلات جزئیاات نماايش داد ،بارای مثاال باه
عنوان تیییرات ابتدايی و يا تیییارات پیچیاده .اساتوجانويچ ( )2220مجموعاهای از تیییارات
هستیشناسی( تیییرات کوچکی) که در دوره تحول هستیشناسیها رخ داده اسات را بیاان
کرده است و آنها را جز تیییرات ابتادايی نامیاده اسات ،زيارا آنهاا نمایتوانناد باه تیییارات
سادهتر تجزيه شود .او همچنین اشاره میکند که ايان ساطح از ارائاه تیییار همیشاه مناساب
نیست و در نتیجه نمیتواند مفهوم تیییرات مرکب را معرفی نمايد .تیییر مرکاب بخشای از
تیییر هستیشناسی است که (ايجااد ،حاذف و ياا تیییارات در هساتی شناسایهاا) را بهااود
میبخشد عحوه بر اين ،ي تیییر پیچیده تیییری از هستیشناسی اسات کاه مایتواناد هار
ترکیب را حداق به دو تیییر ابتدايی يا مرکب در هستیشناسی تجزيه کند .کلاین ()2220
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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مجموعهايی از اصطححات استرده از عملیات تیییر را در دو بعد معرفی کرده اسات :اتمای
در مقاب مرکب ،و ساده در مقاب غنی است .تغییترات اتمتی تیییراتای کاه نمایتوانناد باه
عملیات کوچ تر تقسیم شوند .در حالیکه؛ تغییترات مرکت ارائاه يا مکانیسام بارای
اروهبنادی تیییارات در يا نهااد منطقای را تشاکی مایدهناد؛ تغییترات ستاد فقاط در
شناسايی ،تجزيه و تحلی ساتتار هستیشناسی استفاده میشود .در حالی که برای شناساايی
تغییرات غنی برای شناسايی آنها نیاز به پری و جو از نظريه منطقی هستیشناسیها میباشد.

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

معناشناسی تغییر :دو روش برای تحق تیییرات معناشناسی باه ناامهاای روياه و اعحنای
وجود دارند .رویکرد رویه :اين روش بر محدوديتها استوار است و بر اسای تعريت ثااات
ي طرح و قوانین قطعی ،که بايد به دناال هر تیییر باشد تعريت میشود .رویکترد اعالنتی:
اين روش بار صادا و مجموعاه ای از باديهیات اساتوار اسات (ارائاه شاده باا يا مکاانیزم
استنتاج) که به پويايی تکام رسمیت میبخشاد ( فرانکنای 1و همکااران .)2222،هادف از
اين عم تعیین مجموعهای از بديهیات به منظور به دست آوردن ي هستی شناسی منطقای
و سازاار با حداق تاثیر 2بر هستیشناسی موجود است .بديهی است ،تعريات حاداق تااثیر
احتمات به نیاز تاص کاربر بستگی دارد .ي

تعريات بسایار سااده مایتواناد شاام تعاداد

بديهیات حذف شده و به حداق رسیده باشد.

گسترش و اشاعه تغییرات :هستیشناسی ها اغلب برای استفاده مجدد از هستیشناسیهای
ديگر استرش میيابد .بنابراين ،به روزرسانی هستیشناسی ممکن است به طور بالقوه باعاث
فرسااايش در هسااتیشناساایهااای اصااحح شااده اااردد .کااه آن نیااز بااه نحااوه جااااذاری،
يکپارچهسازی و نقشاهبارداری از مفااهیم بساتگی دارد .مایچ 8و همکاارانش ( )2228يا
رويکرد برای تکام هستی شناسای هاا و اشااعه تیییارات ارائاه داده اندکاه شاام تیییارات
وابسته واسترده است.
پیاد ساز تغییرات :فرايند پیادهسازی و اجارای تیییارات شاام  :اطاحع يا

مهنادی

هستیشناسی در مورد تمامی نتايج ناشی از درتواست تیییر؛ اعمال تمامی تیییارات (ماورد
نیاز و مشت شده)؛ و پیگیری تیییرات انجام شده است؛ آااهی تیییرات به منظور جلوایری
از انجام تیییرات نامطلوب ،ي لیست از تمام مفاهیم برای هستیشناسی بايد تولیاد کارد و

قرار دهد :تواص اتمی؛ ثاات؛ جداساازی؛ دوام و پاياداری؛ (دياويس و همکااران.)2222،
راههای مختلفی برای اجرا و پیاده سازی تیییرات وجود دارد.
1. Franconi
 .2رويکرد حداق تاثیر تحش میکند تا ترجمه و بومی سازی تناقضات را با حداق ناسازااری در هستی شناسیها،
تعیین کند اين مجموعه بطور قاب توجهی کوچکتراز ک هستی شناسی است و کم
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به مهندی هستیشناسی ارائه شود ،الاته مهندی پس از آن بايد قادر به پاذيرش ياا لیاو ايان
تیییرات باشد؛ پیادهسازی تیییرات به منظور تیییرات کاربردی بايد ويژاای زيار را ماد نظار

میکند که کاربر آسان تر

تصمیم بگیريد و به ح ناسازااری بپردازد
3. Maedche
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اعتبار سنجی :شرايطی که در آن تعاداد زياادی از شارايط مطلاوب باه معکاوی تاادي
میشود .که تکام هساتیشناسای را تحات تااثیر قارار مایدهاد باه عناوان مثاال :مهنادی
هستیشناسی ممکن است قادر به درک اثر واقعی تیییر نااشد ي تیییار را کاه نااياد انجاام
شود تصاويب کناد؛ ممکان اسات آن تیییار در مفااهیم هساتیشناسای فقاط بارای اهاداف
آزمايشگاهی مناسب باشد؛ مهندسین هستیشناسی ممکن است ايدههای مختلفای در ماورد
چگونگی تیییر مفاهیم در هستیشناسی داشته باشند (ديويس و همکااران .)2222،هماه ايان
موارد وظیفه تیییر در اعتاار سنجی است که بايد تمامی ايان شارايط را ماد نظار قارار دهاد.
اعتاار سنجی به راحتی تیییارات را توجیاه مایکناد در نتیجاه تواناايی هساتیشناسای را باات
میبرد.

معماری منطقی
توجه به ي معماری منطقی برای حمايت از تکام هستیشناسی امری اسات کاه در ارائاه
تیییرات در هستی شناسیها بايد مورد توجه قرار ایرد .به طور مثال می تاوان ايان معمااری
منطقی را در ي کتابخانه ديجیتال ارائاه داد .معمااری منطقای در يا کتابخاناه ديجیتاال
شام  :ي کاربر با رابط کاربری است که برای دسترسی به محتوای کتابخانه ديجیتال ،کاه
شام چندين پايگاه داده و يا سند است ،که با استفاده از هساتی شناسای ساازمان يافتاهاناد،
تعام بر قرار میکند .در ادامه به بررسای هريا

از اجازای ايان معمااری منطقای تاواهیم

پرداتت .کاربر :مصرف کننده دانش از کتابخانه های ديجیتال است .همچنین تولیاد کنناده
محتوايی کتابخانه ديجیتال را نیز شام می شود .رابط کاربر  :دروازه اتتصاصی ماتنای بار
وب است که به روی اطحعات و دانش در پردازش شاکهای اشوده میشود .پورتال ساعی
میکند تا سرريز اطحعات را از طري محیط ماتنی بر شاکه داتلی مرتب نموده و با استفاده
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

پورتالها به عنوان درااههای اطحعاتی شناتته میشوند( بصیری.)1852 ،
به طور کلی میتوان نتیجه ارفت که ،با استفاده از پورتال مایتاوان باه يکپارچاهساازی
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سیستمها کم کرده و کاربران را برای استفاده از تدمات موجود يااری داد .طاوریکاه
کاربر میتواند در مطالب کتابخانه جستجو کند و باه ارائاه مطالاب در يا روش ساازمان

از تکنی های پیشرفته جستجو و نمايه نويسی به اطحعات مربوطاه از سیساتمهاای مختلات
فناوری اطحعات و اينترنت دسترسی داشته و آنها را جستجو کناد .دراااه صافحهای اسات
که از طري آن مایتاوانیم تماام کارهاای مرباو باه تاود را در وب انجاام دهایم .عموماا

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

يافته دست يابد .پایگا داد  :پايگاه داده شام مجموعهای از اسناد و مدارک میباشاند .در
زمینه کتابخانه ديجیتال ،اين پايگاهها مجموعهای از پیشاینههاا هساتند کاه شاام ماتن اساناد
است ،اما ممکن است شام محتوای چند رسانهای مانند صدا ،ويادئو و تصااوير نیاز باشاد.
دامنه وسیعی از انواع مختلت آنها از طري اينترنات قابا دساتری اسات (کاوک.)1832،
ولی در هر صورت عنصراولیه و مهم در اين پايگاهها محتاوا و مناابع اطحعااتی آن اسات (
علیپور حافظی .)1852 ،در حالی که ما ساند را باه عناوان يا واحاد منطقای مایشناسایم،
ممکن است سند از تعدادی زياد از منابع توزيع شده باشد .محتوای سند پايه به طور معماول
ايستا است ،اما همیشه در حال تیییر میباشد زيرا اسناد پايه جدياد وارد مایشاوند در حاالی
که اسنادی ممکن است حذف شوند(ديويس.)2222،
کتابخانه دیجیتال معنایی :کتابخانة ديجیتال ،مجموعاهای يکپارچاه از مناابع و تادمات
الکترونیکی برای اردآوری ،سازماندهی ،حفاظت و بازياابی اطحعاات باه شاک ديجیتاال
است .ظهور وب معنايی و هستیشناسی در عصر حاضر ،ساب 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 قابلیات اساتنتاج ،ايجااد ارتااا و میاانکنش پاذيری باین ساامانههاای
اطحعاتی ،حمايت از پردازش زبان طایعی ،فهم پرسش جستجو و ،...میتواناد بارای تاادي
کتابخانههای ديجیتال به سامانههاای اطحعااتی هوشامند و در نتیجاه طراحای کتابخاناههاای
ديجیتااال معنااايی ،مااورد اسااتفاده قاارار ایاارد .ايجاااد قابلیااتهااای اونااااون در معماااری
کتابخانههای ديجیتال باويژه قابلیات اساتدتل ،امکاان تااادل اطحعاات میاان کتابخاناههاای
ديجیتال و سااير ساامانههاای اطحعااتی ،توصایت معناايی مناابع موجاود در کتابخاناههاای

جسااتجوی آسااان و سااريع ماادارک ،برتاای ازکاربردهااای هسااتیشناساای درکتابخانااههااای
ديجیتال هستند (فتحیان .)1851،در نتیجه با توجه باه ويژاایهاا و قابلیاتهاای ذکار شاده،
هستیشناسیها میتوانند برای تادي کتابخانههای ديجیتال به سامانههای اطحعاتی هوشامند
و در نتیجه طراحی کتابخانههای ديجیتال معنايی ،مورد استفاده قرار ایرد.
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مقدار استفاد کاربر از داد  :بايد تاطر نشان ساتت کاه ،قابلیات ورود دادههاا (میازان
استفاده کاربران در هنگام ورود ثات میشود) از اهمیت فراوانی بر توردار است زيارا در
اين صورت محتوای اصطحح ناماه باه نارم افازار و ياا برناماه کااربردی اولیاه کاه بارای آن
طراحی شده است محدود نخواهد بود (موسسه استاندارد بريتانیا.)1851 ،
مديريت فرايند تیییر :روند تکام هستیشناسیها توسط زيرساتتهای مديريت تحول
پشااتیاانی ماایشااود .شااعااننااژاد 1و هارساالو )2219 (2در بررساای تااود بااه آشکارسااازی و
طاقهبندی برتی از تیییرات رايج در تعدادی از هستی شناسای پزشاکی محااوب پرداتتناد.
يافتههای آنها حاکی از آن است که با استفاده از نظريه رده و نمودار سلسله مراتای میتاوان
به مديريت فرايند تیییر در هستیشناسیها پرداتت .به طوری که میتوان دانشی که واضاح
نیست ولی مورد نیاز کاربران نهايی اسات را فاراهم آورد .همچناین مایتاوان رفتاار کااربر
نهايی را که منجر به دستیابی به اطحعات مورد عحقاه و ياا غیار ماورد عحقاه او مایشاود را
تجزيه و تحلی کرد( شعااننژاد و هارسلو. )2219 ،
تغییرات هستیشناسی داد محتور :از آنجاا کاه بسایاری از مجموعاه دادههاا در دنیاای
واقعی تماي بسیاری به پويايی و تیییر دارناد ،در نتیجاه هساتیشناسایهاا در سیساتمهاای
مديريت بايد برای مقابله با تناقضات بین مدل دانش هستیشناسی و دانش ارائه شاده توساط
دادهها ( در دنیای واقعی) بپردازند .اهداف يافتن تیییرات داده محاور ايان مشاک را هادف
قرار میدهد :بوسیله ارائه روشی برای انطااق اتوماتی يا نیمه اتوماتی از هستیشناسای باا
توجه به تیییرات مجموعهای از دادهها (دياويس و همکااران .)2222،در نتیجاه احتماات ،باا
وجود ي موتور جستجوار پیشارفته معناشاناتتی پیچیاده ،کااربر راههاای مختلفای بارای
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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مشخص کردن معنای آن چیزی که او دقیقا میتواهد پیدا تواهد کرد .اما در اينجا ساوالی
مطرح میشود که چگونه میتوانیم مطمئن شويم که تمام هستی شناسی و ابرداده ها همیشاه
با اسناد پايه به روز تشکی شدهاندکه تزم است چنین سواتتی پاسخ داده شوند.
ي احتمال اين امر میتواند باشد که ي مهندسای مجادد از هساتی شناسایهاا ارائاه
دهیم (با هر بار تیییر در سند پايه) .که الاته ،ساتت ي هستیشناسی برای مقدار زياادی از
دادهها دشوار و زمانبر است حتی اار آن را توسط ابزارهای اتوماتی

ياا نیماه اتوماتیا
1. Shaban-Nejad
2. Haarslev

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

پشتیاانی و استخراج ازيده وار انجام داد .ي راه بسیار کار آمدتر انطااق هساتیشناسای باا
توجه به تیییرات اسات .کاه باه شناساايی هار تیییار در مفااهیم و رواباط در هساتیشناسای
پرداتته می شود .بنابراين ،ياافتن تیییارات داده محاور باا هادف ارائاه روشای بارای انطاااق
اتوماتی يا نیمه اتوماتی از ي هستیشناسی ،به عنوان زمینهای برای تیییر داده میباشد
(ديويس و همکاران.)2222،
تیییاارات هسااتیشناساای اسااتفاده محااور :چگونااه اطحعااات در مااورد میاازان اسااتفاده از
هستیشناسی را می توان تجزيه و تحلی کرد و در توصیه تیییارات باه هساتی شناسای ماورد
استفاده قرار داد؟ تجزيه و تحلی میزان استفاده که منجر به توصیه تیییارات مایشاود يا
فعالیت بسیار پیچیده است .اول اينکه ،پیدا کردن الگوهای استفاده معنیدار دشوار است .باه
عنوان مثال ،ي

برنامه کاربردی کشت میکند که بسیاری از کااربران عحقاه مناد باه ايان

پروژه صنعتی از موضوعهای پژوهش هستند؟ دوم اينکه ،زماانی کاه يا الگاوی اساتفاده
معنیدار پیدا شد ،موضوع چگونگی ترجماه آن باه يا تیییار اسات کاه منجار باه بهااود
کاربرد میشود (ديويس و همکاران .)2222،در نتیجه شايد بتوان افت نقطاه مرکازی ايان
روش (تیییرات استفاده محور) انطااق مستمر هستیشناسی با نیازهای کاربران است.

استفاده از سلسله مراتب
تعريت مفاهیم و سلسله مراتب مفاهیم و تعريت ويژایهای مفاهیم ،بسیار پیچیاده اسات و
ايجاد تمايز میان آنها بسیار دشوار است .معموتً کار با ايجاد تعريت برای تعادادی محادود
از مفاهیم در سلسله مراتب آغاز میشود و سپس با توصیت ويژایهای آنها ادامه مایياباد.

روش باال به پایین :روش توسعه بات به پايین با تعريتهاای مفااهیم عاام در دامناه آغااز
میشود .سپس فرايند توسعه با ايجاد ردههای فرعی تاصتر از اين مفااهیم ،اداماه مایياباد.
روش پایین به باال :اين روش با تعريت مفاهیم بسایار تااص آغااز مای شاود .ساپس فرايناد
توسعه با اروه بندی در قالب مفاهیم عام تر ،ادامه می يابد .روش ترکیبی :اين روش ،ترکیای
از روشهای بات به پايین و پايین به بات می باشد .در اين روش ،ابتدا مفااهیم برجساته و مهام
تعريت می شوند .سپس با عمومی سازی (ترکیب) يا تصوصی سازی (تجزيه) ايان مفااهیم،
فرايند توسعه ادامه میيابد .
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در نتیجه استفاده از سلسله مراتب کم به ي مهندی هستیشناسی در انجام تیییارات
و بهاود مستمر هستیشناسای اسات  .از ديگرساو ،تیییرکاه باعاث بهااود قابلیات اساتفاده از
هساتیشناسای مایشااود؛ تاود سااب ايجااد مجموعااهای از تیییارات در هساتیشناسای نیااز
میاردد .يکی از مشکحت مهم ما در زمان حال ،توسعه ي هساتی شناسای و ايجااد يا
سلسله مراتب مفاهیم است که وابسته به نیاز کاربران ،باشاد .عاحوه بار ايان ،نیااز کااربران
میتواند در طول زمان تیییر کناد و سلساله مراتاب باياد بازتااب چناین تیییراتای نیاز باشاد
(ديويس.)2222،
اسااتفاده از سلسااله مراتااب بهتاارين راه تخمااین نیازهااای کاااربران اساات .اياان تخمااین
نیازکاربران با در نظر ارفتن ي

مثال از استوجانويچ و همکاارانش ( )2228در شاک ()8

نشان داده شده است.
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شکل  .3مثالی غیر یکنواخت در کاربرد مفهوم( بر گرفته شده از استوجانویچ و همکارانش.)2003 ،

در شک ( )8فرض شده است که در سلسله مراتب اولیه ،مفهوم  xدارای ده زير مفهاوم
است .همچنین فرض شده است که اين ده مفهوم با نیاز کاربران در بهترين حالات مطابقات
دارند .با اين حال استفاده از ايان سلساله مراتاب در طاول يا

مادت زماان طاوتنی نشاان

می دهد که حدود  59درصد از کاربران عحقهمند به تنها ساه زيار مفهاوم از ايان ده مفهاوم
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هستند .اين بدان معنی است که  59درصد از کاربران ،پیدا کاردن  72درصاد از مفااهیم را
مرتاط میدانند .در نتیجه ،اين  59درصد از کاربران زمان بیشتری را در انجام ي کار ،کاه
بیشتر از نیازتود بود ،انجام دادهاند .در نتیجه بر روی اطحعات بیربط توجه بیشاتری انجاام
میدهند .عحوه بر اين ،شانس بیشتری برای تطای تصادفی وجود دارد (ماثح يا کلیا
تصادفی بر روی لین اشتااه) ،و اين احتمال (تطای تصادفی) از احتمال انتخاب اطحعاات
بیربط بزراتر است .به منظور ايجاد يا سلساله مراتاب مناسابتار و توجاه باه نیازهاای
کاربران ،دو راه برای بازنگری از سلسله مراتب اولیه مفید تواهد باود :توسعه :حرکات باه
سوی تمامی هفت مفهوم  ،بی ربط ‘ به سمت پايین در سلسله مراتاب باا ااروهبنادی آنهاا
تحت ي

زير مفهوم جديد ماثح ( Gنگااه کنیاد باه شاک .))C( 8کتاهش :تماامی هفات

مفهوم بیربط را حذف کنید ،در حالی که در توزيع مجدد نمونههای آن را در زيار مفهاوم
اصلی باقی بگذاريد(شک .))D( 8
از طري اين استرش ،نیازهای  9درصد از کاربران حفظ میشود و مفاهیم تاازه معرفای
میشوند و باقی مانده ( 59درصد) کاربران از ساتتار جمع و جورتری بهارهمناد مایشاوند.
کاهش ساتتار جديد به طور کام به نیازهای  59درصد از کاربران مرتاط است .عحوه بار
اين ،قابلیت استفاده از هستی شناسی را نیز افزايش داده است ،زيرا موارد بیربط اکنون قاب
مشاهده برای  ٪59از کاربران است .در نتیجه ،کاربران احتمات آن مفهوم را مفیاد بیابناد در
حالی که در طاقهبندی اولیه آن را به عنوان مفهومی بیربط پیشبینای کارده بودناد .توجاه
داشته باشید کاه نماودار ساتونی نشاان داده شاده در شاک ( 8ب) ماا را قاادر مایساازد تاا
مجموعههايی از زير مفهوم های حداق که نیاز کاربران را ارائه میدهد به صورت تودکار

سلسله مراتب ،اين امر را که سلسله مراتب متناساب باا نیازهاای کااربر در نظار ارفتاه شاده
است ،را تضمین میکند .بايد تاطر نشان ساتت که ،اتتصااص توصایفگرهايی باا قطعیات
ربط بیشتر هنگام سازماندهی و امکان تعريت درتواست جستجوی اطحعاات باا اساتفاده از
تصیص ها ،سطح اثر بخشی نظام بازياابی اطحعاات را از دياد کااربر افازايش تواهاد داد.
همچنین ،وارد ساتتن تصیصه به ساتتار مفااهیم معناايی در اصاطححنامه ،آن را باه ساطح
مدل مفهومی در سلسله مراتب هستی شناسای نزديا

تواهاد کارد (زنادی روان .)1837،
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کشت کنیم .اار چه روشهايی برای سلسله مراتب به صورت تودکار وجاود دارد .يا
سلسله مراتب دستی ،به منظور اطمینان از قابلیت استفاده آن میباشد .محک اصالی انساجام
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همچنین در شک ایری نظام مفاهیم در هساتیشناسای هاا درتات سلساله مراتاب واژااان
اصطححنامه به درتت سلسله مراتب مفاهیم تادي میشود که در آن هر مفهاوم باه مادت
واژاانی اصطححنامه بر میاردد ( حسینی بهشاتی .)1252،در نتیجاه باياد باه رابطاه سلساله
مراتای در تادي اصطححنامه ها به هستیشناسیها توجه کرد.

نگرش کلی به تکامل هستیشناسیها
با نگاهی کلی به يافتهها و مطالب ارائه شده در اين پژوهش و با توجه به تیییرات اساترده و
دائمی علوم و دانش موجود در آنها میتوان افت که تزم است که اين هستیشناسی هاای
طراحی شده فار از نوع طراحی آنها مورد بررسی و تیییر قرار ایرند .در نتیجه تیییرات در
مفاهیم و تکام هستیشناسیها ،چالشها و فراينادهاای متناوعی قارار دارد کاه تزم اسات
توسط متخصصین علم اطحعات مورد توجه قرار ایرند .در اين پژوهش نگاهی کلی به ايان
چالشها و فرايندها در مسیر تکام هستیشناسیها شده است کاه مای تاوان درکناار شاش
مرحله استوجانويچ ( )2222مورد توجه قرارایرد .اين چالشها و فرايندها عاارتند از :تعیاین
عحي کاربران؛ انتخاب مناسبترين ابزار ويرايشگر در زمان طراحای هساتیشناسایهاا کاه
تااود اهمیاات مرحلااه طراحاای هسااتیشناساای را نمايااان مایسااازد؛ تجزيااه و تحلی ا رفتااار
اطحعيابی کاربران؛ شناسايی انواع تیییرات با توجه به نیاز کاربران؛ و توجه به سلسله مراتب
در تادي اصطححنامه به هستیشناسیها.
همچناین بااا توجااه باه مااوارد ذکاار شاده در اياان پااژوهش ،ضاروری اساات تااا در کنااار
متخصصین علم اطحعات ،مهندسین هستی شناسی نیز به اهمیت تیییرات مفاهیم واقت باوده
و در توسعه و طراحی هستیشناسیها در جهت کارآمدی آنها در مقابله باا تیییارات نکاات
زير را در نظر ایرند:
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شخصیسازی دانش در طراحی هستی شناسیها؛
ايجاد سلسله مراتب در توسعه هستی شناسیها؛
انطااق تودکار و نیمه تودکار هستی شناسیها با توجه به تیییرات داده ها و مفاهیم؛
ح ناسازااریها برای تصمیم ایری بهتر کاربران (استفاده از رويکرد حداق تااثیر)؛
و
اتتصاص توصیفگرها با قطعیت ربط بیشتر.
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نتیجه گیری
کارآمدی هستیشناسی در بازنمون دانش ،بیشتر از کارآمدی اصاطححنامه اسات .هرچناد
اصطححنامهها ابزارهايی معنايی هستن که تاکنون در ارائه مفهومهای قلمروهای موضوعی
و نیز در جستجو و بازيابی اطحعات توسط کاربران مورد استفاده قرار ارفتهاناد ،ولای ،باا
توسعه اين ابزارها و استرش مفهومها و رابطههاای موجاود ،باین آنهاا مایتاوان ابزارهاای
دقی تر و معنايیتر مانند هستیشناسیها را طراحی نمود .ايانکاار زمیناه تزم بارای بهااود
وضعیت بازنمون دانش در اصاطححنامههاا را فاراهم تواهاد کارد (صانعت جاوو فتحیاان،
 .)1852هستیشناسی ها باه طاور اساترده در مهندسای داناش ،هاوش مصانوعی ،ماديريت
دانش ،پردازش زبان طایعی ،بازيابی اطحعات و غیره کاربرد دارند (حسینی بهشاتی.)1852،
بايد توجه داشت که حرکت به سمت تودکارسازی اکتسااب داناش از روی مناابع ،متاون،
پايگاههایداده و هستیشناسیهای ديگار ،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 به صورت ابزاری برای طراحی هستیشناسی 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 عادالهزاده باارفروش .)1831 ،آنچاه باياد در تودکاار ساازی توساط
مهندسین مورد توجه قرار ایرد ،اهمیت تیییارات مفااهیم و دارااونی آنهاا درطاول زماان
است؛ چه هستی شناسی به صورت دستی ايجاد شده باشد چه به صاورت تودکاار .زيارا از
تحااوتت اطحعااات بااه عنااوان نتیجااه تحااوتت هسااتیشاانایهااا نااام باارده شااده اساات (

هستیشناسیها ساب تیییرات وسیع در آنها که ساب ناهمااهنگی نیاز مایباشاند ،مایشاوند
(مهفود2و همکارانش .)2219 ،همچنین بسیاری از روشهای فعلای بار تیییارات در سااتتار
1. Vassilis Galanos
2. Mahfoudh
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ااتنوی .)2210،1تیییرات در مفاهیم اجتناب ناپذير است و اين تیییرات تاثیر بسیار زياادی
بر هستی شناسیها دارد که در زمان اجرای ايان تیییارات در هساتی شناسایهاا ،مشاکحت
بساایاری آشااکار ماایاااردد (حتاای اااار تیییاارات کاام باشااند) .تیییاارات کوچاا در
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داتلی از هستی شناسی متمرکز شده است و تعام با ديگار هساتیشناسایهاای موجاود باه
طور استرده ای ناديده ارفته شده است ( شعاان نژاد و هاسلیو.)2219 ،
با توجه به اينکه موضوع تکام هستیشناسی و مديريت تیییر با 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 هستی شناسیها برای موثر بودن نیااز باه تیییارات ،باا
سرعتی متناسب با تیییر در بخشهايی از جهان که هستی شناسیها آن را توضیح میدهناد،
دارند .تحش کم کاربران انسانی نظام ها ،مانند کتابخانه های ديجیتالی و پشاتیاانی تودکاار
برای مديريت تیییرات هستی شناسی بسیار مهم است .برای اين 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 معماری منطقی ارائه شده مد نظر قارار ایارد .همچناین از
آنجايی که پشاتیاانی تودکاار بارای ماديريت تیییارات هساتیشناسای بسایار مهام اسات،
ضروری است که در طراحی هستیشناسیها به سوی سیستم های تودکار و نیماه تودکاار
حرکت کنیم و ازطرفای ديگار ايجااد سلساله مراتاب در طراحای هساتیشناسایهاا توساط
مهندسین اين حوزه مورد توجه قرار ایرند .در اثر عدم توجه به اين موارد ،با توجه به رشاد
روز افزون حجم دادهها و اطحعات ،رو به رو شدن با هستیشناسیهای غیر کار آمد و هدر
رفتن هرينه ها اجتناب ناپذيراست.
با توجه به يافتههای اين پژوهش ضروری است که در زمان تیییار يا هساتی شناسای،
ايجاد سلسله مراتب مفاهیم وابسته و نیازهای کاربران ،مورد توجاه قارار ایرناد؛ کاه تاود
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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نیازمنااد در نظاار ااارفتن نیاااز کاااربران در هاار مرحلااه از تیییاارات ( شااش مرحلااه) در
هستیشناسیها میباشد .تزم باه ذکار اسات کاه ،نیااز کااربران بوسایله ماديريت فرايناد و
بررسی میزان ورود کاربران به سیستم قاب پیگیری میباشد .در نتیجه امید است که نتاايج و
يافتااه هااای اياان تحقیا در زمااان اجاارای تیییاارات در هسااتیشناساایهااا در هاار سااطحی از
هستیشناسیها (سطح صوری يا ارجاعی ،سطح معنا شناتتی يا تعایری و سطح کاربردی ياا
رايانهای) مورد توجه قرار ایرند.

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

مطالعه در زمینة بررسی تیییر در مفاهیم دانش و تااثیر آن بار تکاما هساتیشناسایهاا،
ايجاد سلسله مراتب مفاهیم ،بررسای موضاوع تکاما هساتیشناسایهاا و تااثیر آن بار روی
طراحاای ناارم افزارهااای تودکااار و نیمااه تودکااار 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.
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