
 

 رویکردی جهت توسعه وب معنایی «فضای مفهومی»

 1خدیجه مرادی

 شناسیمطالعات دانش

 189تا  97ص ، 95زمستان ، 9شماره ، سال سوم
 31/81/95تاريخ دريافت: 
 15/18/95تاريخ پذيرش:

 چکیده
نمودن  فهملقابدر پی تعامل بیشتر بین انسان و رايانه بوده و سعی در ، سومین نسل وب عنوانبهوب معنايی 

معنا را  برقرار سازد که یاگونهبهپردازش اطالعات برای ماشین را دارد تا بتواند روابط بین صفحات وب را 

عنايی م، دهد که وب معنايی کنونیها و کاربردهای وب معنايی نشان میبازنمايی کند. بسیاری از پژوهش

نظريه  هايی همچوناز طريق کاربرد نظريهبافت ه ب یمعنا بخشنیست. هدف از انجام پژوهش حاضر؛ بررسی 

داد  نتايج پژوهش نشان است.بوده کاربردی و روش انجام آن تحلیلی  حاضر فضاهای مفهومی است. پژوهش

 ندکبايد محور شناخت را در ساختار کنونی خود تبیین ، بستری برای بازنمون دانش عنوانبهکه وب معنايی 

ت و چگونگی ساختاربندی واژگان در باف، ابزارهای کسب شناخت، آن بافت و شرايط شناختی، و به کاربر

ای مفهومی نظريه فضاه چگونگی تشکیل معنا توسط انسان توجه داشته و آن را در ساختار خود به کار برد.

کیل های مختلف قرار داده و تشرا در بافت هاآنتواند مفاهیم و روابط بین داشتن ساختار هندسی می واسطهبه

نچه در پذير کرده و بازيابی مرتبط با آهای شناختی کاربر امکانهای مختلف با توجه زمینهعانی را در بافتم

بر بافت  تأکیدهای انجام شده در زمینه پژوهش حاضر از معدود پژوهش .کندذهن کاربر است را ايجاد 

 توجه شده و نظريه فضاهای مفهومی بامعنامفهومی در وب معنايی است. در اين پژوهش به بافت و رابطه آن 

 يکی از راهکارها معرفی گرديده است. عنوانبه

 وب معنایی، فضای مفهومی، بافت: واژگان کلیدی

  

                                                           

 atefehmorady@gmail.com، دانشگاه الزهرا، شناسیدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش .1
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 مقدمه 

 هانآشد و برای بازيابی های مختلف ذخیره میاطالعات بر روی رايانه، پیش از اختراع وب

يجاد وب و ها بود. با ارايانه تکتکنیاز به يک واسط انسانی و مستلزم آشنايی با روش کار 

های مختلف اطالعات موجود در رايانه «1.آلگذاری فرامتن يا اچ.تی.ام.زبان نشانه»استفاده از 

د آوردند که را به وجو «تارعنکبوت»به يکديگر پیوند خوردند و دنیايی به هم متصل شبیه 

توانست به اطالعات دسترسی داشته باشد. طرح پیشنهادی هر فرد در هر زمان بدون واسطه می

شد مطرح  «پدر اينترنت و مخترع وب» 2میالدی توسط تیم برنرزلی 1919وب در سال 

عات (. ايده اولیه وی اين بود که هر فردی در هر زمان و مکان به اطال1213، جمالی مهموئی)

يا  3که به آن وب نحوی 1موجود در صفحات وب دسترسی داشته باشد. بدين ترتیب وب 

شکل گرفت. ، های ديگر استشود و پايه و اساس وبنیز گفته می 4وب مدارک

تا با کنند استفاده می «5پروتکل انتقال فرامتن يا اچ.تی.تی.پی.»از  1وب  یمرورگرها

حات با استفاده از پیوند فرامتن در بین صف هاآنو کاربران کنند سرورهای وب ارتباط برقرار 

يا وب تعاملی است که در آن عالوه بر طراحان  3وب ، وب راهبری کنند. نسل بعدی وب

کاربران نیز شروع به تولید محتوی در محیط وب و تعامل با ديگر افراد از ، صفحات وب

دارای  3و وب  1ا و ... کردند. وب هوبالگ، های اجتماعیهايی چون شبکهطريق قابلیت

 مشکالتی همچون موارد زير هستند:

بازيابی اطالعات با مشکل روبرو گرديده و جامعیت باال و مانعیت ، با افزايش صفحات وب -

 پايین را به همراه داشت.

هستند ولی برای ماشین  فهمقابلها ايستا و برای انسان 3 و 1صفحات موجود در وب  -

 نیستند. فهمقابل

                                                           

1. hyper text markup language (HTML) 

2. Tim Berners-Lee 

3. syntactic web 

4. web of documents 

5. the hypertext transfer protocol (HTTP) 
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و  ندانوشته شده، کندساختار اطالعات را توصیف می ؛ کهآلصفحات وب در اچ.تی.ام. -

 اين صفحات قادر نیستند روابط بین اشیا را بازنمايی کنند.

 .ندارد ارتباطپردازد و با معنا می)مطالعه و بررسی گرامر(  1به نحو .آلاچ.تی.ام. -

 گیرد.بر اساس کلمات کلیدی انجام می است که جستجو یاگونهبه وضعیت کنونی وب -

 2يا وب  2ايده نسل جديدی از وب موسوم به وب معنايی، ذکرشدهبا توجه به مشکالت 

( تعريفی از وب معنايی ارائه 3881) یبرنرزلتوسط برنرزلی مطرح گرديد.  3هايا وب داده

 4ایلب کیک اليهدر قا ساختار وب معنايی را 3888. در سال آل.ام داد و در کتاب ايکس.

 تعريف برنزلی: بر اساسوب معنايی نشان داد. 

ر شده معنادا یخوببهوب معنايی گسترشی از وب کنونی است که در آن اطالعات »

 .«و تعامل بین انسان و رايانه افزايش يافته است

وار اشاره نمود که وب معنايی روشی برای توان خالصهمی، تعريف فوق بر اساس

شین اطالعات را در ما یاگونهبهکدگذاری و بازيابی اطالعات است و به دنبال اين است که 

 باشندو فهم  پردازشقابلهای موجود در آن برای ماشین تا داده کند دهیسازمانذخیره و 

تواند می 5شناسیهای هستین(. وب معنايی از طريق ابزارهايی همچون زبا1212، کشاورز)

فیلم را ، تصاوير، محصوالت، هاسازمان، وقايع، اماکن، هايی همچون افرادموجوديت

 .دباش مؤثربر بازيابی  درنتیجهو  کندرا بازنمايی  هاآنتشخیص دهد و روابط بین 

 دارای دو محور است:، تعريفی که برنرزلی از وب معنايی ارائه داد

 وب کنونی است.وب معنايی گسترش  -

 دهد.تعامل بین انسان و رايانه را افزايش می -

                                                           

1. syntax 

2. semantic web 

3. web of data 

4. layer cake 

5. web ontology language 
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ای برنزلی مشاهده کرد. اين در کیک اليه شدهارائهتوان در ساختار محور اول را می

ین را برای ماش درکقابلمراحل انتقال مفاهیم از مستندات متنی به مفاهیم ، ایکیک اليه

 دهد.نشان می

 

 
 (2111، برنرزلی) ییمعناای وب کیک الیه .1شکل 

 صورتبهمفاهیم ( 1 وب معنايی با ساختار موجود در شکل فوق در پی آن است که

  ند.افعل( به يکديگر پیوند خورده، مفعول، صفتمسندها )معنايی و خودکار توسط 

  دهد.را نشان می هاآنهای بین معین و صريح مفاهیم و ارتباط طوربهشناسی هستی( 3

ها را توصیف و برای ماشین توان دادهیم 1.(اف .ید آر.منبع )چارچوب توصیف  وسیلهبه( 2

ساختن  برآورده. سعی در آل.یودبل هايی همچون او.زبان وسیلهبه( 1 نمود. پردازشقابل

 (.1211، یمنصف و کاهانی، فرداکباتانیدارد )قابلیت پیشرفته استنتاج را 

ال اين وب معنايی به دنب، محور دوم تعريف برنرزلی مرتبط با تعامل انسان و ماشین است

و  همفقابلرا همانند انسان برای ماشین نیز  هاآنها بتواند است که با هوشمند کردن داده

سازی معنا در وب است اما بسیار از پژوهشگران . وب معنايی به دنبال پیادهکندپردازش 

( معتقدند که 3813، 4شت و )هانسون، (3818) 3رائوبال و آدام، (3881) 2چون گرادنفوردهم

ی درک در آدمی يعنی فرايندهاي مسئلهمعنايی نیست به دلیل اينکه ، وب معنايی کنونی
                                                           

1. resource description framework )RDF( 

2. Gärdenfors 

3. Raubal & Adams 

4. Henson & Sheth 

 الیه منطق

 الیه معنا

 الیه نحو
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گیرد در وب معنايی کاربردی ندارد فهم و درک که توسط انسان انجام می، همچون دريافت

قواعد استنتاجی متکی است و تنها برای استدالل قیاسی مناسب است و  بندی وو تنها به طبقه

چنانچه بخواهد معنا را پوشش دهد بايد فضای معنايی را اضافه کند. اين فضا قدرت استنتاج 

ه دنبال را ب کارآمدتردهد و بازيابی های کاربران را افزايش میو پاسخگويی به درخواست

 دارد.

 دهد:دوم را به شکل زير نشان می کنسرسیوم محتوی وب محور

 
 دو محور وب معنایی .2شکل 

های وب يکی از چالش 1محور درک، گرددکه در شکل فوق مشاهده می گونههمان

ائل بافت و مس، موضوعاتی همچون شناخت، معنايی است که تاکنون حل نشده است. درک

 .ردیگیدر برمزبانی و بومی را 

زبان است که در علوم رايانه نیز کاربرد فراوانی دارد. زبان  يکی از عوامل شناخت انسان

ردد. از گای برای برقراری ارتباط محسوب میای برای شناخت و همچنین وسیلهخود وسیله

زان سیاسی که کاربر در آن قرار دارد نیز بر می، اجتماعی، طرف ديگر بافت و شرايط فرهنگی

 خواهد بود. تأثیرگذارشناخت وی 

 بگیريد: در نظردو جمله زير را ، مثالبرای 

 سعدی بوستان را نوشت.

 بوستان را سعدی نوشت.

                                                           

1. perception 
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ا گرامری ب ازنظردو جمله فوق دارای ساختار نحوی متفاوت هستند به اين مفهوم که 

اما معنی هر دو جمله يکسان است. فرق ماشین و انسان در اين مورد اين ، يکديگر فرق دارند

تشخیص دهد اما ماشین قادر به  یخوببهد معنای هر دو جمله را تواناست که انسان می

های وب معنايی نیز همین مورد بودن دو جمله فوق نیست. يکی از ضعف معناهمتشخیص 

ر متکی کند و بیشتنمی یتوجه، رونداست که به زمینه و بافت که واژگان در آن به کار می

، 1استوئرمرند )کیمجی مختلفی را پشتیبانی به قواعد استنتاجی است و رويکردهای استنتا

(. توجه به بافت در وب معنايی ارتباط زيادی به نحوه شناخت و توجه به مسائل شناختی 3882

( نیز دو عامل 3887) 2. يامائوچیشودیمتری را منجر بازيابی مرتبط درنتیجهانسان دارد که 

ی اکند که اين دو نقش عمدهداند و عنوان میمهم در تشکیل معنا در انسان را بافت و زبان می

بنابراين چنانچه بخواهیم وب معنايی را معنادارتر نمايیم  ؛کنندرا در درک و فهم انسان ايفا می

ايی بر بنابراين تشکیل الگوهای معن؛ کرددر ساختار وب معنايی توجه  مسئلهبايد به اين دو 

وب  های اصلیها که يکی از اليهشناسیاساس بافت و همچنین توجه به بافت در هستی

 کند.اهمیت ويژه پیدا می، معنايی هستند

ه وب آن در توسع یرتأثبر معنا در بافت و بررسی  تأکید، هدف از انجام پژوهش حاضر

عنی ي یشناخت یمعناشناس یهاهياز نظرمعنايی است. جهت مطالعه معنا در بافت از يکی 

ه بفضاسازی مفهومی استفاده گرديد. دلیل استفاده از اين نظريه اين است فضاسازی مفهومی 

 د و بهپردازسازی( میمفهوم) يیمعناو سازه  ساختار مفهومی(دانش )بررسی بازنمايی 

، که يکی از عوامل سازنده برای معنادار شدن وب است 3چگونگی تشکیل معنا در بافت

 توجه دارد. 

ای ههای اجتماعی تعريف واحد و مشخصی ندارد و در پژوهشبافت همانند ديگر پديده

، بیگدلیهند )دکاربردهای متفاوتی که از بافت دارند تعريفی از آن ارائه می بر اساسمختلف 

پیدا و پنهانی  یهامؤلفهاز عناصر و  دهیتندرهمای ممزوج و بافت مجموعه .(1219 يفیشر

                                                           

1. Stoermer 

2. Yamauchi 

3. context 
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 «متقابل ریتأث»متقابل دارد. منظور از  یرتأثهای آن و ويژگی موردمطالعهده است که بر پدي

ی همان بافت خود جزئی از اجزاء سازنده، در هر بافت موردمطالعهی اين است که پديده

بسیار  ها معموالً ماهیتیخواهد بود. بافت مؤثرگیری بافت است و وجود آن نیز خود بر شکل

رد شود مبتنی بر دو رويکتعاريفی که از بافت ارائه می .(1298، منصورياندارند )سیال و پويا 

 نسبت به بافت است: رويکرد عینی و رويکرد تفسیری.

، مل اجتماعیعواگردد بلکه بافت از منظر فلسفی و نظری تعريف نمی، در رويکرد عینی

گردند تلقی می های مجزا و متمايزموجوديت عنوانبهوضعیتی و سازمان ، شخصی، فرهنگی

. بافت در اينجا به انگیزانندبرمی کند و ياهای مختلف محدود میکه رفتار فرد را به شیوه

عوامل اجتماعی و محیطی گوناگون ، در رويکرد عینیگردد. واقعیتی عینی اطالق می

 .دشونتلقی می بر رفتار فرد يا گروه عوامل تأثیرگذار عنوانبه

حامل معنا در  عنوانبهبلکه ، يک موجوديت مستقل عنوانبهبافت نه ، یریتفس کرديرودر 

 های مستقل و مجزا که تأثیرهای متفاوتیموجوديت، شود. عوامل بافتی در اينجامی نظر گرفته

دند. در گرقلمداد نمی، است موضوع پژوهش که خود نیز موجوديتی ثابت و بدون مسئله بر

را وارد زاويۀ  های ارجاع است که انواع خاص موجوديتقالب، هاسازیمفهوم، رويکرد اين

عیت به توصیفات مستقیم از واق عنوانبهها داده، . در رويکرد تفسیریسازندديد پژوهشگر می

(. در 1219، شريفی و بیگدلیهستند ) نمايانگر واقعیت اجتماعی هابلکه داده، روندشمار نمی

( بافت را از ديدگاه علوم 1975) 1نظر است. روسچپژوهش حاضر رويکرد تفسیری بافت مد

 کند که:تعريف می گونهنيارايانه 

تواند برای توصیف وضعیت يک موجوديت به کار بافت هر اطالعاتی است که می»

و  باشد که به تعامل بین کاربر يکشیيا ، مکان، رود. موجوديت ممکن است يک فرد

 «کاربردهايش مرتبط است.

از بافت  يک نظام، های اطالعاتی مرتبط استبه استفاده از بافت در نظامتعريف دوم وی 

 کند تا اطالعات مرتبط و يا خدمات مرتبط به کاربر را فراهم سازد.استفاده می

                                                           

1. Rosch 
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خود بافت و استفاده آن در نظام بررسی شد و در هر دو تعريف به  شدهارائهدر تعاريف 

 گرديد. تأکیدیاز کاربر های مرتبط با ندو عامل کاربر و فعالیت

به و  بردبه کار یشناخت یمعناشناسای با عنوان لیکاف اولین بار در مقاله. فضای مفهومی

ه بیان پردازد. ببررسی رابطه بین نظام مفهومی و ساختار معنايی رمزگذاری شده در زبان می

اختار مفهومی( سدانش )به بررسی بازنمايی  پژوهشگران یشناخت یمعناشناسدر ، ترتخصصی

به  تا جايی که یشناخت یمعناشناسدر ها پژوهشپردازند. سازی( میمفهوم) يیمعناو سازه 

و  1جنتنردارند )شود به ارائه الگوهايی از ذهن آدمی گرايش معنای زبانی مربوط می

لنزی در نظر گرفت که از طريق آن  همانند توانمعناشناسی شناختی را می (.3813، همکاران

ه تکوين بر اين باور است ک یشناخت یمعناشناخت های شناختی را بررسی کرد.توان پديدهمی

های جهان همگی های زبانی و ذهنی از پديدهبندیمجاز و مقوله، استعاره، هامفاهیم و گزاره

شوند. به بیان ساده بخشی از روند کلی شناخت آدمی از جهان خارج محسوب می عنوانبه

ای از فرايندهای شناختی در معنای عام آن در اين شاخه از علم فرايندهای زبانی زيرمجموعه

، مودتوان در موارد زير بیان نرا می یشناخت یمعناشناسهای ويژگی نيترمهم. آيندمی به شمار

 ؛یناختش یمعناشناسدر 

 .نه مبتنی بر سنجش صدق و کذب، است ساختاری ذهنی مثابهبهتلقی معنی 

زبانی  یاسازوکاره، های ادراکی در تبیین مسائل زبانی در اين نگرشالگو کارگیریبه 

 .اند و اين دو در تعامل با يکديگر قرار دارندادراکی یسازوکارهامشابه 

یرند. گفضايی و ملموس شکل می، ساختارهای هندسیباور به اينکه معانی با استناد به  

آورند که ابعاد کیفی متفاوتی دارند. چندی از اين ساختارها فضاهای ادراکی را به وجود می

دی درک و تولید چن، شوند. توان بازسازیهای حسی ما درک میگیرنده وسیلهبهاين ابعاد 

گ وابسته ديگر از اين ابعاد نیز به فرهندريافت برخی  شود.ديگر به شیوه اکتسابی حاصل می

ترين اصلی، که ساختاری فضايی دارند 3تصوری یهاوارهطرحدر اين چارچوب  .است

 .آيندیمالگوهای شناختی به شمار 

                                                           

1. Gentner 

2. image schemas 
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یل آيد و به دلشناسی حوزه مبنا به شمار میدر اين نگرش معنی، های زباناز میان حوزه 

ارتباطی میان عناصر زبان را در ساير  یسازوکارهاند توازيرساخت ادراکی آن است که می

 عناصر زبانی از نوع پیش یبندمقوله یشناخت یشناسیمعندر  .قرار دهد یرتأثتحت  هاحوزه

 .(1293، روشن؛ اردبیلیاست )نمونه بنیاد 

ناختی های علوم شاز شاخه یشناخت یمعناشناس یهاهياز نظريکی ، نظريه فضای مفهومی

 «هندسی فضاهای مفهومی: تفکر»اثر منتشر شده توسط گاردنفرز با عنوان  بر اساساست که 

اين نظريه همانند علوم شناختی در پی اين است که بتواند  گرفته شده است. 3888در سال 

ای هدو هدف عمده را در زمینه معنا و شناخت به انجام برساند: يکی اينکه بتواند پديده

را  های مصنوعی و الگوهايیین و تشريح کند و دوم اينکه نظامتبی یروشنبهشناختی را 

را رفع  هاآنسازی و برخی مشکالت طراحی کند که قادر باشند برخی امور شناختی را پیاده

 .کنند

نظريه فضای مفهومی چارچوبی برای ارائه اطالعات است و الگوهای نمادين و پیوندگرا 

گردد. فضای می فيتعراشکال مختلف نمايش اطالعات  پلی بین عنوانبهکند و را تکمیل می

رود و همچنین برای نمايش الگوی محاسباتی ساخت مفاهیم به کار می عنوانبهمفهومی 

ست اشناسی از رويکرد محاسباتی به معنا مفید مفاهیم انواع مختلف اصطالحات در زبان

 فضای مفهومی ارائه نمود: توان برای نظريههای زير را می(. ويژگی1993، گاردنفورد)

فضای مفهومی جهت ارائه اطالعات در سطوح ، که از نام نظريه مشخص است گونههمان -

 مفهومی معرفی شده است.

 رود.گذاری اطالعات به کار میاين فضا جهت نمايش و به اشتراک -

 (.1998، وردگاردنف) يابندکند که مفاهیم پويا هستند و در طول زمان تغییر میمشخص می -

در تواند از يک تا چند حوزه را فضای مفهومی دارای ساختار هندسی است که می -

ها و ابعاد خاص خود ارائه های مختلف نیز از طريق يک سری از ويژگی. حوزهردیبرگ

 (.1998، گاردنفورد) کندهای ديگر متمايز میشوند که آن را از حوزهمی

يه ی گسترش معنای بیشتر به وب معنايی از اين نظرتوان برامی، با توجه به آنچه ذکر شد

د. شناسی استفاده نمودر هستی خصوصبههای مختص به آن در ساختار وب معنايی و زبان
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. ارتباط سازدمعنا پربارتر می ازلحاظاستفاده از فضای مفهومی در ساختار وب معنايی آن را 

د ممکن خو در بافتستفاده از واژگان را پذير کرده و امکان اهای مختلف را امکانبین حوزه

 سازد.می

 شکل زير نمايش داد؛ صورتبهتوان ساختار فضای مفهومی را می

 
 ساختار فضای مفهومی

 از يک ساختار هندسی، است مشاهدهقابلکه از تصوير فوق  گونههمانفضای مفهومی 

گزين را جاي نمايش هندسی، کند. استفاده از فضای مفهومیجهت ارائه اطالعات استفاده می

های حوزه معموالًشناسی . هستیکندوجود دارد می در وب اکنونهمنمايش نمادين که 

به  های مربوطها چارچوبی هستند که سعی دارند تا ويژگیگیرند. حوزهبرمی خاصی را در

اهای . فضکنندپذير را جهت بازيابی بهتر معنا امکان هاآنمفاهیم و همچنین روابط بین 

م و مختلف يک مفهو ابعاد، ساختار هندسی بر اساسسازد تا مفهومی اين امکان را فراهم می

 بر اساسهر مفهوم  درنتیجههای مختلف مشخص گردد و های آن در زمینههمچنین ويژگی

 مشخص گردد. کاررفتهبهای که در آن بافت و زمینه

ويژه  هایب معنايی جهت کاربرد فضای مفهومی نیاز به برخی مسائل رياضی و زبانو

 بر اساس، ای از آن است. اين زباننمونه 1گذاری فضای مفهومیآن دارد که زبان نشانه

                                                           

1. conceptual space markup language 

 بعد کیفیت

 دامنه

 ویژگی مفهوم

 (بافت)
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ها و بافت مثال، هاويژگی، شناسی مفاهیم. است و امکان ساخت هستیآل.ام ايکس.

 ور است.بافت و جستجوی بافت مح برهیتک، اصلی زبان یژگيوکند. را ايجاد می شدهفيتعر

 گیریبحث و نتیجه

د پايگاه هماننداده )های مرتبط با های وب معنايی و ديگر فناوریتفاوت اساسی بین فناوری

 ساختار وب. اطالعاتی و وب( اين است که وب معنايی به معنی توجه دارد نه ساختار داده

 فیتوصاشیای موجود در وب را ، استفاده از چارچوب توصیف منبعمعنايی سعی دارد با 

 را با یممفاهیم و روابط بین مفاه، شناسیهای هستیکرده و در سطح باالتر با استفاده از زبان

ب بازيابی و جهیدرنتبرقرار سازد تا معنا را ايجاد کرده و  خاص علمی حوزه يا بافت به توجه

 ؛و کاربر را يک گام جلوتر برده و منجر به کشف دانش توسط وی گردد کند کارآمدتررا 

 ،های قبلی اشاره شدهايی که در قسمتبر اساس پژوهش، اما ساختار کنونی وب معنايی

ه نکردن به توج، نتوانسته است به اين هدف دست يابد. عدم توجه به بافت در تشکیل معنا

 ،توان از داليل مهمن در ساختار وب معنايی را میزبان و مسائل شناختی انسان و انتقال آ

 معنادار نشدن آن معرفی کرد.

در يک بافت  دانسان باشد تا بتوانن عالوهبهی افزارنرموب معنايی بايد بستری برای عامل 

 و کارآمدتربازيابی را ، های معناداربا يکديگر تعامل برقرار کرده و با ارتباط داده

 های مختلف عواملی است که مانع ازحوزه صیتشخعدمبافت و  مسئله. کنندآفرينی دانش

افت دارد و ب مسئلهای به معنادار شدن حقیقی وب معنايی گرديده است. يورلند نیز نگاه ويژه

 توصیف و تحلیل اجتماعی خود بافت بايد در هادارد که پديدهدر تحلیل حوزه خود بیان می

، بینیجهان از هاعامل اين که هستند هايیدربرگیرنده عامل کالمی هایحوزه شوند.

 ديگر و شناختی خاص هایبستگی، ربط ذهنی معیار، هاگرايش، دانش فردی ساختارهای

 که بافتی از تنها واژه يک معنای، ی ویحوزه تحلیل معیار بر اساس .است برخوردار موارد

لذا وب معنايی برای  .(1211 البرچسن و )يورلنداستنباط است  قابل شده ظاهر آن در واژه

ب ابزارهای کس، به شناخت، دستیابی به اهداف خود الزم است عالوه بر ساختار کنونی

شناخت و چگونگی تشکیل معنا توسط انسان توجه داشته و آن را در ساختار خود به کار 
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معنا  ن را عاملی برای توصیفمعنا دارد و زبا مسئلهای به برد. معناشناسی شناختی نگاه ويژه

چه معانی پنهان در واژگان و چه معانی ، توان بهترين ابزار را برای تبیین معانیداند و میمی

(. 1291، اکبرپور و پهلوان نژاد) کندپنهان در ساختارهای نحوی را در اين علم جستجو 

از عنصر  مندیهرهاست به دلیل ب یشناخت یمعناشناس یهاهياز نظرفضای مفهومی که يکی 

ين نظريه باشد. ا مؤثرتواند در بهسازی وب معنايی شناخت در ساخت معنا و توجه به بافت می

. فضای ندکها را در ساختاری نزديک به ساختار طبیعی و شناختی انسان بررسی میموجوديت

های زمینه و در بافت بر اساسمفهومی با استفاده از ساختار هندسی قادر است تا واژگان را 

؛ ان دهدگردند را نشهای متفاوت ايجاد میمختلف بررسی و مفاهیم مختلفی را که در بافت

های فضای مفهومی در ساختار وب توان از قابلیتوب معنايی می یکاراملبنابراين جهت 

 شناسی استفاده نمود.در هستی خصوصبهمعنايی 

 منابع

(. يک روش جديد مبتنی بر 1211) .رضا، منصفی و محسن، نی؛ کاهاغالمحسن، فرداکباتانی

 یهاعاملتعامل برای مديريت اعتماد در وب معنايی بر پايه شهرت و شباهت 
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