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 ...شناسی و  وب معنایی، هستی: نوین سازماندهی دانشنظامهای 

  
 
 

  
  

  : نظامهای نوین سازماندهی دانش
  عینی ابزارهای سازماندهی دانششناسی و  وب معنایی، هستی

  
                  1مجتبی کفاشان
  2دکتر رحمت اهللا فتاحی 

  چکیده
 . دنآی های مهم و الزامی برای بقا و حفظ مزیت رقابتی به شمار می    لفهؤ از م  فناوری،دانش و   

ای سـازماندهی و قابـل        تواند مزیت رقابتی ایجاد کند کـه بـه صـورت بهینـه              دانش در صورتی می   
بندی، سرعنوانهای موضوعی،     سنتی سازماندهی دانش از قبیل طرحهای رده      ابزارهای  . بازیابی باشد 
انـد، بـا توجـه بـه تغییـرات گـسترده              که عمدتاً برای محیط چاپی طراحی شده      ... ها و     اصطالحنامه

بـا  . شود تا با محیط جدید همخوان گردنـد         اند و تالش می     فناورانه به شکل الکترونیکی تحول یافته     
 ســازماندهی دانــشارهــا در محــیط الکترونیکــی و وب پایــه نیــز در زمینــه وجــود ایــن، ایــن ابز

بـر ایـن اسـاس، فنـاوری نـوین در جـستجوی ابزارهـایی  بـرای                  . محدودیتهای عملکردی دارنـد   
ای است که قابلیتهای سازماندهی، جستجوپذیری مفاهیم و روابـط میـان              سازماندهی دانش به شیوه   

رویکردهای سودمندی نیز در زمینۀ کـاربرد       .  را افزایش دهند   آنها و بازیابی دانش در محیط جدید      
این مقاله بر ضـرورت بـه    .فناوری سازماندهی دانش وجود دارد که در این مقاله بررسی شده است   

 از قبیل وب معنایی،  سازماندهی دانشکارگیری ابزارهای نوین سازماندهی دانش تأکید و نظامهای
را ابی  یذخیره و باز  سازماندهی،  در فرایند   دهی دانش و نقش آنها      هستی شناسی و نظام ساده سازمان     

  .کند بررسی می
 .شناسی  دانش، نظام سازماندهی دانش، فناوری، وب معنایی، هستی:ها کلیدواژه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نشگاه فردوسی مشهدی کتابداری و اطالع رسانی داادانشجوی دکتر. 1
 .مشهد کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه فردوسیاستاد گروه . 2
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دهـد بـه مـوازات       مروری بر تاریخ تحول سازماندهی منابع اطالعاتی نشان مـی         
نیـز تکامـل    و اشاعه    سازماندهی   ، اصول و روشهای   یرشد دانش و افزایش منابع دانش     

 سازماندهی و در نهایت ظهور فناوریهای جدیـد         یتکامل اصول و روشها   . استیافته  
سـازد، در    یبه منـابع دانـشی فـراهم مـ        را  پژوهان   که دسترسی دانش   سازماندهی دانش 

 دانـش   هـم اکنـون   . کنـد  جای خود، به رشد دانش و تولید منابع جدیدتر کمـک مـی            
 و در طول زمـان بـر اهمیـت          پذیرفته شده  یک اصل    ۀبه منزل ،  هی آن بشری و سازماند  

ای را در     از سویی، تحوالت فناوری امکانات عینی و نیز بالقوه        .  گشته است  آن افزوده 
هـای گذشـته،     در دهه . راستای سازماندهی، ذخیره و بازیابی دانش فراهم ساخته است        

 ۀبنـدیها بـه مثابـ      ی موضـوعی و رده    ها، سـرعنوانها   ابزارهای سنتی از قبیل اصطالحنامه    
گـستر،   ، وب جهـان   ی به تازگ  اما. ابزارهای سازماندهی مورد استفاده قرار گرفته است      

ــایی ــستی،وب معنـ ــا شناســـی  هـ ــراداده ،هـ ــای فـ ــا، نظامهـ ــازماندهی دانـــشهـ ، 1 سـ
ال، استانداردهایی  .ام.گذاری مانند ایکس    های الکترونیکی، زبانهای نشانه     اصطالحنامه

ابزارهــای میانکنــشی و چنــد ، هــای الکترونیکــی هــای داده پایگــاهاف، .دی.رماننــد آ
 های سـازماندهی، ذخیـره و بازیـابی دانـش دگرگـون             شیوه ا موجب شده تا   ه ای رسانه
ذاشته است، هنـوز    گ که فناوریهای جدید در اختیار     یشمار یامکانات ب  جودو با   .شود

   .رسد به نظر میپیچیده و مشکل  ،دانشمنابع فرایند سازماندهی، ذخیره و بازیابی 
محض خود مشاهده، سـازماندهی و مـدیریت         عینی نتواند در شکل      اگر دانش 

بـر ایـن    . مند شـد     بهره رسانی  اطالع ی آن در راستا   ۀتهای گسترد یتوان از قابل   شود، نمی 
الزم است تـا بـه     اساس، تنها شناخت روشهای خلق و ذخیره دانش کافی نیست، بلکه            

 ی صـحیح از ابزارهـا  یشـناخت  . دانـش نیـز توجـه شـود     و اشـاعه   ندهیضرورت سازما 
انسانی با سـهولت و     سیستمی و   شود تمام عناصر و عوامل        دانش باعث می   یسازمانده

چنانچـه  . مدیریت دانش را رشد دهند      دانش پرداخته و ساختار    ۀ بیشتر به مبادل   ییکارا
 مبنـایی   ،مین و اجـرا شـوند     أابزارهای فناورانه سازماندهی دانش به خـوبی انتخـاب، تـ          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knowledge Organization Systems. 
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 یت کـاربر تلقـ    ی سریع به دانـش، کـسب بـازخورد و رضـا           یجامع در راستای دسترس   
توجه به مرزهای این ابزارهـا بـا ابزارهـای سـازماندهی اطالعـات و نـوع                 . خواهند شد 

ی تواند بنیانی منطقـی بـرا   ی م،ری از آنها در راستای سازماندهی دانشیگ رابطه و بهره  
ســنتی ابزارهــای . بــه شــمار رود ســودمند و کاربرپــسند ۀانــش بــه شــیودسترسـی بــه د 

ــازما ــای رده  (ندهی س ــوعی، طرحه ــرعنوانهای موض ــد س ــدی و  مانن ــت ا...) بن ز قابلی
حـال آنکـه نیازهـای     .نیـست ای در ذخیره، بازیابی و توزیع دانـش برخـوردار        پیشرفته

ایگزینی در راسـتای    جامعه کاربران در حال تغییر است و الزم اسـت تـا ابزارهـای جـ               
 اغلـب مفهـوم سـازماندهی دانـش بـا           ، دیگـر  یواز سـ  . سازماندهی دانش تدوین شود   

 را بــه اطالعــات ســازماندهی یه و ابزارهــاشــدســازماندهی اطالعــات مــشابه فــرض 
این در حالی است کـه سـازماندهی دانـش          . کنند  تعبیر می  دانش نظامهای سازماندهی 

هـای مـدیریت    نظام با سازماندهی اطالعات و یا        در عین حال مرتبط    ،مفهومی متفاوت 
به شـمار   بر سازمان و منابع انسانی یرگذاریثأای سودمند برای ت اطالعات بوده و شیوه  

سازماندهی دانـش بـه مجموعـه فعالیتهـایی از قبیـل توصـیف،              بر این اساس،    . رود  می
ــه ــه نمای ــدی  ســازی و طبق ــابع بن ــدارا  دانــش اطــالق مــی من ن، شــود کــه توســط کتاب

. پذیرد صورت میمدار  بر مبنای نظامهای دانش  متخصصان موضوعی     و ها آرشیویست
 ،ری دانـش  یبر ذخیره، بازیابی و به کـارگ      نیز   دانش    و اشاعه  ثیر هر ابزار سازماندهی   أت

کـارگیری ابزارهـای    افزون بر این، دستیابی به موفقیت در به       . گری است یمتفاوت از د  
  . دارد... یمی با عوامل زبانی، مفهومی، اجتماعی و  ارتباط مستق،سازماندهی دانش

کند که در آن  در این راستا، نکته مهم آن است که فناوری، قالبی را فراهم می      
. تواند بـین افـراد در مکانهـای مختلـف خلـق و بـه اشـتراک گذاشـته شـود                      دانش می 

 دانش و   آورد که سازماندهی، جستجوپذیری و ذخیرۀ       فناوری این امکان را فراهم می     
توانـد دانـش را در یـک حـوزه          فناوری می . اطالعات به شیوۀ ساختاریافته فراهم شود     
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ــیوه   ــه ش ــا ب ــد ت ــازماندهی کن ــابی شــود    موضــوعی س ــاربر بازی ــانتر توســط ک ای آس
ــسیس« ــاز ا). 1387(» 1دوپل ــای  ،ن روی ــایی و آگــاهی از ابزاره ــرای  شناس ــاوری ب فن

بـه بررسـی   مقالـه  ن  یـ ا.  ضروری است  ،ا کارکرد آنه  ۀدانش و نحو  ، اشاعه   سازماندهی
 نقـش آن در فراینـد ذخیـره و           و دانـش  ۀو اشـاع   سـازماندهی    ی بـرای  ابزارهای فناور 

  .می پردازدبازیابی 
  

  سازماندهی دانش 
سازماندهی دانش چیست؟ برای پاسخ به ایـن سـؤال، ابتـدا بایـد بـه دو سـؤال                   

 برداشـت مـا از دانـش،        دانش چیست؟ سازماندهی چیست؟ بر مبنای     : پاسخ داده شود  
هرچند به هر دو مربوط است و تفـاوت آنهـا لزومـاً             . دانش نه داده است، نه اطالعات     

  . ماهوی نیست، بلکه صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوتند
معتقد است دانش، اطالعاتی است که فرد یا چیزی را تغییـر            ) 1999(» 2دراکر«

یافتـه از اطالعـات در یـک بافـت      مان دانـش ترکیبـی سـاز    به عبـارت دیگـر،   . دهد  می
هـا و عملیـات آموختـه شـده از طریـق       ای از قواعد، رویّـه  معنادار است که با مجموعه 

سازی شده است؛ یعنی در ذهن فـرد و یـا در نظـام سـازمان بـه          تجزیه و تمرین درونی   
به بیان دیگر، دانـش در مفهـوم خـاص خـود یعنـی              . شکلی هدفمند ذخیره شده است    

بت به یک مفهوم یا پدیده یا شـئی در یـک چـارچوب شـناختی خـاص و                   آگاهی نس 
بـر ایـن    ). 1384،  1381فتاحی،  (گیری را تسهیل کند       سازماندهی شده که کار تصمیم    

اساس، دانش را درک، آگاهی یا شناختی که در طول زمان از طریق مطالعه، تحقیق،               
از ). 20، ص   1384ه،  داورپنـا (انـد     آیـد، تعریـف کـرده       مشاهده و تجربه به دست مـی      

ــن ــی  ای ــش م ــه     رو، دان ــه برنام ــوعی از جمل ــدفهای متن ــدمت ه ــد در خ ــزی،  توان ری

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Du plessis.  
2. Drucker. 
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بـرای اسـتفاده از آن الزم اسـت دانـش           . باشـد ... گیری، سرگرمی، آموزش و       تصمیم
مهمتر . درون اذهان شکل گیرد و تمهیداتی بتواند آن را به نمودهای عینی تبدیل کند             

به طـور معمـول،     .  آن را سازماندهی کرد    بایدنین دانشی،   آنکه، برای سودمند بودن چ    
اطالعات خود را در ذهن و یا در قالب نظامهای اطالعاتی به منظور امکان گردآوری               
و ذخیره، بازیابی، ارزیابی، انتخـاب، درک، پـردازش، تحلیـل، کـاربرد، بـازآرایی و                

وان سـازماندهی را    تـ   بـر ایـن اسـاس، مـی       . کنـیم   استفادۀ مجدد از آن، سازماندهی می     
ایـن  ). 2008( »1سـورگل «سازی عناصـر درون یـک سـاختار معنـا نمـود               فرایند مرتب 

 قرنهـای گذشـته و بـا اسـتفاده از ابزارهـای موجـود،               دررویکردی بوده است که بشر      
  .انجام داده است

 بــه اســتانداردهای تــدوین ،ای ســازماندهی دانــش در محــیط فناورانــه و شــبکه
ت کـه بـر آن اسـاس بتـوان بـر مبنـای اصـولی مـشخص، اقـدام بـه                      ای نیازمند اس    شده

 .NISO  وNISO. Z39. 85-2001بــرای مثــال، اســتاندارد. ســازماندهی آن نمــود

Z39.19- 1993ای  ای بر اساس مجموعـه عناصـر فـراداده      استانداردهای تدوین شده
سـازی   پیـاده دوبلین کور هستند که در بسیاری از نظامهای فناورانه سازماندهی دانش،  

هر دو ایـن اسـتانداردها بـر مبنـای فراینـد سـازماندهی              . باشند  شده و مورد استفاده می    
با وجود اسـتانداردهای موجـود، بـسیاری از نظامهـای     . اند دانش در ذهن طراحی شده    

پـذیری    سـازی و نیـز میـانکنش        سازماندهی و اشاعۀ دانش، با چالشهایی مانند یکپارچه       
ای جـدا از هـم        توان به مثابه اطالعات، پیکـره       زیرا دانش را نمی   مواجه هستند    2معنایی

تـر،    تـر، پیچیـده     رو، به فناوریهایی نیاز اسـت کـه بـا منطـق پیـشرفته               از این . تصور کرد 
ای، معنـایی و هـستی شناسـانه، قـدرت            ظرفیت بیـشتر و برخـوردار از روابـط فـراداده          

نانچه ایـن فناوریهـا بـه خـدمت         چ. سازماندهی اثربخش و کارآمد دانش را دارا باشند       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Soergel. 
2. Semantic interoperability. 
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تـوان امیـدوار بـود کـه نظامهـای سـازماندهی و بازیـابی دانـش، بـه                     گرفته شوند، مـی   
  .اند معنامداری رسیده

در فرایند سازماندهی دانش، بیشترین توجه بر روی دانش عینی متمرکـز شـده              
ریافته توانـد در قالبهـای سـاختاریافته، نیمـه سـاختاریافته یـا غیـر سـاختا                  است کـه مـی    

هـا   هایی از دانش عینی در قالب ساختاریافته آن در اصطالحنامه     نمونه. بندی شود   دسته
به منظور سازماندهی این اشکال عینـی و متنـوع          . ها قابل مشاهده است     شناسی  و هستی 

سـازی    بندی، نمایه   دانش، برخی از نظامهای فناورانه کنونی اقدام به گردآوری، گروه         
شناسـی و وب معنـایی بـه     برخی دیگر از نظامها، از هستی. کنند  یبندی دانش م    و طبقه 

ایـن  . برنـد  های دانش بهـره مـی   دلیل خصایص ویژه آن برای ساماندهی و پیوند حوزه    
اگر بنـا باشـد     . شود  شناخته می » شناسی دانش   هستی«یا  » نقشه دانش «وضعیت با عنوان    

 با حجم بسیار متنـوعی از       ای مختص خود سازماندهی کند،      هر کسی دانش را به شیوه     
. های سازماندهی، بسته به ادراک و دیدگاه افراد از موضوع، مواجه خواهیم شد              شیوه

شناسـی    برای پیشگیری از چنین وضعیتی، بسیاری از نظامهای فناورانه کنونی از هستی           
کننـد   برای ارتقای رویکرد و سطح سازماندهی، مدیریت و اشاعه دانـش اسـتفاده مـی    

شناسی اغلـب بـه       در نظامهای دانشی نوین، اصطالح هستی     ). 96، ص 1387ا،  جاشاپار(
کنـد، بـه کـار        بندی که در سازماندهی اطالعات نقشی حیـاتی ایفـا مـی             جای علم رده  

اشــباع اطالعــاتی و مــدیریت ناکارآمــد دانــش، باعــث شــده نــه تنهــا . شــود بــرده مــی
اکارآمـدی نظامهـای    سازماندهی کارآمـد دانـش بـا چالـشهایی مواجـه شـود، بلکـه ن               

... موجود و مشکالتی از قبیل ضعف استانداردها، پیچیدگی مفاهیم و معانی زبـانی و               
» تـیم برنرزلـی   «. نیز امکان مدیریت کارآمد دانش را بـا چـالش مواجـه سـاخته اسـت               

مخترع وب، معتقد است مشکالت اشباع اطالعاتی در وب جهان گستر، منجر به نسل             
، 1387جاشاپارا،  (نام برده است    » وب معنایی «ز آن با عنوان     دومی خواهد شد که او ا     

شناسـی و سـایر نظامهـای سـازماندهی دانـش را              فناوری وب معنایی، هستی   ). 101ص
در ادامـه، بـه طـور    . توان به عنوان ابزارهای مهم سازماندهی دانش بـه شـمار آورد             می

  .اهد شدتری برخی از نظامهای نوین سازماندهی دانش، بررسی خو مبسوط
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  نظامهای نوین سازماندهی دانش
بنـدی،    ای از طرحهـای رده      نظامهای سنتی سازماندهی دانـش، طیـف گـسترده        

ــر دارد... هــا و  فهرســت واژگــان، اصــطالحنامه فهرســت واژگــان، فهرســت . را در ب
ــوده و نظامهــای رده  ســاده ــابع دانــش را در   ای از اصــطالحات مــستند ب ــز من بنــدی نی
های سنتی نیز نمایـانگر روابـط         اصطالحنامه. کنند  بندی می   ی طبقه ا های گسترده   گروه

این ابزارها و سـایر نظامهـای سـنتی    . های مرتبط هستند اعم ـ اخص، مترادفها و یا واژه 
سازماندهی دانش، برای محیط چاپی طراحی و توسعه یافته و بـا گـسترش محیطهـای                

انطباق با محیط جدید است، بلکـه       الکترونیکی، نه تنها ابزارهای سنتی در تالش برای         
هـا و سـایر       شناسـی   ابزارهای نوین سازماندهی و بازنمایی دانش به وب معنایی، هـستی          

تـر شـده    نظامهای فناورانه سازماندهی تغییر شکل داده و روابط میان مفاهیم پـر رنـگ   
تر توسط کاربران وب طراحی شـده اسـت           این ابزارها با هدف استفادۀ گسترده     . است

های مختلفـی تـشکیل شـده اسـت           برای نمونه، وب معنایی از الیه     ). 2003،  1دگیهو(
و موفقیـت شـبکه جهـان گـستر بـویژه           ...) ایکس ام ال، آر دی اف، هستی شناسی و        (

هاسـت کـه       و در عین حال پیوند الیه      2های شبکه   وب معنایی، در گروِ جداسازی الیه     
. واستهای اطالعاتی فراهم مـی کنـد      استقالل شبکه وب را در انتقال، مسیریابی و درخ        

 و تـشکیل یـک پایگـاه        3هـای پیونـدی     در واقع، وب معنایی، مبنایی برای مبادلـۀ داده        
. سـازد   وب کنونی، مستندات را از طریق پیوندها به یکـدیگر متـصل مـی             . دانش است 

ها بـه     حال آنکه در وب معنایی، داده     . این مستندات اغلب برای انسان قابل فهم هستند       
هـای پیونـدی،      ایـن داده  . باشـند   ها قابل درک مـی      دیگر پیوند خورده و برای رایانه     یک

بر ایـن اسـاس، وب معنـایی،        . سازند  بستر مناسبی را برای تحقق وب معنایی فراهم می        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hodge.  
2. Separation network layers.  
3. Linked Data.  
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توان به عنـوان نظامهـایی    شناسی و سایر نظامهای جدید سازماندهی دانش را می       هستی
 هستند که   1ای از مفاهیم پیوند یافته      این نظامها شبکه  . ها تلقی کرد    با قابلیت پیوند داده   

از این  . سازند  های وب را در قالبی پیوند یافته، فراهم می          امکان گسترش و توسعه داده    
باشند   رو، وب و نظامهای نوین سازماندهی دانش، به میزان زیادی مکمل یکدیگر می            

  ).2008، 2مایلز(
ارکردهـای گونـاگونی در مقایـسه بـا       نظامهای نـوین سـازماندهی دانـش، از ک        

کارکردهـای بـسیاری را بـرای       ) 2008(» سـورگل «. نظامهای سنتی برخـوردار هـستند     
  :ترین آن عبارتند از نظامهای فناورانۀ نوین سازماندهی دانش برشمرده است که عمده

 بسط جستجو و ترسیم روابط میان واژگان •

  پیشنهاد خودکار اصطالحات برای پرس و جو •
   پرس و جو و پیشنهادها توسط نظام به شکل خودکاراصالح •
  افزایش ابزارهای جستجو یا توسعه معنایی •
 بندی پرس و جو بر اساس سطح دانش کاربر دسته •

  ای حل مشکالت جستجوی کلیدواژه •
  ایجاد ساختاری معنایی از یک حوزه •
  تسهیل فرایند کشف و بازیابی منابع •
   اطالعاتحمایت از یادگیری و نمایش ساختاریافته •
   ....پشتیبانی از زبان طبیعی و  •

در هر سطح و با هر عمقـی، نظامهـای فناورانـه سـازماندهی دانـش، بخـشی از                   
 از طریـق کنتـرل واژگـانی،     دانـش تالشهای انجام شده برای ارتقای دسترسی به منابع         

هـا در     هـدف کنتـرل واژگـانی و پیونـد داده         . پیوند مفاهیم و سازماندهی دانش اسـت      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Network of Linked Concepts.  
2. Miles.  
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ای نوین سازماندهی دانش، کـاهش ابهـام از زبـان طبیعـی در زمـان توصـیف و                   نظامه
زمانی که به جستجوی یک متن با اصطالحات غیر کنترل شـده            . بازیابی مفاهیم است  

پردازیم، نتایج جستجو متفاوت بوده و مفاهیم متفـاوتی بـه وسـیلۀ نظامهـای سـنتی                   می
افراد مختلف برای یک مفهـوم      شود، زیرا ممکن است       سازماندهی دانش برداشت می   

بر ایـن اسـاس، دو ویژگـی زبـان     . های متفاوتی را مورد استفاده قرار دهند   واژه ،مشابه
ــده  ــشکالت عم ــی م ــی   طبیع ــل م ــازماندهی تحمی ــنتی س ــای س ــر نظامه ــد ای را ب : کن

توانند مفهوم مشابهی را نشان دهند، حـال آنکـه اصـطالحات              اصطالحات متفاوت می  
واژگـان کنتـرل شـده در نظامهـای         . ند مفاهیم متفاوتی را نشان دهنـد      توان  مشابه نیز می  

ای از زبـان طبیعـی بـا          نوین سازماندهی دانش شامل اصطالحات و لغات انتخاب شده        
کنتـرل واژگـانی و     . جزئیات بیشتری است که در فرایند بازیابی سودمند خواهند بـود          

ابهام زبان طبیعی بـه وسـیله       های پیوندی در نظامهای نوین در تالش برای کاهش            داده
تـر و جزئیـات بیـشتری از          تعریف دامنۀ اصطالحات و مفاهیم است و واژگان پیچیـده         

را بـرای هـر مفهـوم فـراهم         و نیز انواع روابط معنـایی       ای از مترادفها      مفاهیم، مجموعه 
توانند در نظامهای سازماندهی دانش کـه هـدف           این واژگان کنترل شده می    . سازد  می

زماندهی و ساختاربندی مفاهیم از طریق انواع مختلـف روابـط معنـایی اسـت،               آنها سا 
  ).2006، 1تدهوپ و نلسن(سودمند باشند 

 این امکان   ،نمایش مفاهیم در ساختار سلسله مراتبی و سایر ساختارهای معنایی         
ترین مفهوم را بر اساس نیـاز    سازد که مناسب    ساز و جستجوگر فراهم می      را برای نمایه  

بـرای برقـراری    ) انـسانی و ماشـینی    (این ساختار معنایی، از ساز وکـاری        . ب کند انتخا
ساز در جستجوی یـک اصـطالحنامه برخـوردار اسـت         ارتباط میان جستجوگر و نمایه    

بنـدی بـه طـور خودکـار بـا            سـازی و طبقـه      در این نظامها فراینـد نمایـه      ). 2000،  2هاد(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tudhope and Nielsen. 
2. Hodge. 
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 برای رسیدن به این هدفها، نظامهای       .پذیرد  استفاده از واژگان کنترل شده صورت می      
نوین سازماندهی دانش حداقل بایـد در بردارنـدۀ اجزایـی از قبیـل مـوارد زیـر باشـند                    

  ):2006، 1ناوارتا(
  پایگاهی اطالعاتی از اسناد متنی . 1
  های دانشی  سازی متون و حوزه های غنی فراداده. 2
ای مربـوط، همـین طـور    هـ  پایگاه واژگانی دربردارنده اصطالحاتی از حوزه  . 3

  واژگان زبان عمومی 
هستی شناسی بـا مفـاهیم و روابـط پوشـش دهنـده زبـان عمـومی و مفـاهیم             . 4
  ای خاص حوزه

ــا و همکــارانش« ــا و اجــزای    )همــان ( »ناوارت ــدفها، کارکرده ــه ه ــا توجــه ب  ب
  :دهند  نشان می2دهندۀ نظام سازماندهی دانش، معماری آن را در قالب شکل  تشکیل

  
  
  
  

  
  

پایگاه اطالعاتی . 3
  لغوی

  

  
  

  )2006ناوارتا، (معماری نظام سازماندهی دانش . 2شکل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Navaretta.  

پایگاه.1
  اطالعات متنی

 
 

 متون با فراداده .2
<document id 

="d2210" 
<keyword1, 

keyword2,../>..  
<text>… 
<text>… 

شناسیهستی.4
 ای خاص حوزه

   موتور جستجو.5
  است کاربردرخو

  
  : بسط جستجو

 

 ترجمه متون به نیاز مطرح شده. 6

  1ال ؤس
  2ال ؤس
  3ال ؤس
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               با در نظر گرفتن معماری نوین نظامهای سازماندهی، انواع متنـوع نظامهـای             
 در سازماندهی دانـش بـا درجـات متفـاوت کنتـرل واژگـانی و غنـای روابـط معنـایی                  

وجـود دارد  ...) بازیابی اطالعات، فهرستنویسی خودکـار و      (خدمت هدفهای مختلف    
  .2 نشان داده شده است3که در شکل ) 2006، 1تدهوب و هری(

  
با توجه به قابلیتهای فنـاوری نـوین، در ادامـه، برخـی از نظامهـای سـازماندهی                  

  .شود دانش بررسی می
  

  ، بستر سازماندهی دانشوب معنایی
ای از اطالعات و کاربرانی       وب کنونی، با وجود برخورداری از حجم گسترده       

 از قبیـل پیونـدهای فرامتنـی و فراینـد            متعدد، هنوز نیز عمدتاً توسط ابزارهای فناورانـه       
ای، اطالعــات را در دســترس کــاربران بــا نیازهــای اطالعــاتی و  جـستجوی کلیــدواژه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tudhppe and Heery.  
2.  www.asis.org/Bulletin/Aug-05/Zengfigure.ppt. 

  

نیمه ساختاریافته و 
 هغیر ساختار یافت

 ساختار یافته

 گروه های ارتباطی                       :
 هاشناسیهستی
  های معنایی شبکه
  های مفهومی نقشه

 اصطالحنامه
 طبقه بندی و رده بندی                       :

 سرعنوانهای موضوعی
  ها اکسونومیت

  بندی طرحهای رده
 بندیطرحهای طبقه

 هافهرستگان: 
  راهنماها/هانامهواژه

  فایلهای مستند
  مترادفها

  فرهنگهای جغرافیایی

 زبان کنترل شده زبان طبیعی
 انواع نظامهای سازماندهی دانش.3شکل
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این در حالی است که فناوریهای کنونی در محیط وب،          . دهد  ر می دانشی متفاوت قرا  
قادر نیست فرایندهای جستجوی پیچیده و منسجم را اجرا و پردازش اطالعـات را بـه                

افـزون بـر ایـن، تنـوع گـسترده و پراکنـدگی بـیش از حـد               . ای مؤثر تسهیل کند     گونه
یوندهای موجود در   کنندۀ پ   اطالعات، افزایش فراوان محتویات وب و خاصیت گمراه       

یابی اطالعات یا دانش از   های دانشی خاص، مشکالتی را در زمینۀ مکان         ردیابی حیطه 
حتی موتورهای جـستجوی وب     . طریق فرایند جستجو و تورّق، به وجود آورده است        

به تازگی، روندهای جدیدی در راسـتای       . قادر به بازنمایی دانش در این محیط نیست       
ی معنایی برای سـازماندهی در جهـت اشـتراک، مبادلـه و             طراحی موتورهای جستجو  

استفادۀ دوباره از دانش شکل گرفته است، لیکن هنوز در طراحی موتورهای جستجو             
ای بـه تـدوین اسـتانداردهای اثـربخش، یکپارچـه، هماهنـگ و مبتنـی بـر                    نیاز فزاینده 

ــ از ایــن رو، بــه اشــتراک. مــشارکت دانــشی وجــود دارد ش در گــذاری و مبادلــۀ دان
وب معنایی تـا حـدودی      . رود  موتورهای جستجوی کنونی، چالشی عمده به شمار می       

گـذاری محتویـات      وب معنایی از قابلیت بـه اشـتراک       . به این چالشها پاسخ داده است     
پـذیر    زبـان گـسترش   «ای بـه نـام        ای به نام زبـان ویـژه        وب از طریق زبان بازنمایی ویژه     

ها را از میـان گروهـی    ان اشتراک و ارسال داده  برخوردار است که امک    1»ال.ام.ایکس
ای تعریـف     هـا نیـز بـه گونـه         در وب معنـایی، سـاختار داده      . سـازد   از نظامها فراهم مـی    

وجـوه ماشـین    (هـا را بـر اسـاس ویژگیهـای نحـوی              شود که امکـان بازنمـایی داده        می
 بـر ایـن     .سازد  ها ممکن می    ها، ویژگی و روابط میان داده       ، نوع و تعریف هستی    )خوان

ها را در نظامهـایی کـه بـا هـم مـرتبط فـرض                 ها امکان مبادلۀ داده     اساس، ساختار داده  
پـذیری     امکـان اشـتراک    2بـرای نمونـه، فایـل مـستند مـارک         . سازد  اند، فراهم می    شده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .XML   کند و هنگامی که تمامی مستندات بـا اسـتفاده از            گذاری است که قواعد خاصی را دنبال می          یک زبان نشانه

  .شوند گذاری شوند، کلیه مستندات به فرم واحدی بازیابی و نمایش داده می نشانهآن 
2. Authority MARK file. 



  
  57 / ... و شناسی هستی معنایی، وب :دانش سازماندهی نوین نظامهای ________________

  

هـا    ها را درون نظام مارک فراهم ساخته است؛ اما اشتراک یا ارتباط ساختار داده               داده
ها با سـایر نظامهـای بـه          الش برانگیز بوده و امکان مبادلۀ داده      با نظامهای غیر مارک چ    

از ایـن رو، مـارک بـه قالـب یـونی            . هم مرتبط در شکل کنونی مارک، ممکن نیست       
کـوردیرو و   (گـذاری بیـشتر را فـراهم سـازد            مارک تکامل یافتـه تـا امکـان اشـتراک         

  ).1،2002اسالویک
شناسی وب مـدار      نهای هستی افزون بر این، در وب معنایی نسل جدیدی از زبا         

زبانهای منطقـی   . نامید 2»زبانهای مبادله دانش  «توان آنها را      به وجود آمده است که می     
ال و  . ام. مبادلۀ دانش در وب معنایی در عین استقالل، با محـیط وب معنـایی، ایکـس               

ایـن زبانهـا امکـان تحلیـل مفـاهیم و سـازماندهی             . باشند  قابل انطباق می   3اف. دی. آر
همچنین، در وب معنایی حوزه دیگری از استانداردها به نام      . سازند  انش را فراهم می   د

شناسی وجـود دارد کـه امکـان تبـادل و بازنمـایی مفـاهیم را در ایـن محـیط                       اصطالح
 امکان برقراری رابطه میان گروهی از مفاهیم        ،شناسی  فرایند اصطالح . سازد  ممکن می 

وب معنـایی بـا بـه کـارگیری         . سـازد    مـی  در یک حـوزه موضـوعی مـرتبط را فـراهم          
کنـد و بـستری بـرای آن          شناسی، نقش مـؤثری در سـازماندهی دانـش ایفـا مـی              هستی

 .شود محسوب می

  
  شناسی و سازماندهی دانش هستی

بـرای  . ای متفاوت از معـانی اسـت        شناسی دارای گستره    در متون موجود هستی   
برداشـتهای  . هـای فلـسفه انـداخت       هنامـ   مشاهده این وضعیت، تنها باید نگاهی بـه واژه        

) 1995 (4»سـوا «بـرای مثـال،     . متنوعی نیز از کارکردهـای ایـن اصـطالح وجـود دارد           
اولین گام در طراحی یک پایگاه داده، پایگاه دانـش و یـا یـک نظـام                 «کند    عنوان می 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cordeiro and Slavic.  
2. Knowledge Interchang Language. 

3 .RDF یک استاندارد مبتنی بر XMLاست که برای توصیف منابعی که در وب وجود دارد مورد استفاده است .  
4. Sowa. 
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ــی ــستی    ش ــبی از ه ــه مناس ــاب مجموع ــرا، انتخ ــت  ءگ ــی هاس ــاده. »شناس ــرین و  س ت
 دربـاره اهمیـت     1996در سـال    » سـوا «شناسـی را نیـز         از هـستی   ترین تعریف   کاربردی

» شناسـی   هستی«بر اساس نظر وی،     . ها در اشتراک دانش ارائه داده است          شناسی  هستی
ذکر مشخصاتی از انواع مدخلهایی اسـت کـه بـالقوه یـا بالفعـل در حـوزه موضـوعی                    

ازمان خاصی موجودند و انواع روابط خـاص کـه در یـک ترتیـب جزئـی و سـاده سـ                    
ها، مجموعه    توان مانند اصطالحنامه    شناسی را می    ترین مفهوم، هستی    در ساده . »اند  یافته

واژگان کنترل شده دانست، با این تفاوت کـه مفـاهیم یـک حـوزه خـاص بـا روابـط                     
هـای موضـوعی      معنایی خاص با توجه به حوزه موضـوعی و بعـضاً متفـاوت از حـوزه               

ند که هدف آنها نمایش مفاهیم در قالب زبان         شو  بندی می   دیگر به شکل خاصی طبقه    
با توجـه بـه تعـدد معـانی و برداشـتها، بایـد در نظـر                 ). 1384جو،      صنعت(طبیعی است   

بنـدی، واژگـان، فهرسـتی از        شناسی فهرستی از موجودیتها، علـم رده        داشت که هستی  
دهـی بـه فهرسـتها،        اشیا یا هر چیز دیگـری نیـست؛ بلکـه چـارچوبی کلـی بـرای نظـم                 

توانـد آنهـا را بـه نحـو مطلـوبی سـازماندهی کنـد                 بندیها و واژگان اسـت کـه مـی          رده
شناسی یک ادراک کلـی اسـت، در حـالی کـه علـم           در عمل، هستی  ). 1996،  1پولی(

شناسـی روابـط    در واقع، هـستی . ای علمی است بندی بر پایه    بندی، یک طرح طبقه     رده
بـر  . دهـد   آورد و نـشان مـی        درمـی  شناسانه مفاهیم را تعریف کـرده، بـه ضـابطه           هستی

بندی شده، طرحواره سلسله مراتبـی از اصـطالحات اسـت کـه               عکس، اطالعات طبقه  
  ). 97، ص1387جاشاپارا، (برای نمایش روابط میان اصطالحات، سازمان یافته است 

شناسی با توجه بـه کـاربرد آن در سـازماندهی             چندین رویکرد به مفهوم هستی    
ــود دارد  ــش وج ــا. دان ــۀ  بن ــه گفت ــن« ب ــاربرد  ) 2003 (2»ووس ــای اصــلی ک رویکرده

ــستی ــوزه  ه ــی در ح ــم      شناس ــصنوعی، و عل ــوش م ــناختی، ه ــوم ش ــسفه، عل ــای فل ه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Poli.  
2. Vossen. 



  
  59 / ... و شناسی هستی معنایی، وب :دانش سازماندهی نوین امهاینظ _________________

  

ــالع ــانی اســت  اط ــالع . رس ــوزه اط ــانی،  در ح ــرن «رس ــگوندو و بلت ــان س ) 2003(1»س
کنند کـه     شناسی را به عنوان ابزارها یا ساختارهایی با قابلیت فناورانه تعریف می             هستی
هـای داده، فهرسـت سـرعنوانهای         تواند برای بازنمایی دانـش در فهرسـتها، پایگـاه           می

ها و سایر ابزارهای کنترل واژگانی، مورد اسـتفاده          ها، اصطالحنامه   نامه  موضوعی، واژه 
شناسی، ارتقـای سـازماندهی، بازنمـایی و بازیـابی            هدف اصلی یک هستی   . قرار گیرد 

شناسـی،   هدفهای اصـلی هـستی  ) 2،2001کگینزنوی و م  (تر    به طور خاص  . دانش است 
ریـزی   قابلیـت و امکـان تحلیـل دانـش در یـک حـوزه، پایـه               : شامل موارد زیـر اسـت     

های موضوعی، بـازآرایی      اصطالحات و روابط میان آنها، مجزا کردن دانش از حوزه         
افزارهـای    دانش، اشتراک و اشاعه درک عمومی از ساختار دانش در میان افراد و نرم             

سـازد و   مورد آخر، امکان تسهیل فرایند بازیابی محتویات وبی را فراهم مـی      . ندهوشم
رو،   از ایـن  ). 2001برنرزلـی،   (شـود     عنصری کلیدی برای آینده وب معنایی تلقی مـی        

ای در راستای توزیـع      شناسی به واحدهای دانش معنا داده و به آن ارزش افزوده            هستی
یوزرو و  (بخشد    در زمان و شیوه مطلوب می     و تحویل اطالع درست به کاربر مناسب،        

  ). 3،2005اورنز
شناسی در فرایند سازماندهی دانش، به سازماندهی سـاختاری           استفاده از هستی  

آورد که از آن رهگذر چگـونگی         انجامد و همزمان قالب مناسبی فراهم می        دانش می 
ــود    ــل درک ش ــش قاب ــتفاده از دان ــتفاده از ف ). 4،2009اکــت(اس ــین، اس ــد همچن راین

 بلکه به شناسایی و اصالح      ،شود  شناسی نه تنها باعث شناسایی عناصر دانشی می         هستی
کنـــد  شناســـی میـــان واحـــدهای مختلـــف کمـــک مـــی  ناهمخوانیهـــای اصـــطالح

شناسـی بـرای تـسهیل فراینـد          هم اکنون مجموعه متفـاوتی از هـستی       ). 5،2006ناوارتا(
شناســی بــه عنــوان روشــی بــرای  از ایــن رو، هــستی. بازنمــایی منــابع وب وجــود دارد

ســازماندهی اطالعــات الکترونیکــی و ارتقــای فراینــد بازیــابی در محــیط وب عمــل  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. San Segundo and Beltran. 
2. Noy and Maguinness. 
3. Usero and Orenes. 
4. AKT. 
5. Navarretta. 
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شناسـی در سـازماندهی       با توجه بـه تأکیـد بـر نقـش هـستی           ). 1،2004دادیکو(کند    می
به توسـعه یـک     ) 2008(»  و همکارانش  2لنپینگ«دانش و بازنمایی آن در محیط وب،        

ایـن  . اقـدام کردنـد   ) مـدوالر (شناسی یکپارچه      مبنای هستی  مدل سازماندهی دانش بر   
مدل قابلیت استفاده مجدد از دانش و یکپارچگی دانش را ارتقا بخشیده و پیچیـدگی               
و مشکالت سازماندهی دانش را کاهش داده و قادر است تا فرایند سازماندهی دانش              

  ).4شکل (فردی و سازمانی را نشان دهد 
 Aکاربر   B کاربر  Cکاربر   کاربران

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                      
      

  

  مخازن دانش
  )2008لنپینگ، (شناسی  مدل سازماندهی دانش بر مبنای هستی. 4شکل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Daddieco. 
2. Lanping. 

  سطح کاربران
  

  
      متخصص دانش

    

  
  مهندس دانش

  
  

  
 کاربر وب

 باز سازماندهی و استفاده مجدد از دانش

 الیه مدیریت دانش

  دانشادغامالیه 

  تحلیل معنایی اجزای دانشۀالی

 بندی دانشالیه بخش

 الیه انتقال دانش
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هـای فـردی،      نش از مخازنی از قبیل تجربه     در الیۀ انتقال دانش در این مدل، دا       
در الیـۀ   . اسناد یا بر اساس دانش موجود در یـک پایگـاه داده بـه دسـت آمـده اسـت                   

بندی دانش، کاربر وب قادر است دانـش بازیـابی شـده را بـه قطعـات مختلفـی                     بخش
سـپس در الیـه تحلیـل معنـایی         . تبدیل و شبکه معنایی مختلفـی از مـدلها ایجـاد کنـد            

 تـا بتـوان سـطوح مختلـف معنـایی از      شـود  میارتباط معنایی میان مدلها تحلیل      مدلها،  
رابطـه معنـایی در اینجـا بـه معنـای سـطح             . های مختلف را توصیف کرد      شناسی  هستی

در الیـۀ ادغـام دانـش، ارتبـاط         .  ارتباط با یک حوزه خاص دانش است       نبودارتباط یا   
شـود   ی معنایی میان مدلها برقرار مـی   ا  شناسی ایجاد و شبکه     معنایی میان مدلهای هستی   

سپس در الیه مدیریت دانش، متخصص دانش       . پذیر شود    دانش امکان  ادغامتا فرایند   
عقاید کاربران را درباره بازنمایی دانش، مدلها و ادغام دانش ترکیب کرده و مهندس            

شناسـی و ادراک      ربـط را حـذف و سـطح کیفـی هـستی             دانش، دانش نادرست و بـی     
در . دهـد  ربر را از دانـش بـاال و هزینـه سـازماندهی دانـش را کـاهش مـی           عمومی کـا  

تواننـد    بازآرایی و استفاده مجدد از دانش، بر اساس الیه مدیریت دانش، کاربران مـی             
مدلهایی را برای برآوردن عالیق خود ترکیـب و یـا بـازآرایی کننـد و در نهایـت بـه                     

 سازماندهی دانش، همچنین نوآوری     توان  این مرحله را می   . کاربرد مدنظر دست یابند   
افــزون بــر مــدل لنپینــگ، مــدلهای دیگــری نیــز در زمینــه  . و خلــق دانــش نیــز نامیــد

تـوان بـه    ها ایجاد شده که مـی  شناسی سازماندهی دانش در وب معنایی بر مبنای هستی    
اغلــب از ایــن مــدلها در راســتای طراحــی . اشــاره کــرد) 2008(1»ژانــگ و یــن«مــدل 

  .شود ندهی دانش، استفاده مینظامهای سازما
شناسی در فرایند سازماندهی دانش ماهیتا با چالشهایی از قبیل وابـستگی              هستی

به فناوریهای متنـوع، تنـوع مفـاهیم و گونـاگونی معـانی زبـانی در یـک جامعـه و یـا                       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zhang and Yin. 
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. های علمی خـود، مواجـه اسـت         اختالف نظر گروهی از متخصصان در مفاهیم حوزه       
رین دالیل این مسئله در فرایند سازماندهی دانش، فقـدان مبنـایی            ت  شاید یکی از عمده   

شناسـی بـه عنـوان ابـزاری      هـستی . شـناختی اسـت   دقیق یا اجماع مفهـومی و اصـطالح      
شـود تـا بـر اسـاس آن بتـوان عمـل               کاربردی در نظامهای سازماندهی دانش تلقی می      

  .ری بیشتری انجام دادپذی تر و با انعطاف سازی و جستجو را بر مبنایی محتوایی نمایه
  

  نظام سادۀ سازماندهی دانش
کـه توسـط کـار گـروه کنـسرسیوم          ) 2اسـکاس  (1نظام ساده سازماندهی دانش   

 اسـت کـه     3ای   بنیـان نهـاده شـد، یـک مـدل داده           2002-2004جهانی وب در سالهای   
هـا در ایـن محـیط پیونـد           های خود را در محیط وب منتشر کرده و بـا سـایر داده               داده

اسـکاس در تـالش بـرای       . گـذارد   افزارهای کاربردی را به اشتراک مـی        ا نرم خورده ی 
توان آن را به عنوان یـک اسـتاندارد          سازماندهی مجدد دانش نیست، بلکه در واقع می       

بنـدی،    هـا، طرحهـای رده      که برای نمایش اصطالحنامه   ) 2008،  4مایلز(وب تلقی کرد    
یگـری از واژگـان کنتـرل شـده در          ها، سرعنوانهای موضوعی یا هر نوع د        تاکسونومی

گیـرد و هـدف اصـلی آن برقـراری پیونـد میـان                محیط وب، مورد اسـتفاده قـرار مـی        
نظامهای سنتی و نظامهای وب پایه سـازماندهی دانـش و امکـان نـشر آسـان واژگـان                   

نظـام سـاده سـازماندهی دانـش بـر اسـاس آر دی              . کنترل شده در وب معنـایی اسـت       
 ساخته (RDFS) و آر دی اف اس   (URI)، یوآرآی (XML)، ایکس ام ال   (RDF)اف

 به عنوان چارچوب توصیف منابع، بـه توصـیف منـابع            RDFدر این نظام،    . شده است 
 به دلیل نبود برچسبهای از پیش تعیین شـده،          XMLموجود در وب پرداخته و از زبان        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Simple Knowledge Organization System.   
2. SKOS . 
3. Data Model.  
4. Miles.  
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 محـل    نیز برای نمایش   URIاز  . کند  برای نمایش ساختار و محتوای اسناد، استفاده می       
   .شود یا نشانی منابع بر روی وب، استفاده می
بندی و قابلیت جستجوی مفـاهیم        ، امکان دسته  1این نظام با برچسبهای چندگانه    

گـذاری شـده و بـا اسـتفاده از            یـک مفهـوم در اسـکاس برچـسب        . دهد  را افزایش می  
ای بـر . پـردازد    به سازماندهی، اشتراک و بازنمایی مفاهیم مـی        RDF و   XMLساختار  
ــه،  ــایلز«نمون ــوم   ) 2008(» م ــی مفه ــایش گرافیک  و Economic Cooperationنم

  :  نشان داده است5برچسبهای آن را درون اسکاس در قالب شکل 
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

    و برچسبهای اسکاسEconomic Cooperationنمایش گرافیکی مفهوم . 5شکل 
  

 ان داده اسـت   نـش نیـز    RDF و   XMLایلز همـین مفهـوم را در اسـکاس بـه صـورت              م
  :)1386حسن زاده، (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. SKOS Tages: Concept ،prefLabel, altLabel, prefSymbol ،altSymbol, scopeNote, 
definition, broader, narrower, related, inScheme.  
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<rdf:RDF  
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"  
  xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">  
  <skos:Concept 
rdf:about="http://www.ukat.org.uk/thesaurus/concept/1750"> 
    <skos:prefLabel>Economic cooperation</skos:prefLabel>  
    <skos:altLabel>Economic co-operation</skos:altLabel>  
    <skos:scopeNote>Includes cooperative measures in banking, trade, 
industry etc., between and among countries.</skos:scopeNote>  
    <skos:broader 
rdf:resource="http://www.ukat.org.uk/thesaurus/concept/4382"/>  
    <skos:narrower 
rdf:resource="http://www.ukat.org.uk/thesaurus/concept/2108"/>  
    <skos:narrower 
rdf:resource="http://www.ukat.org.uk/thesaurus/concept/9505"/>  
    <skos:narrower 
rdf:resource="http://www.ukat.org.uk/thesaurus/concept/15053"/>  
    <skos:narrower 
rdf:resource="http://www.ukat.org.uk/thesaurus/concept/18987"/>  
    <skos:related 
rdf:resource="http://www.ukat.org.uk/thesaurus/concept/3250"/>  
    <skos:inSchemerdf:resource="http://www.ukat.org.uk/thesaurus"/>  
  </skos:Concept>  
</rdf:RDF>  

بسط جستجوی مفاهیم زبان طبیعی درون اسکاس بـا اسـتفاده از قابلیتهـای آن               
بـا  . مند افـزایش یابـد      شود امکان سازماندهی و بازنمایی دانش در قالبی نظام          باعث می 

وجود توانمندیهای اسکاس در سازماندهی دانـش در محـیط وب پایـه، ایـن نظـام بـا                   
ار یافته و ساختار نیافته، بازنمایی دانـش        چالشهایی از قبیل سازماندهی متون نیمه ساخت      

  .نیز مواجه است...   و 1ساخت یافته و رسمی، داده کاوی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها بیشتر  هر چه حجم داده. ها مواجه باشیم شود که با حجم بزرگی از داده اصطالح داده کاوی زمانی به کار برده می. 1

   .شود تر می ها مشکل  دسترسی به اطالعات نهفته در میان داده،اشدتر ب و روابط میان آنها پیچیده
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 سخن پایانی
یافتـه دانـش از       زندگی و فعالیتهای مبتنی بر دانش و ضرورت سازماندهی نظام         

یک سو و انبوهی اطالعات بویژه در وب و نیاز به تغییر یا طراحی ابزارهـای فناورانـه                  
، باعـث شـده اسـت تـا ابزارهـای سـنتی              دیگـر  د برای سازماندهی آن از سوی     قدرتمن

سازماندهی کارآمدی خود را در سازماندهی دانش در محیط وب از دست بدهنـد و               
فناوری و قابلیت   . گذاری دانش افزایش یابد     قابلیتهای ابزارهای فناوری در به اشتراک     

راینـد بازیـابی، باعـث شـده        آن در انسجام دانش در یک حوزۀ موضوعی و تـسهیل ف           
وب معنایی بستر مناسـب سـازماندهی       . است تا ابزارها و بسترهای جدیدی ایجاد شود       

بندی و ربـط معنـایی مفـاهیم          ها، ابزارهای سودمند تحلیل، دسته      شناسی  دانش و هستی  
ای   وب کنونی و محدودیتهای پیوندهای فرامتنی و فرایند جستجوی کلیدواژه         . هستند

هـای پیونـدی بـه عنـوان بـستری مهـم جهـت تحقـق وب                   ه است تا داده   آن باعث شد  
ها نیز مهمترین عناصر سـازماندهی دانـش بـا قابلیـت              شناسی  هستی. معنایی توسعه یابد  

شناسی بـا   هستی. باشند پذیرتر می تر و انعطاف سازی و جستجو بر مبنایی محتوایی  نمایه
فاهیم یک حوزه و تعیـین روابـط   ای از تعریفهای رسمی برای م       فراهم کردن مجموعه  

تشکیل یک پایگاه دانش را برای و زمینۀ میان آنها، در وب معنایی به کار گرفته شده     
با وجود این، وابستگی به فناوریهای متنوع، تنوع مفـاهیم و           . سازد آن حوزه فراهم می   

گوناگونی معانی زبانی و نبود اجماع مفهومی و اصطالح شناختی متخصصان در یک             
بـه شـمار   شناسـی در سـازماندهی دانـش        ترین چالشهای هـستی     وزۀ خاص، از عمده   ح
شناسی شکل دیگری از نظامها را بـه          در هر حال، قابلیت وب معنایی و هستی       . رود  می

ایـن نظامهـای    . وجود آورده که ممکن است بشر را در رفع این چالشها یـاری رسـاند              
وند، ابزارهایی برای رفـع مـشکالت       ش  جدید که نظامهای سازماندهی دانش نامیده می      

ای بر اسـاس سـاختاری معنـایی بـرای تـسهیل کـشف و بازیـابی،                   جستجوی کلیدواژه 
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سازی و تورق، بسط پرس و جو، ترسیم روابط میان واژگان و جستجوی مفاهیم                نمایه
ها و    هدف اصلی سازماندهی دانش در این نظامها، کشف دانش نهفته در داده           . هستند

متـون چـاپی،    (هـا و مفـاهیم اسـت کـه در محملهـایی متنـوعی                 ا سـایر داده   پیوند آن ب  
بـرای دسـتیابی بـه      . ذخیره شده است  ) های اطالعاتی، بانکهای اطالعاتی و وب       پایگاه

 در نظـام سـازماندهی   ،هـا یـا مفـاهیم    ها و پیوند آنها بـا سـایر داده      این دانش، باید داده   
ی پیونـدی امکـان سـازماندهی، بـسط         هـا   چنـین داده  . منسجمی تعریف و تعیـین شـود      

افزون بر این، رشـد تـصاعدی و آهنـگ          . سازد  جستجو و بازنمایی دانش را فراهم می      
سریع تغییر و تحول در وب، بازیابیهای با ربط را با مشکل مواجه و فرایند کـاوش در                  
وب را به عنوان یکی از تنگناهای اصـلی موتورهـای جـستجوی وب، مطـرح سـاخته                  

ود این، برای افزایش کـارایی در فراینـد بازیـابی، موتورهـای جـستجوی               با وج . است
از دیگــر ملزومــات کلیــدی در فراینــد  . مبتنــی بــر وب معنــایی پیــشنهاد شــده اســت 

کارگیری زبانهای استانداردی اسـت کـه امکـان مبادلـه و پیونـد        سازماندهی دانش، به  
در تـالش بـرای تـسهیل        RDF و XMLهم اکنون   . دانش سازمان یافته را فراهم سازد     

در عین حال، هر چند نظامهای سـازماندهی دانـش   . باشند فرایند سازماندهی دانش می   
ــرای بازنمــایی دانــش   ــشهایی از قبیــل    شــمرده مــیمــدلهای مناســبی ب ــا چال شــوند، ب

  .  مواجه هستند... کاوی و  سازی، داده یکپارچه
 ابزارهای آن از قبیل     این مقاله بر وضعیت کنونی نظامهای سازماندهی دانش و        

وب معنایی، هستی شناسی و نظام ساده سازماندهی دانش متمرکز شده و به برخـی از                
ارائـه دانـش در محـیط وب، باعـث تغییـر در             . کنـد   نقاط قوّت و ضعف آن اشاره می      

ابزارهای سازماندهی دانش شده و ابزارهای سازماندهی دانـش در محـیط جدیـد، در               
د فقـدان روشـها و اسـتانداردهای مـشترک و محـدودیتهای             با وجو . حال توسعه است  

تـر    موجود در نظامهای سازماندهی دانش، نیاز به انجام مطالعات و تحقیقات گـسترده            
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رسد   به نظر می  . در راستای کاهش محدودیتها و توسعه ابزارهای کنونی، الزامی است         
ایی دانـش و سـایر      ای در ارتبـاط بـا سـازماندهی و بازنمـ            انجام پژوهشهای میان رشـته    

بـا وجـود اینکـه ابزارهـای فناورانـه در           . های مرتبط با آن، اهمیت بـسیاری دارد         حوزه
سازند، عوامـل     قلمرو سازماندهی دانش امکان بازنمایی و اشتراک دانش را فراهم می          

گسترده دیگری نیز در فرایند سازماندهی دانش دخیل است که بـه مطالعـه و بررسـی                 
شـود بـازنگری در سـاختار ابزارهـای           در نهایت، توصـیه مـی     .  است همه جانبه نیازمند  

ســازی، در  هــا و اســتانداردهای نمایــه ســنتی ســازماندهی دانــش از قبیــل اصــطالحنامه
شناسی در سازماندهی دانـش،       مطالعه در زمینۀ بررسی نقش هستی     . اولویت قرار گیرد  

ان اســتفاده از راهکارهــای ســازماندهی و اشــاعه دانــش در محــیط وب، بررســی امکــ
کنتــرل واژگــانی همــراه بــا زبــان طبیعــی، بررســی رونــدهای ســازماندهی دانــش در  

رســانی، مقایــسه و ارزیــابی نظامهــای متنــوع ســازماندهی دانــش،  کتابــداری و اطــالع
استفاده و به کارگیری عملی نظامهای سازماندهی دانش ماننـد اسـکاس و اینکـه چـه                 

آنچـه بـه منزلـه یـک اصـل          . ز ضروریات اسـت   کسی دانش را سازماندهی کند، نیز ا      
بدیهی در برابـر مـا قـرار دارد، ایـن اسـت کـه امکانـات بـالقوه و شـگرفی در محـیط               
اطالعات الکترونیکی وجود دارد که باید با رویکردهای کنجکاوانـه و پژوهـشگرانه،             

رسد نسلهای جدیـدی از نظامهـای        به نظر می  . کارگیری آنها پرداخت    به شناسایی و به   
  . سازماندهی دانش در راه است

  
  منابع

ترجمـه  . رویکـردی منـسجم بـر مـدیریت دانـش         ). 1387(جاشاپارا، آشوک  -
شرکت تعاونی کارآفرینـان    : تهران. مصطفی کاظمی، مرجان فیاضی، مجتبی کفاشان     

  .فرهنگ و هنر
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کــاربرد نظــام ســاده   بررســی عملــی و نظــری ).1386(زاده، محمــد حــسن -
ارائه شـده بـه    .  سید مهدی حسینی، نویسنده همکار     .سازماندهی دانش در زبان فارسی    

   .86همایش ملی اصطالحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیک؛ قم؛ آبان 
بــا همکــاری معــصومه . اطالعــات و جامعــه). 1384(محمــد رضــا داورپنــاه، -
  .20دبیزش، ص :  تهران-.آرمیده

ترجمـه  . تاثیر فرهنگ سازمانی بـر مـدیریت دانـش        ). 1387( مارینادوپلسیس،  
  .79ص . محقق:  مشهد-.زهره عباسی

: هـا  ضـرورت بـازنگری در سـاختار اصـطالحنامه        ). 1384( اعظمجو،     صنعت -
هــای  هــا در محــیط اطالعــاتی جدیــد و قابلیــت  بررســی عــدم کــارایی اصــطالحنامه 

  .86ص . 64شماره . فصلنامه کتاب. ها در مقایسه با آن سیشنا هستی
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