
 

 

 

 هاشناسیهستی تکامل ضرورتبهنگاهی : تغییر در مفاهیم دانش

 1زادهابراهیمصنم 
 2ملوک السادات حسینی بهشتی

 شناسیمطالعات دانش

 117تا  57، ص 59 تابستان ،7سال دوم، شماره 

 27/22/59تاريخ دريافت:  
 19/29/59تاريخ پذيرش:  

 چکیده
ساازااری باا   در  ،در مفااهیم هاا در برابار تیییارات    شناسیمدی هستیآکارضرورت هدف اين مقاله بررسی 
 دلیا   به که هستند معنايی ابزارهای از نوعی هاشناسیهستی، طورکلیبه است.بوده تیییرات مفاهیم دانش 

 و اها ممفهاو  نماايش  طريا   ازرا  موضاوعی  قلمروهاای  ،داناش  باازنمون  در هاا ناماه اصاطح   هایکاستی
 سااتتار  در اسات  ضاروری  تحاوتت مفااهیم و معناا،    باه  توجاه  باا . اندارفته کار به هاآن میان هایرابطه

هاا تادوين و   شناسای دانش در هساتی  بازنمون و دهیسازمان برای تیییراتیو  شود بازنگری هاشناسیهستی
 مارور  ای انجام شده است و اطحعاات آن از طريا   ژوهش با استفاده از روش کتابخانهاين پطراحی اردند. 

هاای  متاون علمای نماياه شاده در پايگااه      هاای علمای،  مقاتت مجحت علمی، مقاتت همايشها، در کتاب
و  مورد تحلی ها شناسیهستیتیییر در اصول  و مفاهیم. سپس، آوری ارديده استجمعو اينترنت  اطحعات

باا  را هاا  شناسای ی هساتی وه باازنگری و ساازاار  نحا  ای،اين مقاله با روش کتابخاناه  .ه استتفسیر قرار ارفت
تیییارات در  تاوان  مای  هاای پاژوهش،  بار اساای يافتاه    .داده اسات قارار   موردتوجاه تیییرات مفاهیم و معناها 

 اناد عباارت  ؛ کاه ارائه داد هاشناسیهستی تکام  فرآيند ردموجود  مرحله شش ها را با توجه بهشناسیهستی
 اجارای  تیییارات،  و اشااعه  اساترش  معناشناسای تیییارات،   تیییارات،  ارائاه و باازنمون   تیییرات، از: دريافت
 معمااری  يا   یدر راساتا  ايان پاژوهش و   ديگار  هاای بر اسای يافتههمچنین،  ها.ارزش در تیییر و تیییرات
اعماال  تر کارآماد  طاور به هاشناسیهستیدر توان تیییرات ها میشناسیهستی تکام  از حمايت برای منطقی
 از هاايی بخاش  در تیییار متناسا  باا    سرعتی با تیییرات، به نیاز ،بودن مؤثر برای شناسیهستیهمچنین . کرد
 ايجااد  باه:  شناسای هساتی  يا   های پژوهش، ضروری است که در زمان تیییربر اسای يافته باشند.می جهان
رايشاگر در  ترين ابزار ويانتخاب مناس  ؛تعیین عحي  کاربران ؛کاربران نیازهای ؛وابسته مفاهیم مرات سلسله

 کااربران  تاحش . همچناین  توجه شود کاربران يابیاطحعرفتار  وتحلی تجزيه و هاشناسیزمان طراحی هستی

                                                      
1.  دانشااگاه الزهاارایشناساارواندانشااکده علااوم تربیتاای و  شناساای،دانشااجوی دکتااری علاام اطحعااات و دانااش ،، 

Sebrahimzadeh@alzahra.ac.ir 

، پژوهشگاه علوم و فناوری اطحعاات  مديريت دانش پژوهشکدهی، شناسشناسی و اصطح عضو اروه پژوهشی زبان .2

 beheshti@irandoc.ac.ir ،ايران
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 تیییاارات مااديريت باارای تودکااار پشااتیبانی و یديجیتااال هااایکتابخانااه ماننااد ی اطحعاااتیهااانظااام انسااانی
 قرار بگیرند. موردتوجه تخصصانط مها توسشناسیبايد در طراحی هستی ؛ کهاست مهم بسیار شناسیهستی

 مون دانشبازن دانش، ،یشناسهستی واژگان کلیدی:
 ه مقدم
 تار جادی  جهان، اين دهیسازمان یهانظام در بازنگری به نیاز دانش، جهان توسعه با همگام
 درساتی باه  کاه ايان  مگار  کارد  بازياابی  اثاربخش  طاور باه  تاوان نمای  را اطحعات. است شده
 اطاحع  رفتاار  هاای نظريه بر بنیادين تأثیری شناتتیمعرفت هاینظريه. باشد شده دهیزمانسا

 باياد . دارناد  اطحعاات  بازياابی  و ذتیاره  طاورکلی باه  و بنادی رده موضاوع،  تحلیا   جويی،
 دارااونی  باا  باياد  باشداا  که چه هر ا اطحعات علم فلسفه هایشالوده و هابنیان که بپذيريم
 در وياژه باه  مقاصاد  هاا، هادف  کارکردهاا،  تاا  اسات  نیااز  درنتیجاه . کناد  تیییار  هاا وضاعیت 
 پنااه،  داور) دهاد  قارار  بازانديشای  ماورد  جاديت  با را اطحعات بازيابی و ذتیره هایعرصه
بیشاتر توجاه شاده اسات.      بازياابی حاوزه  هاا در  شناسای هساتی باه حضاور    ،روازاين(. 1831
 يا   ماورد  در سااتتاريافته  دانش از است رتعبا معنايی، ابزار ي  عنوانبه شناسیهستی

 ایارد مای  شاک   هاا آن میاان  دقیا   یهاا رابطاه  و هاا مفهاوم  ارائه طري  که از تاص قلمرو
 .ایارد برمای شناسی دو قسمت عماده را در  اولین تعريف هستی(. 2229 و ديگران، 1)برن 
حساینی  ) تعرياف اصاطححات و مفااهیم مشاترک     . دوم:توصیف و ارائه حوزه داناش  اول:

 (.1852 بهشتی،
هاای ذتیاره و   باازنمون داناش در نظاام    ای بارای وسایله  منزلهبهها شناسیهستی همچنین
ای از مفاااهیم، و آن را مجموعااه( 2222، و ديگااران 2)وناا  شااودمعرفاای ماای بازيااابی، 
(. ايان تعرياف در   2222 ،8اند )هس و اشالیدر ها و روابط میان مفاهیم تعريف کردهتصیصه
از دهاه   که 1های موجوديت ا رابطه سازی مفهومی، چندان جديد نیست. در مدلدلم حوزه
آن نیاز چناین    يافتاه اساترش هاای  شود و در مدلهای اطحعاتی استفاده میدر پايگاه 1572

اساتقبال از   مقادار   ايان  اماا دلیا  ؛ است يیشناساقاب ها و روابط الگويی از مفاهیم، تصیصه

                                                      
1. Brank 

2. Weng 

3. Hess & Schlieder 

4. entity-relationship model 
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ساازند  ، استنتاج هوشمند را ممکان مای  هاشناسیکته است که هستیر اين ند هاشناسیهستی
 در هاا شناسای هساتی  طراحای  هاای دلی  ترينمهم از يکی روازاين (.2222)هس و اشلیدر، 

 و موضاوعی  هاای سارعنوان  هاای قابلیات  باودن  محادود  ،رساانی اطاحع  و کتابداری قلمرو
 و هاا مفهاوم  دقیا   ارائاه  در داناش،  ياابی باز و ذتیاره  بارای  ابزاری عنوانبه هانامهاصطح 
 رابطاه  اصالی  ناوع  سه به نامهاصطح  در هااصطح  میان هارابطه .است هاآن میان هارابطه

 باه  امار  ايان  کاه  اسات  شده محدود بستههم رابطه و یمراتبسلسله رابطه معادل، يا ارزیهم

 .(1831 ،جاو صانعت د )انجاما مای  هاا مفهاوم  میاان  در هاا رابطاه  ايان  کااربرد  در ابهام ايجاد
 کاارایری باه و  طراحای  دتيا   تارين مهام  از يکای  طاورکلی باه  شاد؛ کاه ذکار    طورهمان

 ارائه در هانامهاصطح  و موضوعی هایسرعنوان هایقابلیت بودن محدود ها،شناسیهستی

 طاور به اطحعات مقدار ديگر طرف در کهدرحالی است هاآن میان هارابطه و هامفهوم دقی 
 در باه  شادت باه  داناش  متخصصاین  .اسات  افازايش  حاال  در ديجیتاال  هایدر کتابخانه مثال

 باه  نیااز  اطحعاات  زيااد  مقادار  هماین . کنناد مای  تکیاه  موجاود  دانش مخازن بودن دستری
 نیاز  داناش  کردن سازیشخصی ،هايد در پشتیبانیبا البته دارد جستجو برای پیچیده پشتیبانی

 (.2222 همکاران، و ديويساست )ين ي  چالش ا و شود ارفته نظر در
 روش يا  تاوان  را مای  هاا ابار داده  آوریفن و شناسیهستیتوان افت که می درنتیجه

 ساازی شافاف به  هاشناسیهستیکه ذکر شد  طورهمان .نامید هاچالش اين به پرداتتن برای
 تار پاردازش قابا  و  تار آساان را  ماشاینی  هاای مادل  از و تفسیر برتای  کنندمی کم  دانش
 ارائاه  را اطحعاات  بازياابی  در بهبود اندازچشم شناسیهستی از استفاده کهطوریبه .کنندمی
 از بخشای  باا  را هاا آن تاا  اسات  نیاز هاشناسیهستی بودن مؤثر برای ديگر، از طرف. دهدمی

 ود. دهایم  تطبیا   ،هساتند  تیییار  حاال  در سارعت باه  و ن هستندآکه در حال توصیف  جهان
 تیییار  دو هار  باياد  شناسای هساتی  تکاما  . دارد وجاود  شناسای هستی تطبی  در عمده چالش
 کتابخاناه  ي  در شدهیرهذت اسناد در مثال برای) کند منعکس را هاداده تیییر و افراد عحي 

 تحقیقااات صااورت ارفتااهبااا توجااه بااه  درنتیجااه .(2222 همکاااران، و ديااويس) (ديجیتااالی
تحوتت دانش و علوم و همچنین مفااهیم  و  (2222 استوجانويچ، ؛1851 ،سین  و المرشد)

 باازنگری نیاز   هاا شناسای هساتی  رتاساات  در رساد کاه  به نظر مای  ضروری هادر آنموجود 

 باا  کاه طاوری باه  .هاا طراحای ااردد   شناسای نگری هستیبرای باز ابزارهايی و صورت ایرد
هاا و تیییارات   مجادد از داناش  تأکید بر استفادۀ توان افت های مختلف میبررسی پژوهش
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تارين  يکای از مهام   عنوانبهها را در عصر حاضر شناسیهستیتوسعه ها، منظادر ايجاد  هاآن
المرشد؛ سین  توسط پژوهش  روازاين های اطحعاتی مطر  ساتته است.منظار ها دچالش

شناسای ارائاه   تی، معیاری برای ارزيابی ابزارهای تولیاد هسا  هاجهت رفع اين چالش (1851)
 یتاارين ويرايشااگر، چالشاای را باارای طراحاا  انتخاااب مناساا   هاااآن ازنظاار .اسااتشااده 
شناسای مساتلزم صارف    شناسی ايجاد کرده است، زيارا طراحای و سااتت هار هساتی     هستی

 هاا شناسیکنون تحول و سازااری هستیتاهمچنین،  .استبودجه، زمان و منابع تاص تود 
هاايی  از انادک پاژوهش   .بوده استپژوهشگران  موردتوجهکمتر موجود، با تیییرات دانش 

اشااره   (2222) همکااران  و 1اساتوجانويچ ، پژوهش توان بهاند میکه به اين موضوع پرداتته
 .بیان شده است شناسیهستی تکام  فرآيند از ممکن مرحله شش هاآندر پژوهش  کرد.

را  بعاد  دو در تیییار  عملیاات  زا اساترده  اصاطححات  از یامجموعاه نیز ( 2221) 2کلین
و همکااارانش  8چوا .غناای مقاباا  در ساااده و مرکاا  مقاباا  در اتماای: اساات کاارده معرفاای

شناسی بیو پزشکی پرداتتند و دريافتند کاه  به بررسی تحول و تیییرات در هستی ز( نی2219)
 دارد. موردمطالعه شناسیهستیبر روی  یاعمده یرتأثتیییرات 
 در شناسای هساتی  کارآمادی  کاه  است اين پژوهش حاضر در نیادیب مسئله ،روازاين

کلی در  ديدااهتحش شده است که ي  است؟  چگونهمفاهیم دانش  سازااری با تیییرات
ماهیات  در ايان پاژوهش ابتادا     درنتیجاه  ارائاه شاود.   هاا شناسییهستمورد چگونگی تحول 
مرحلاه بعاد معمااری     در و ارفتاه اسات  قارار   موردبررسای هاا  شناسیشناتتی تکام  هستی

 .شده استمنطقی اين تحوتت ارائه 

هاا  شناسای تکاما  هساتی  بحث در مورد نحوه از قب  . هاشناسیهستی ماهیت شناتتی تکام 

چناد  ها شناسیهستی طراحی برای. قرار ایرند موردبررسی هاآن طراحیتزم است تا نحوه 

 ارائه شده است: روش
 را ایمرحلااه 9 روشاای هااا،شناساایهسااتی طراحاای یرا( باا1552) 1شااولد و ارونینگاارآ
 :دندکر بیان زير صورتبه

                                                      
1. Stojanovic. 

2. Klein 

3. Ochs 

4. Uschold & Gruninger 
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 :شام  ایمرحله سه فرآيند ي  در شناسیهستی طراحی شناسی؛هستی دامنه و هدف تعیین
 و مفااهیم  ايان  بارای  تعرياف  ايجاد و اصلی روابط و مفاهیم تعیین) شناسیهستی اردآوری

 رده،) شناسای هساتی  بارای  اصلی هایواژه ارفتن ارک به ،شناسیهستی کداذاری ؛(روابط
 سااازی يکپارچااه  کااد؛  نوشااتن  بااازنمون؛ زبااان  ياا   انتخاااب  ؛(رابطااه  موجودياات،

 و راهنماهااا ارائااه مستندسااازی؛ شناساای؛هسااتی ارزيااابی موجااود؛ هااایشناساایهسااتی
 .قب  مراح  از ي  هر برای هايیدستورالعم 

هاای اطحعااتی،   هاا در نظاام  شناسای فاده از هساتی امروزه با توجه به روند رو به رشد است
شناساای ساااتت، ابزارهااای ساااتت، ساااتت تودکااار و  هااا، روششناساایساااتت هسااتی
ونا    کاه طاوری باه . هاا، از مباحاث مطار  در میاان محققاان اسات      شناسیيادایری هستی

رويکردهااای متنااوعی در ساااتت، توسااعه و روزآمدسااازی     ( در پااژوهش تااود  2222)
( در پاژوهش  1831) زاده بارفروششمس فرد، عبداله. ه استرا بررسی کردها شناسیهستی
قرار  موردبررسیرا  ها، برای قلمروها و کاربردهای مختلفشناسیساتت دستی هستی تود

ایار و مساتعد تطاسات و    ها پرهزيناه، وقات  شناسیساتت دستی هستیکه  يافتنددرداده و 
شوند، معماوت  ااران، متمايا  باه نظرهاای      تته میدستی سا صورتبههايی که شناسیهستی

ناپذير در مقاب  تیییرات و دقیقا  تاص منظوری هستند کاه بارای آن   شخصی طرا ، انعطاف
کاه   ( دريافتناد 2222) 1و آکساوی  آقاب ، آيادين، اوزما   . در پژوهشی ديگر اندتهیه شده

، در زمینه باوجوداينرد. پذيصورت می تودکارنیمه صورتبهبیشتر  هاشناسیساتت هستی
صاورت  کام   هرچناد  يیهاا پژوهشنیز ها شناسیتودکارسازی کام  فرايند مهندسی هستی

 است.ارفته 
راحای و اجارای   هاای متناوعی در ط  معمااری  بنادی دساته به بررسی و  (2222) نیز 2میکا
شناسای  هساتی  اناد بررسای قاب ها در سه دسته اين معماریاو  ازنظرپرداتت.  هاشناسیهستی
رساند. ايان معمااری    شناسی واحدی مای به تفاهم بر هستیتمام افراد سازمان  کهوقتیواحد: 
مؤثر تواهاد باود. نقطاه قاويت ايان ناوع معمااری آن اسات کاه باه            موارد بسیار کمتنها در 
هاايی از  های محلی: در اين نوع معمااری، ااروه  شناسیاونه ترسیمی نیاز نیست. هستیهیچ

کننااد. شناساای محلاای اسااتفاده ماای  ص از هسااتیای تااان فعااال در حااوزه افااراد سااازما 

                                                      
1. Akgo¨bek, Aydin, ztemel, & Aksoy 

2. Mika 
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 تاود  فارد منحصاربه شناسای  از هستی ي  فرد در سازمان زمانی که های فردیشناسیهستی
 پذيرد.می صورتها با وسعت بیشتری ، استفاده از ترسیمبا اين روشاستفاده کند، 
 تقسایم  دساته  ساه  باه  ديگار  ایاوناه باه  را هاا شناسای هساتی  طراحی هایروشهمچنین 

 در افاراد  وسایله باه  مفهاومی  داناش  از عظیمای  حجم روش، اين در: دستی ساتت :اندکرده
 اردناد می ايجاد تخصصی يا عمومی بزرگ دانش هایپايگاه و شودمی کداذاری ماشین

Cyc  پاروژه  هادف . اسات  روش ايان  با شدهساتته شناسیهستی از یانمونه Cyc،  ايجااد 
 هاای فعالیت و وظايف برای رسمی ایزمینه دانش از مخزنی شام  بزرگ دانش گاهپاي ي 

 مهندساای ابزارهااای از اسااتفاده .اساات اونااااون هااایحااوزه در مساائله حاا  و اسااتدتلی
 اندشده ايجاد شناسیهستی ساتت پشتیبانی برای ابزارهايی اتیر هایسال در: شناسیهستی

 تعرياف  و مفهومی دانش اکتساب برای را محیط مناس ، کاربر واسط کردن فراهم با هاآن
 و هاا داده و کنناد مای  فاراهم  مفااهیم  هاای محادوديت  و روابط ها،ويژای ها،نمونه مفاهیم،

 در و کنناد مای  اساتخراج  ورودی مناابع  از را شناسای هساتی  سااتت  بارای  تزم ساتتارهای
 و تودکاار ( نیماه ) سااتت . ددهنا مای  قارار ( ماشاین  ياا  انساان ) شناسیهستی سازنده اتتیار

 :اساات شااده پیشاانهاد راهکااار دو منظااور اياان بااه: دانااش اکتساااب هااایروش از اسااتفاده
 تودکاار  سااتت  و ياادایری د؛ موجاو  هایشناسیهستی از مجدد استفاده و سازیيکپارچه
 (.2222 بارفروش، زادهعبداله و فردشمس) .موجود منابع روی از هاشناسیهستی

ها و با توجه باه تیییارات اساترده و    شناسیاز طراحی هستیاره شد بعد اشکه  طورهمان
فاار    شاده یطراحهای شناسیهستینیاز است که اين  هاآندائمی علوم و دانش موجود در 

و  تکاما   عناوان باه از ايان تیییارات    .و تیییار قارار ایرناد    موردبررسی هاآناز نوع طراحی 
شناسای همچاون   شاود هساتی  . تکااملی کاه باعاث مای    ودشیمها ياد شناسیدر هستی تحول

 مرحلاه  شاش  ،(2222) شهمکااران  و اساتوجانويچ اداماه دهاد.    حیات تاود  هموجود زنده ب
 ،اسات  شاده  داده نشاان  1 شاک   در کاه  طاور هماان  هاشناسیهستی تکام  فرآيند از ممکن
  ،2تیییارات  و باازنمون  هارائا  ،1تیییارات  دريافت :از اندعبارت مراح اين  .اندکرده یشناساي
 

                                                      
1. change capturing 

2. change representation 
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 هاا ارزش در تیییار  و 8تیییارات  اجارای  ،2تیییارات  و اشااعه  اساترش  ،1معناشناسی تیییارات 
 .1اعتبار سنجی()

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

 .شااودمای  شااروع دريافاات تیییارات  باا  شناسای هسااتی تکاما   رونااد :تیییارات  دريافات 
 الگوهاای  در تیییارات ايجااد   باعاث  مفااهیم  الازام در وضاو    ذکار شاد،   قبح که  طورهمان
ارائاه   تیییار  مختلف انواع 1 در شک  .شودمی هاشناسیهستی از استفاده وها داده در موجود

 :شده است
 اندشده ايجاد زمانی دوره ي  از بیش که استفاده الگوهای از محور استفاده تیییرات 

. رسدمی پیچیدای و اندازه از تاصی سطح به شناسیهستی کههنگامی. شودمی ناشی
 شود تارج رده از کدام و بمانند باقی مربوطه بخش کدام که مورداين  در ایریتصمیم
شناسی و ابرداده الگوهای استفاده از هستی .است شناسیهستی مهندسین برای بزرای کار

قرار  مورداستفادهد که بتوانیم قطعاتی را که کمتر و بیشتر آوراين امکان را فراهم می
 را شناسیهستی از هايیبخش در کاربران منافع توانمی درنتیجه .ایرند تشخیص دهیممی

 طول در کاربران رفتار مرور و وجوپری از ناشیتواند می توداين البته  .کرد منعکس
 .(2221 استوجانويچ،)باشد  شناسیهستی از برنامه

                                                      
1. semantics of change 

2. change propagation 

3. changeiImplementation 

4. change validation 
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 از هستی شناتتی تیییرات استخراج مشک  عنوانبه را محور داده تیییرات 
 آوریفن يا و رسمی مفهوم تحلی  کاوی،داده مانند هايیروش از استفاده با هاشناسیهستی

 کهاستوار است  فرض اين اسای بر محور داده تیییرات يافتن .کندمی تعريف هوشمند
 تعدادی توسط که ضمنی طوربه دانش انعکای منظوربه اغل  که است شناسیهستی نوعی
 هراونهدر  بنابراين، ؛شودمی تعريف شده است و ساتته ارائه داده پايگاه ي  يا و اسناد از

 داده پايگاه به ورودی تیییر يا و شدهاضافه تازایبهکه  سند ي  مثح  ها،داده زمینه در تیییر
 داده تیییرات و دريافت يافتن. يابدضرورت می هایشناسهستی از یروزرسانبه یرهغو 

 کرد تعريف نیز هاشناسیهستی تیییرات هدايت وظیفه عنوانبه توانمی را محور
 .(2221 استوجانويچ،)

. ااردد  ارائه مناس  فرمت در و شدهيیشناسا بايد تیییرات، :اتتیییر بازنمون و نمايش 
 بايد شناسیهستی مدل ي  به هاآن ارائه وتیییرات  ندرآورد نمايش به نیاز که معنی اين به

ساازی داناش در متاون مختلاف     های متنوع در استخراج و مدلطیفی از روش. شود تعريف
اساتفاده   تودکاار نیماه هاای  هاا از روش شناسای در ساتت هساتی اغل  است.  يیشناساقاب 
 نیااز در جريااان اساات تودکارسااازی کاماا  اياان فراينااد ینااهزمشااود، امااا مطالعاااتی در ماای

هاا  شناسیهای تودکار تیییرات هستیشناسیهستی تزم است در ساتت که (2222)ون ،
 قرار داد. موردتوجهرا در طول زمان 

 مثاال  بارای  داد، نماايش  جزئیاات  مختلاف  در ساطو   تاوان مای  رادر بازنمون  تیییرات
 تیییارات  از ایمجموعاه ( 2221) اساتوجانويچ  .پیچیده تیییرات يا و ابتدايی تیییرات عنوانبه

 بیاان  را اسات  داده رخ هاا شناسیهستی تحول دوره در که (کوچکی تیییرات) یشناسهستی
 تیییارات  باه  دنا تواننمای  هاا آن زيارا  است، نامیده ابتدايی تیییرات جز را هاآن و است کرده
 مناسا   همیشاه  تیییار  ارائاه  از ساطح  ايان  کاه  ندکمی اشاره همچنین او .شود تجزيه ترساده
 از بخشای  مرکا   تیییار  .نماياد  معرفای  را مرک  تیییرات مفهوم تواندنمی درنتیجه و نیست
 بهباود  را( هاا شناسای هساتی در  تیییارات  ياا  و حاذف  ايجااد، ) کاه  اسات  شناسیهستی تیییر
 هار  تواناد مای  کاه  اسات  شناسای هساتی  از تیییری پیچیده تیییر ي  اين، بر عحوه بخشدمی

( 2221) کلاین  .کناد  تجزياه  شناسیهستیدر  مرک  يا ابتدايی تیییر دو به داق ح را ترکی 
 اتمای : است کرده معرفی بعد دو دررا  تیییر عملیات از استرده اصطححات از يیهامجموع

 باه  دنا تواننمای  کاه  تیییراتای  اتمای  تیییارات . اسات  غنای  مقاب  در ساده و مرک  مقاب  در
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 بارای  مکانیسام  يا   ارائاه  مرکا   تیییارات  ؛کاه رحالید شوند. تقسیم ترکوچ  عملیات
 در فقااط ساااده تیییاارات ؛دهناادماای تشااکی  را منطقاای نهاااد ياا  در تیییاارات بناادیاااروه

بارای شناساايی    کاه درحاالی  .شاود می استفاده شناسیهستی ساتتار وتحلی تجزيه شناسايی،
 .است هاشناسیهستی قیمنط يهاز نظر وجوپری به نیاز هاآن شناسايی برای غنی تیییرات

 اعحنای  و روياه  هاای ناام  باه  معناشناسای  تیییرات تحق  برای روش دو: تیییر معناشناسی
 ثبات تعريف اسای بر و است استوار هامحدوديت بر روش اين: رويه رويکرد .وجود دارند

: یاعحنا  رويکارد  شاود. تعريف می باشد تیییر هر دنبال به بايد که قطعی قوانین و طر  ي 
( استنتاج مکانیزم ي  با شده ارائه) است استوار بديهیات از یامجموعه و صدا بر روش اين
عما    ايان  از هادف  .(2222 و همکااران،  1فرانکنی) بخشدمیرسمیت  تکام  پويايیبه  که

 ساازاار  و منطقای  شناسیهستی ي  آوردن دست به منظوربه بديهیات از ایمجموعه تعیین
 باه  احتماات   یرتأث حداق  تعريف است، بديهی. است موجود شناسیهستی بر 2یرتأث  حداق با
 حذف بديهیات تعدادشام   تواندمی ساده بسیار تعريفي   .دارد بستگی کاربر صتا نیاز
 .رسیده باشد حداق  به و شده

 از مجااادد اساااتفاده بااارای اغلااا  هااااشناسااایهساااتی: تیییاااراتو اشااااعه  اساااترش
 اسات  ممکان  شناسای هساتی  روزرسانیبه بنابراين،؛ ديابمی سترشا ديگر هایشناسیهستی
نحاوه   نیاز باه   آن ؛ کاه ااردد  شاده اصح  هایشناسیهستی در فرسايش باعث بالقوه طوربه

 شهمکاااران و 8ماایچ .دارد بسااتگی مفاااهیم از بااردارینقشااه و سااازیيکپارچااه جااااذاری،
شاام    اناد کاه  داده ارائهه تیییرات و اشاع هاشناسیهستی تکام  برای رويکرد ي ( 2228)

 .است و استردهتیییرات وابسته 
 مهنادی  يا   اطاحع   :شاام و اجارای تیییارات    سازیپیاده فرايند :تیییرات سازیپیاده
 تیییاارات تمااامی اعمااال؛ تیییاار درتواساات از ناشاای نتاااي  تمااامی مااورد در شناساایهسااتی

 منظاور باه  تیییارات  آاااهی ؛ اسات  شاده  انجاام  تیییرات پیگیری و؛ (شده مشت  و یازموردن)
 باياد  شناسای هساتی  بارای  مفااهیم  تمام از لیست ي  نامطلوب، تیییرات انجام از جلوایری

                                                      
1. Franconi 

، هاشناسییهستازااری در تناقضات را با حداق  ناس سازییبومکند تا ترجمه و تحش می یرتأثحداق   يکردرو 2.

 ترآسانکند که کاربر است و کم  می شناسییهستک   از ترکوچ  یتوجهقاب  طوربهتعیین کند اين مجموعه 

 .تصمیم بگیريد و به ح  ناسازااری بپردازد
3. Maedche 
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 پاذيرش  باه  قادر بايد ازآنپس مهندی البته شود، ارائه شناسیهستی مهندی به و کرد تولید
 را زيار  ويژای بايد ربردیکا اتتیییر منظوربه اتتیییر سازیپیاده؛ باشد تیییرات اين لیو يا

 )دياويس و همکااران،  ؛ پاياداری  و دواماتمی؛ ثبات؛ جداساازی؛   تواص :دهد قرار مدنظر
 .دارد وجودتیییرات  سازییادهپ و اجرا برای یمختلف هایراه (.2222

 تبادي   معکاوی  باه  مطلاوب  شارايط  از زياادی  تعاداد  آن در که شرايطی: اعتبار سنجی
 مهنادی  :مثاال عناوان باه  دهاد مای  قارار  یرتاأث  تحات  را شناسای هساتی  تکاما   ؛ کاه شودمی

 انجاام  نباياد  کاه  را تیییار  ي  نباشد تیییر واقعی اثر درک به قادر است ممکن شناسیهستی
 اهاداف  بارای فقاط   شناسای هساتی در مفااهیم   تیییار  آن اسات  ممکان کناد؛   تصاوي   شود

 ماورد  در یمختلفا  هاای دهاي است ممکنشناسی هستی مهندسین؛ باشد مناس  آزمايشگاهی
 ايان  هماه  (.2222 )ديويس و همکاران، باشند داشته شناسیهستیدر مفاهیم  تیییر چگونگی
. دهاد  قارار  مادنظر  را شارايط  ايان  تماامی  باياد  که است سنجی اعتبار در تیییر وظیفه موارد
 برد.می بات را شناسیهستی توانايی درنتیجه کندمی توجیه را تیییرات یراحتبه سنجی اعتبار

 شناسیهستی تکام  از حمايت برای منطقی معماری ي  توجه به. معماری منطقی
مثال  طوربهقرار ایرد.  موردتوجهبايد  هاشناسیهستیامری است که در ارائه تیییرات در 

در ي   معماری منطقی داد.ارائه  ديجیتال کتابخانه ي  دراين معماری منطقی را  توانیم
 محتوای به دسترسی برای است که رابط کاربری با کاربر ي يجیتال شام : کتابخانه د
 شناسیهستی از استفاده با که است سند و يا داده پايگاه چندين شام  که ديجیتال کتابخانه
. در ادامه به بررسی هري  از اجزای اين معماری ندکمی برقرار تعام  اند،يافته سازمان

 .است ديجیتال یهاکتابخانه از دانش کنندهمصرف :برکارمنطقی تواهیم پرداتت. 
دروازه : رابط کاربری .شودیمرا نیز شام   ديجیتال کتابخانه يیمحتوا یدکنندهتولهمچنین 

ای اشوده ی اطحعات و دانش در پردازش شبکهاتتصاصی مبتنی بر وب است که به رو
ي  محیط مبتنی بر شبکه داتلی کند تا سرريز اطحعات را از طریشود. پورتال سعی ممی
ويسی به اطحعات مربوطه های پیشرفته جستجو و نمايه نرت  نموده و با استفاده از تکنی م

را جستجو کند.  هاآنی داشته و های مختلف فناوری اطحعات و اينترنت دسترساز سیستم
در وب  را توانیم تمام کارهای مربوط به تودای است که از طري  آن میااه صفحهدر

بصیری، شوند )شناتته می های اطحعاتیدرااه عنوانبهها پورتال عموما انجام دهیم. 
1852). 
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ساازی  تاوان باه يکپارچاه   باا اساتفاده از پورتاال مای     کهنتیجه ارفت توان می طورکلیبه
 کاه  یطاور  .از تدمات موجود يااری داد  استفاده برای را  ها کم  کرده و کاربرانسیستم
 يافتهسازمان روش ي  در مطال  ارائه به و کند جستجو کتابخانه مطال  در دتوانمی رکارب
 زمیناه  در. شندابمی مدارک و اسناد از ایمجموعه شام  پايگاه داده: پايگاه داده. يابد دست

 اماا  اسات،  اسناد که شام  متن ها هستندای از پیشینهها مجموعهاين پايگاه ديجیتال، کتابخانه
. دامنه وسایعی  باشد نیز تصاوير و ويدئو صدا، مانند یاچندرسانه محتوای شام  است نممک
ولاای  (.1832 )کااوک، اساات دسااتریقاباا از طرياا  اينترناات  هاااآنانااواع مختلااف  از

علیپاور  )ها محتوا و مناابع اطحعااتی آن اسات    در اين پايگاهو مهم  یهعنصر اول درهرصورت
ممکان اسات    شناسایم، می منطقی واحد ي  عنوانبه را ندس ما کهدرحالی(. 1852حافظی، 

 اسات،  ايساتا  طورمعماول باه  پايه سند محتوای .باشد شده توزيع منابع از زياد تعدادی ازسند 
 ممکان  اسنادی کهدرحالی شوندمی وارد جديد پايه اسناد زيرا است تیییر حال در همیشه اما

 .(2222 ديويس،شوند ) حذف است
 تادمات  و مناابع  از يکپارچاه  ایمجموعاه  ديجیتاال،  کتابخانه :معنايی تالديجی کتابخانه
 ديجیتاال  شاک   باه  اطحعاات  بازيابی و حفاظت ،دهیسازمان اردآوری، برای الکترونیکی

 هاای کتابخانه در تحول ايجاد سب  حاضر، عصر در شناسیهستی و معنايی وب ظهور. است
 صاريح،  بازنمونی شناسی،هستی. است شده معنايی ديجیتال هایکتابخانه طراحی و ديجیتال
 باه  توجاه  باا  کاه  اسات  موضاوعی  حاوزه  يا   در رواباط  و مفاهیم ها،نمونه از اويا و دقی 

 هاای ساامانه  باین  پاذيری  کانش  میاان  و ارتبااط  ايجاد استنتاج، قابلیت همچون هايیويژای
 تبادي   بارای  تواناد می ،...و جستجو پرسش فهم طبیعی، زبان پردازش از حمايت اطحعاتی،
 هاای کتابخاناه  طراحای  یجاه درنت و هوشامند  اطحعااتی  هاای سامانه به ديجیتال هایکتابخانه
 معماااری در اونااااون هااایقابلیاات ايجاااد .ایاارد قاارار مورداسااتفاده معنااايی، ديجیتااال
 هاای کتابخاناه  میاان  اطحعاات  تباادل  امکاان  اساتدتل،  قابلیت يژهوبه ديجیتال هایکتابخانه
 هاای کتابخاناه  در موجاود  مناابع  معناايی  توصایف  اطحعااتی،  هاای ساامانه  سااير  و ديجیتال
 سیستم ارتقای شناسیهستی در مارک قال  کتابشناتتی هایفراداده ادغام طري  از ديجیتال
 و مارور  امکاان  و کاربرپساند  راباط  محایط  ايجااد  ديجیتال هایکتابخانه در پاسخ و پرسش

 یهاا در کتابخاناه  شناسای هساتی  یاز کاربردهاا  برتای  مادارک،  ساريع  و آسان جستجوی
 ،ذکرشاده هاای  قابلیات هاا و  ويژاای با توجاه باه    درنتیجه .(1851 )فتحیان، هستند ديجیتال
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های اطحعاتی هوشامند  های ديجیتال به سامانهد برای تبدي  کتابخانهنتوانمیها شناسیهستی
 .قرار ایرد مورداستفادهنايی، های ديجیتال معطراحی کتابخانه یجهدرنتو 

 میازان ) هاا قابلیات ورود داده  کاه سااتت   تاطرنشاان باياد   :کاربر از داده استفاده مقدار
زيارا در  اسات   برتاوردار از اهمیت فراوانای   (شودمی ثبت ورود هنگام در استفاده کاربران

ن طراحای  آبرای  و يا برنامه کاربردی اولیه که افزارنرمبه  نامهاصطح اين صورت محتوای 
 .(1851 ،موسسه استاندارد بريتانیامحدود نخواهد بود ) تشده اس

 تحول مديريت هایزيرساتت توسط هاشناسیهستی تکام  روند :فرايند تیییر مديريت
( در بررساای تااود بااه آشکارسااازی و 1922) 2هارساالو و 1نااژادشااعبان .شااودماای پشااتیبانی

پزشاکی محباوب پرداتتناد.     شناسای هساتی بندی برتی از تیییرات راي  در تعدادی از طبقه
 تاوان ی میمراتبسلسلهرده و نمودار  يهاز نظرحاکی از آن است که با استفاده  هاآنهای يافته

 واضاح  کاه  دانشای  توانمی کهطوریبه. ها پرداتتشناسیبه مديريت فرايند تیییر در هستی
 نهاايی  کاربر رفتار توانهمچنین می .آورد فراهم را است نهايی کاربران ازیموردن ولی نیست
 را شااودماای او موردعحقااه غیاار يااا و موردعحقااه اطحعااات بااه دسااتیابی بااه منجاار کااه را

 .(2219ژاد و هارسلو، ننشعباکرد ) وتحلی تجزيه
 واقعای  دنیاای  ها درداده مجموعه از بسیاری ازآنجاکه :محور داده شناسیهستی تیییرات

 باياد  مديريت هایسیستم در هاشناسیهستی درنتیجه، دارند تیییر و یپوياي به بسیاری تماي 
در ) هاا داده توساط  شاده  ارائاه  دانش و شناسیهستی دانش مدل بین تناقضات با مقابله برای

: دهاد مای  قرار هدف را مشک  اين محور داده تیییرات يافتن اهداف .بپردازند دنیای واقعی(
 باه  توجاه  باا  شناسای هساتی  از اتوماتیا   نیماه  يا اتوماتی  انطباق برای روشی ارائه یلهوسبه

 يا   بااوجود ، احتمات  درنتیجه(. 2222 )ديويس و همکاران، هاداده ای ازمجموعه تیییرات
 کاردن  مشاخص  برای مختلفی هایراه کاربر ،پیچیده معناشناتتی پیشرفته ارجستجو موتور
شاود  مطر  می سؤالیدر اينجا  اما؛ کرد تواهد پیدا تواهدمی یقا دق او که چیزی آنمعنای 
 پاياه  اساناد  باا  همیشاه  هاا ابارداده  و شناسیهستی تمام که مشوي مطمئن توانیممی چگونهکه 
 پاسخ داده شوند. سؤاتتیتزم است چنین  اند کهشده تشکی  روزبه

                                                      
1. Shaban-Nejad 

2. Haarslev 
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 ارائه دهایم  هاشناسیهستی از مجدد مهندسی ي  که باشد تواندمی امر اين احتمال ي 
 از زياادی  مقادار  بارای  شناسای هساتی  يا   سااتت  البتاه،  ؛ که(پايه سند در تیییر بار هر با)

 اتوماتیا   نیماه  ياا  اتوماتیا   ابزارهای توسط را آن اار حتی است برزمان و دشوار هاداده
 باا  شناسای هساتی  انطبااق  ارآمدترک بسیار راه ي  .داد انجام وارازيده استخراج و پشتیبانی
 شناسای هساتی  در رواباط  و مفااهیم  در تیییار  هار  شناساايی  باه  ؛ کاه اسات  تیییارات  به توجه

 انطبااق  بارای  روشای  ارائاه  هادف  باا  محاور  داده تیییارات  ياافتن  بنابراين،؛ شودپرداتته می
 اسات  داده رتیییا  بارای  ایزمیناه  عناوان باه  شناسی،هستی ي  از اتوماتی  نیمه يا اتوماتی 

 (.2222 )ديويس و همکاران،
 از اسااتفاده میاازان مااورد در اطحعااات چگونااه: محااور اسااتفاده شناساایهسااتی تیییاارات

شناساای هسااتی بااه تیییاارات توصاایه در و دکاار وتحلیاا تجزيااه تااوانیماارا  شناساایهسااتی
 يا   شودمی تیییرات توصیه به منجر که استفاده میزان وتحلی تجزيه ؟داد قرار مورداستفاده

. اسات  دشاوار  دارمعنای  اساتفاده  الگوهای کردن پیدا اينکه، اول .است پیچیده بسیار فعالیت
 ايان  باه  مناد عحقاه  کاربران از بسیاری که کندمی کشف کاربردی برنامه ي  ،مثالعنوانبه

 اساتفاده  الگاوی  يا   زماانی کاه   اينکه، دوم هستند؟ پژوهش هایموضوع از صنعتی پروژه
 کاربرد بهبود به منجر که است تیییر ي  به آن ترجمه چگونگی موضوع ،شد پیدا دارمعنی
 روش ايان  مرکازی  نقطاه شايد بتاوان افات    درنتیجه (.2222 )ديويس و همکاران، شودمی
 .است کاربران نیازهای با شناسیهستی مستمر انطباق( محور استفاده تیییرات)

 هاای ويژاای  و تعرياف  مفااهیم  مراتا  لسلهسو  مفاهیمتعريف . مرات سلسلهاز  استفاده
 ايجااد  با کار معموت . است دشوار بسیار هاآن میان تمايز ايجاد و است پیچیده بسیار مفاهیم،
 توصایف  باا  ساپس  و شاود می آغاز مرات سلسله در مفاهیم از محدود تعدادی برای تعريف
 ،هاا مراتا  سلسله توسعه ربارهد (1552) ارونینگر و ولدشآ. يابدمی ادامه هاآن هایويژای
 :کردند مطر  را متفاوتی هایروش

 آغااز  دامناه  در عاام  مفااهیم  هاای تعريف با پايین به بات توسعه روش: پايین به بات روش
. ياباد مای  اداماه  مفااهیم،  اين از ترتاص های فرعیرده ايجاد با توسعه فرايند سپس. شودمی

 فرايناد  ساپس . شاود مای  آغااز  تااص  بسایار  مفاهیم ريفتع با روش اين :بات به پايین روش
 ترکیبی روش، اين: تركیبی روش .يابدمی ادامه تر،عام مفاهیم قال  در بندیاروه با توسعه

 مهام  و برجساته  مفااهیم  ابتادا  روش، ايان  در. اسات  بات به پايین و پايین به بات هایروش از
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 مفااهیم،  ايان ( تجزياه ) سازیتصوصی اي( ترکی ) سازیعمومی با سپس. شوندمی تعريف
 يابد.می ادامه توسعه فرايند

انجاام تیییارات    درشناسی هستی مهندی ي  به کم  مرات سلسلهاستفاده از  درنتیجه
 از اساتفاده  قابلیات  بهباود  باعاث  تیییار کاه  ، ديگر ساو از . استشناسی هستی مستمر بهبود و

نیااز  شناسای هساتی در  تیییارات  از ایمجموعااه ايجااد  ساب   تاود  ؛شااودمای شناسای  هساتی 
 يا   ايجااد  وشناسای  هساتی  ي  توسعه ،حال زمان در ما مهم مشکحت از يکی. ارددمی

 کااربران  نیااز  ايان،  بار  عاحوه  .باشاد  کااربران،  نیااز  به بستهوا هک است مفاهیم مرات سلسله
 باشاد  نیاز  یاتا تیییر چناین  بازتااب  باياد  مراتا  سلساله  و دکنا  تیییار  زمان طول در دتوانمی

 .(2222 )ديويس،
نیااز  ماین  خايان ت  .اسات  کااربران  نیازهاای  تخماین  راه بهتارين  مراتا  سلسله از استفاده
 نشاان  2در شاک   ( 2228و همکاارانش )  استوجانويچاز  مثالي   ارفتن نظر در با کاربران
 است. شده داده

 
 (.2002استوجانویچ و همکارانش، از  شدهبرگرفته) مفهومدر کاربرد  غیریکنواختمثالی . 2شکل 

 مفهاوم  زيار  ده دارای x مفهاوم  اولیاه،  مراتا  سلسله در کهفرض شده است  2در شک  
 مطابقات  حالات  بهترين در کاربران نیاز با مفهوم ده اين همچنین فرض شده است که .است
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 دهاد مای  اننش طوتنی زمانمدت ي  طول در مرات سلسله اين از استفاده حالينباا .دندار
 ايان . هستند مفهوم ده اين از مفهوم زير سه تنها به مندعحقه کاربران از درصد 59 حدود که
 مارتبط  را مفااهیم  از درصاد  72 کاردن  پیادا  کااربران،  از درصاد  59 کاه  اسات  معنای  بدان
 از بیشاتر  که کار ي  انجام در را بیشتری زمان کاربران از درصد 59 اين ،درنتیجه .دانندمی
. دهناد می انجام بیشتری توجه ربطبی اطحعات روی رب درنتیجه. اندداده انجام ،بود تود ازین

 بار  تصادفی کلی  ي  مثح ) دارد وجود تصادفی تطای برای بیشتری شانس اين، بر عحوه
 رباط بای  اطحعاات  انتخااب  احتماال  ( ازتصاادفی  و اين احتمال )تطاای  (اشتباه لین  روی
 دو کااربران،  نیازهاای  به توجه و ترمناس  مرات سلسله ي  ايجاد نظورمبه .است تربزرگ
 تماامی  یساو باه  حرکات : توساعه  :باود  تواهد مفید اولیه مرات سلسله از بازنگریبرای  راه

 زيار  يا   تحات  هاا آن بنادی اروه با مرات سلسله در پايین سمت به ،ربطیب مفهوم، هفت
 را رباط بای  مفهاوم  هفات  تماامی  :کاهش .((C) 2 ک ش به کنید نگاه) G مثح  جديد مفهوم
 بااقی  اصالی  مفهاوم  زيار  در را نآهاای  نموناه  مجادد  توزياع  در کاه درحاالی  کنیاد،  حذف
 .((D) 2 شک ) يدبگذار
 معرفای  تاازه  مفاهیم و شودمی حفظ کاربران از درصد 9 نیازهای استرش، اين طري  از
. شاوند مای  مناد بهاره  جاورتری  و جمع اتتارس از کاربران (درصد 59) ماندهیباق و شوندمی

 بار  عاحوه . است مرتبط کاربران از درصد 59 نیازهای به کام  طوربه جديد ساتتار کاهش
 اکناون  رباط بای  ماوارد  زيارا  اسات،  داده افازايش  نیز را شناسیهستی از استفاده قابلیت اين،
 بیابناد  مفیاد  را مفهوم نآ ات احتم کاربران ،درنتیجه. است کاربران از ٪59 برای مشاهدهقاب 

 توجاه . ه بودناد کارد  بینیپیش ربطبیمفهومی  عنوانبه ن راآ اولیه بندیطبقه در کهدرحالی
 تاا  ساازد مای  قاادر  را ماا  (ب) 2 شاک   در شاده  داده نشاان  ساتونی  نماودار  کاه  باشید داشته

 تودکاار  صاورت به دهدمی ارائه را کاربران نیاز که حداق  یهامفهوم زير از هايیمجموعه
 يا   .دارد وجاود  تودکاار  صاورت باه  مراتا  سلسله برای هايیروش اارچه .کنیم کشف
 انساجام  اصالی  ماحک . اسات  آن اساتفاده  قابلیات  از اطمیناان  منظوربه دستی، مرات سلسله
 اسات  شده ارفته نظر در کاربر نیازهای با متناس  مرات سلسله اين امر را که ،مرات سلسله

اتتصاص توصیفگرهايی با قطعیت ربط بیشاتر   کهساتت  تاطرنشانبايد  .کندمی نتضمی را
عااات بااا اسااتفاده از  و امکااان تعريااف درتواساات جسااتجوی اطح   دهاایسااازمانهنگااام 
نظاام بازياابی اطحعاات را از دياد کااربر افازايش تواهاد داد.         یاثربخش، سطح هایصهتص
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، آن را باه ساطح   ناماه اصاطح  معناايی در   همچنین، وارد ساتتن تصیصه به ساتتار مفاهیم
(. 1837 )زنادی روان،  نزديا  تواهاد کارد    شناسای یهسات  مراتا  سلسلهمدل مفهومی در 

واژااان   مراتا  سلساله درتات   هاا شناسای یهسات نظاام مفااهیم در    یریاشک در همچنین 
ت  ه ماد شود که در آن هار مفهاوم با   تبدي  می مفاهیم مرات سلسلهبه درتت  نامهاصطح 
رابطااه  بااه بايااد درنتیجااه .(1252 بهشااتی،حسااینی ) ااارددیبرماا نامااهاصااطح واژاااانی 

 ها توجه کرد.شناسیهستیبه  هانامهاصطح ی در تبدي  مراتبسلسله
باه تیییارات   ها و مطالا  ارائاه شاده در ايان پاژوهش و باا توجاه        با نگاهی کلی به يافته

اسات کاه ايان     تزم تاوان افات کاه   مای  هاا آناسترده و دائمی علوم و دانش موجاود در  
 و تیییار قارار ایرناد.    موردبررسای  هاآنطراحی شده فار  از نوع طراحی  هایشناسییهست

 متناوعی قارار   هاای و فرايناد  هاا چالش ،هاشناسیتکام  هستی ومفاهیم  در تیییرات درنتیجه
. در اين پاژوهش  قرار ایرند موردتوجهتوسط متخصصین علم اطحعات ارد که تزم است د

هاا شاده اسات کاه     شناسای هساتی ها در مسایر تکاما    ها و فرايناد به اين چالش نگاهی کلی
هاا و  . ايان چاالش  یارد قارار ا  موردتوجه( 2222ستوجانويچ )شش مرحله ا در کنار توانیم

زار ويرايشاگر در زماان   ترين ابا انتخاب مناس  ؛از: تعیین عحي  کاربران اندعبارتفرايندها 
 ؛ساازد یاياان ما  مرا نشناسای  هساتی ها که تود اهمیت مرحله طراحای  شناسیی هستیطراح
 و با توجه باه نیااز کااربران؛    شناسايی انواع تیییرات ؛کاربرانيابی رفتار اطحع وتحلی تجزيه

 ها.شناسیبه هستی نامهاصطح تبدي   در مرات سلسلهتوجه به 

ی اساات تااا در کنااار رپااژوهش، ضاارو ايااندر  ذکرشاادههمچنااین بااا توجااه بااه مااوارد 
 اهمیت تیییرات مفاهیم واقاف باوده  نیز به  شناسیهستیمتخصصین علم اطحعات، مهندسین 

در مقابله با تیییارات نکاات    هاآندر جهت کارآمدی  هاشناسیو در توسعه و طراحی هستی
 زير را در نظر ایرند:

 ؛هاشناسیهستیسازی دانش در طراحی یشخص 
  ؛هاشناسیهستیدر توسعه  مرات هسلسلايجاد 
 ؛و مفاهیم هادادهبا توجه به تیییرات  هاشناسیهستی تودکارنیمهتودکار و  انطباق 
 و (یرتأثاستفاده از رويکرد حداق  ) کاربرانبهتر  ایریتصمیمها برای ح  ناسازااری 
 ها با قطعیت ربط بیشتراتتصاص توصیفگر. 
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 گیرینتیجهبحث و 
 هرچناد . اسات  نامهاصطح  کارآمدی از بیشتر دانش، بازنمون در شناسیتیهس کارآمدی

 موضوعی قلمروهای هایمفهوم ارائه در تاکنون که هستند معنايی ابزارهايی هانامهاصطح 

 باا  یولا  اناد، ارفتاه  قارار  مورداستفاده کاربران توسط اطحعات بازيابی و جستجو در نیز و

 ابزارهاای  تاوان مای  هاا آن، باین  موجود هایرابطه و هامفهوم استرش و ابزارها اين توسعه

 بهباود  بارای  تزم زمیناه  کاار  ينا. نمود طراحی را هاشناسیهستی مانند ترمعنايی و تردقی 

فتحیاان،   جاو و )صانعت   کارد  تواهاد  فاراهم  را هاا نامهاصطح  در دانش بازنمون وضعیت
مديريت دانش،  ،دسی دانش، هوش مصنوعیاسترده در مهن طوربهها شناسیهستی(. 1852

باياد   (.1852 اربرد دارناد )حساینی بهشاتی،   ک پردازش زبان طبیعی، بازيابی اطحعات و غیره
از روی مناابع، متاون،    حرکات باه سامت تودکارساازی اکتسااب داناش      توجه داشت کاه  

و  شناسای را محادود  های ديگر، مشاکحت مهندسای هساتی   شناسیو هستی داده هایيگاهپا
 هاای اماا در روش ؛ دهاد مای هاا را کااهش   شناسیهزينه ساتت و استفاده اشتراکی از هستی

نیز نظارت عام  انسانی همچنان امری ضروری است. استفاده از ابزارهای مهندسی  تودکار
کنناد، نیااز باه    شناسای عما  مای   ابزاری برای طراحی هستی صورتبهشناسی که فقط هستی

کند. بلکه اين ابزارها فقاط محایط را بارای وی مهیاا     انی را منتفی نمیسازنده و ويراستار انس
شناسای ايفاا   بنابراين ويراستاران انسانی همچنان نقشی اساسای در طراحای هساتی   ؛ سازندمی
چاه باياد در تودکاار ساازی توساط      نآ(. 1831زاده باارفروش،  فرد و عبدالهکند )شمسمی

زماان   در طاول  هاا آنییرات مفااهیم و دارااونی   اهمیت تی ،قرار ایرد موردتوجهمهندسین 
زيارا از  ؛ تودکاار  صاورت باه دستی ايجاد شده باشاد چاه    صورتبه شناسیهستیچه  ؛است

 ،1اااتنوی )نام بارده شاده اسات     هاشنایحوتت هستیتنتیجه  عنوانبه تحوتت اطحعات
باار بساایار زيااادی  ریتااأث و اياان تیییااراتاساات  يرناپااذاجتناااب مفاااهیم(. تیییاارات در 2211
ت بسایاری  مشاکح  ها،شناسیهستیدر  اين تیییرات یدر زمان اجرادارد که  هاشناسیهستی

هاا ساب    شناسیتیییرات کوچ  در هستی اردد )حتی اار تیییرات کم باشند(.آشکار می
، همکاارانش  و 2)مهفاود  شوندمی ،باشندمینیز که سب  ناهماهنگی  هاآنوسیع در یرات یتی

 شناسای هساتی های فعلی بر تیییرات در سااتتار داتلای از   همچنین بسیاری از روش .(2219

                                                      
1. Vassilis Galanos 

2. Mahfoudh 
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نادياده   یااساترده  طاور باه هاای موجاود   شناسای و تعام  با ديگر هساتی  استمتمرکز شده 
 (.2219شعبان نژاد و هاسلیو، )ارفته شده است 

هاای  ار و الگاوريتم اباز  يريت تیییر باا و مدشناسی هستیموضوع تکام  با توجه به اينکه 
به نحوه باازنگری و ساازااری   در اين پژوهش  .موجود کمتر مورد تطاب قرار ارفته است

 هاای يافتاه  پرداتته شده اسات.  ها با تیییرات مفاهیم و معناها در دانش موجودشناسیهستی

 باا  تیییارات،  باه  نیااز  باودن  ماؤثر  بارای  هاا شناسای هستی که ه استنشان داد حاضر پژوهش
 دهناد، مای  توضایح  را آن هاشناسیهستی که جهان از هايیبخش در تیییر متناس  با تیسرع
 تودکاار  پشاتیبانی  و یديجیتاال  یهاا کتابخانه مانند ،هانظام انسانی کاربران کم تحش. دارند
 شاش برای ايان منظاور نیااز اسات تاا       .است مهم بسیار شناسیهستی تیییرات مديريت برای
 ؛تیییارات  ارائاه و باازنمون   ؛تیییارات  )دريافات شناسی هستی تکام  ندفرآي از ممکن مرحله

( در هاا ارزش در تیییار  و تیییارات  اجارای  ؛تیییارات  استرش و اشااعه  ؛معناشناسی تیییرات
همچناین   قارار ایارد.   مادنظر وجه به معمااری منطقای ارائاه شاده     تبا  هاشناسیتکام  هستی

شناسای بسایار مهام اسات،     هساتی  تیییارات  يتمادير  بارای  تودکاار  پشاتیبانی  کهيیازآنجا
 تودکاار نیماه تودکاار و   هاای یستمس یسوبهها شناسیهستیضروری است که در طراحی 

توساط  هاا  شناسای هساتی در طراحای   مراتا  سلساله ايجااد  ديگار   یاز طرفا حرکت کنیم و 
رشاد  ه باه  توجبا  ،مواردقرار ایرند. در اثر عدم توجه به اين  موردتوجهمهندسین اين حوزه 

و هادر   کارآماد هاای غیار   شناسیشدن با هستی روروبه ،ها و اطحعاتحجم داده روزافزون
 .است يرناپذاجتناب هاينههزرفتن 

 ،شناسای هساتی  يا   در زماان تیییار   ضروری است که های اين پژوهشبا توجه به يافته
کاه تاود    ؛دنا ار ایرقار  موردتوجاه  کااربران،  نیازهاای  و وابساته  مفاهیم مرات سلسلهيجاد ا

 در شااش مرحلااه( ) نیازمنااد در نظاار ااارفتن نیاااز کاااربران در هاار مرحلااه از تیییاارات       
ماديريت فرايناد و بررسای     یلهوسبهنیاز کاربران  کهتزم به ذکر است . استها شناسیهستی

 هاای يافتاه امید است کاه نتااي  و    درنتیجه. است یگیریپقاب کاربران به سیستم میزان ورود 
هاا  شناسای در هار ساطحی از هساتی   هاا  شناسیات در هستیمان اجرای تیییرتحقی  در ز اين
ای( تعبیاری و ساطح کااربردی ياا راياناه      ياا  یمعناشاناتت سطح صوری يا ارجااعی، ساطح   )

 قرار ایرند. موردتوجه
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هاا،  شناسای آن بار تکاما  هساتی    یرتاأث و  تیییر در مفاهیم دانش بررسی زمینۀ در مطالعه
آن بار روی   یرتاأث هاا و  شناسای موضاوع تکاما  هساتی    مفاهیم، بررسای  مرات لهسلس يجادا

ه تیییاارات و مقايسااه و ارزيااابی نحااو   تودکااارنیمااههااای تودکااار و  افزارناارمطراحاای 
 مطالعات در دارد جا که هستند ضرورياتی ازهای دستی و تودکار ها در نظامشناسیهستی

 .شود پرداتته هاآن به بیشتر ،يندهآ
 ابعمن

ابزارهااای ساااتت  یبناادرتبااه(. ارزيااابی و 1851) .المرشااد، احسااان؛ سااین ، رامانجیاات 
 .99-13(2)12، کتاب ماه کلیات .اکرم فتحیان . ترجمهشناسیهستی

تبااری تحلیلاای فناااوری آی. تی.نمااا.  مجلاه  پرتااال چیساات؟. (1852) .بصایری، امیرحسااین 
 http://ityab.com/fa/page?id از 59/2/5بازيابی شده در 

. و مهندسای داناش   یشناسا اصاطح   سااتتواژه، . (1852) .حسینی بهشتی، ملوک الساادات 
 چاپار. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری ايران:

اطحعاات.   بازيابی و ذتیره در بازنگری نوين یهاضرورت(. 1831. )ینمحمدحسداورپناه، 
 .33 – 27(، 81)، رسانیاطحع و کتابداری

سااتتار   ساازی یناه بهاطحعاات و ضارورت    یبعاد ساه فضای (. 1837) .زندی روان، نراس
کتابااداری و . هاااآنمعنااايی بااه  هاااییصااهتصاز طرياا  افاازودن  هااانامااهاصااطح 
 .52 -29(، 1)11، رسانیاطحع

(. استخراج دانش مفهومی از ماتن  1831) .زاده بارفروش، احمدفرد، مهرنوش؛ عبدالهشمس
 .22 -13(، 1) 1، های علوم شناتتیتازهمعنايی.  با استفاده از الگوهای زبانی و

: بررسای عادم   هاا ناماه اصاطح  ضرورت باازنگری در سااتتار    (.1831) .اعظم جو، صنعت
در  شناسای یهسات  هاای یات قابلدر محیط اطحعااتی جدياد و    هانامهاصطح کارايی 
 52-75، (1)12، اطحعات یدهو سازمان یکتابدار یمطالعات مل. آنمقايسه با 

 شناسیهستی و نامهاصطح  کارآمدی مقايسه (.1852) .اکرم فتحیان، و اعظم جو، صنعت

 پژوهشانامه . (اصافا  شناسای هساتی  نموناه  سااتت  و طراحای ) داناش  باازنمون  در

 .212-215(، 1)1 ،رسانیاطحع و کتابداری

 ن: سمت.. تهراکتابخانه ديجیتال: مبادله اطحعات(. 1852) .علیپور حافظی، مهدی
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در  شناسای هستیديجیتال: کاربرد  یهاکتابخانه(. نگاهی نو به طراحی 1851) .فتحیان، اکرم
، (1)19 ،رساانی فصالنامه کتاباداری و اطاحع    ی.ديجیتال معنااي  یهاکتابخانهراحی ط

115-185. 

، مهادی؛  یاان تادم .اينترنات  درراهنمای يافتن اطحعات با کیفیت (. 1832) .یسونآلکوک، 
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