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 مدیریت اطالعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی
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 یراناستاد مهندسی کامپیوتر، آزمایشگاه فنّاوری وب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ا. 2

 25/12/1396: تاريخ پذيرش 15/09/1396 :دريافتتاريخ 

 چکیده

وقفه ادامه پیدا کرد و اماروزه م موعاه عظیمای از اطالعاا       های مختلف، انتشار اطالعا  بی با رشد دنیای وب و تکنولو ی
هاا قابال    ن تنها توسط انسا باشد. همچنین بخش اعظم اين اطالعا ، پذير نمی فراهم آمده است که مديريت آن به سادری امکان
کاردن   هاای جدياد و قابال فهام     ها نیست. تکنولو ی وب معنايی با بیان قابلیت درك و پردازش است و قابل درك توسط ماشین

ها را کاهش داده اسات. اساتفاده از تکنولاو ی وب معناايی باه       محتوا برای ماشین، تا حد زيادی مشکال  ناشی از مديريت داده
آورند تا با تعريف صريح مفاهیم دامنه، ساختار مشترکی جهت مديريت اطالعا  در  گارها اين امکان را فراهم مین خصو  هستان

يابد. در اين مقالاه   که از وب معنايی بهره ررفته است، نمود می 3يك سازمان فراهم آيد، اين مهم به خصو  در مديريت دانش 
ای از کاربردهاای وب معناايی در    پذيرد و در اداماه نموناه   ردهای آن صور  میابتدا معرفی مختصری بر روی وب معنايی و کارب

رردد. سپس چارچوب کلی مديريت اطالعا  با اساتفاده از وب   های مختلف بیان می مديريت اطالعا  و مديريت دانش در زمینه
ررفتاه در ايان حاوزه ارائاه      حقیقا  صاور  با توجه به ت  نگارها و تعريف صريح مفاهیم دامنه کارریری هستان معنايی از طريق به

های کلیدی در هار   رانه و رويکردهای موجود در اين زمینه يکی از قسمت که ذخیره اطالعا  سه دلیل اين رردد. در آخر نیز به می
راناه   سهسازی اطالعا   رردد، انواع رويکردهای ذخیره سیستم مديريت اطالعا  با استفاده از تکنولو ی وب معنايی محسوب می

 شوند. نیز بیان ررديده و با توجه به تحقیقا  موجود با يکديگر مقايسه می

 نگار، مديريت دانش معنايی، مديريت اطالعا ، وب معنايی در مديريت اطالعا  وب معنايی، هستانها: کلیدواژه
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   مقدمه. 1

هاای مختلاف، انتشاار     با رشد دنیاای وب و تکنولاو ی  
پیدا کرد. همچنین بخش اعظم اين  وقفه ادامه اطالعا  بی

ها قابل درك و پردازش است و  ن اطالعا ، تنها توسط انسا
، تایم  2001هاا نیسات. در ساا      قابل درك توسط ماشاین 

با بیان مفهوم پردازش اطالعاا  توساط ماشاین،     1برنرزلی
را باه دنیاای وب   « وب معناايی »ای نو تحت عنوان  دريچه
ای وب معناايی کاه باه     يهساختار   1[. شکل 2، 1رشود ]

 [.3دهد ] کیك وب معنايی معروف است را نشان می

 

  [3ای کیك وب معنایی ] . ساختار الیه1شکل 

به حقیقت پیوساتن وب معناايی، باياد اطالعاا       1برای
منظاور درك و تفسایر    ها قابل درك باشند. به توسط ماشین

ساب  طاور منا  اطالعا  توسط ماشین  زم بود تا معانی باه 
 W3Cها شرح داده شاود، باه هماین دلیال      توسط فرا داده

عناوان ماد     را معرفی نمود که عموما  باه  RDF 2چارچوب 
معمااو    RDFرود.  کااار مای  ای بارای وب معنااايی باه   داده
راردد.   های )نهاد، رزاره، شای( بیاان مای    رانه صور  سه به
و محدوديت در مقاادير   RDFمنظور تعريف شما بر روی  به
[. بااا 4، 1پرداخاات ] RDFSبااه معرفاای  W3Cهااا،  هداد

هاای وب معنااايی  زم اسات تاا فاارا     رساترش تکنولاو ی  
جاو قارار    و اطالعا  مرتبط نگهداری، مديريت و مورد پرس

ریرند. پیشانهادهای مختلفای بارای نگهاداری و ماديريت      
اطالعا  وب معنايی ارائه شده است و کاربردهای ماديريت  

اناد.   وسیله وب معنايی شکل ررفته هاطالعا  مختلفی نیز ب

                                                                                    
1. Tim Berners-Lee 
2. Resource Description Framework 

ای از کاربردهاای وب معناايی در    در اين مقاله ابتادا نموناه  
راردد   هاای مختلاف بیاان مای     مديريت اطالعا  در زمینه

سپس در ادامه چارچوب کلی جهت ماديريت اطالعاا  باا    
نگارهاا و تعرياف    کاارریری هساتان   وب معنايی از طريق به

ررفتاه   باه تحقیقاا  صاور    صريح مفاهیم دامنه با توجاه  
عبار  ديگر، هدف اين مقاله ان اام   شود. به پیشین ارائه می

ررفتاه پیشاین در زمیناه     هاای صاور    مروری بر پاژوهش 
وسیلة تکنولو ی وب معنايی و  مديريت اطالعا  و دانش به

کارریری تکنولاو ی   سپس ارائه يك چارچوب کلی جهت به
جاه باه تحقیقاا     وب معنايی جهت مديريت اطالعا  با تو

ررفته پیشین است تا برای خوانندران روشن رردد تا  صور 
تاوان باا اساتفاده از وب معناايی باه ماديريت         چگونه مای 

اطالعا  پرداخت. همچنین رويکردهای متعددی در زمیناة  
کناون ارائاه شاده     ها تا رانه ذخیره اطالعا  با استفاده از سه

باار روی  رسااد ان ااام يااك مقايسااه اساات و بااه نظاار ماای
تواناد   راناه مای   سازی اطالعا  سه رويکردهای رايج ذخیره
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مورد توجه باشد و باه محققاان در اساتفاده از ياك شایوه      
 .سازی بسته به زمینه مورد کاربرد کمك نمايد ذخیره

گرفته در حموزة ممدیریت    های صورت . پژوهش2

 اطالعات با استفاده از وب معنایی

ه باا اساتفاده از   های متعاددی وجاود دارناد کا     پژوهش
تکنولااو ی وب معنااايی سااعی در مااديريت اطالعااا  در   

هاا ابتادا باا بیاان      اناد. ايان پاژوهش    آمده ای خا  بر حوزه
های وب معنايی  ضرور  نیاز به مديريت اطالعا  و توانايی

در حل مشکال  موجود در مديريت اطالعا  و دانش حوزه 
اطالعا   خود، اقدام به معرفی يك مد  کلی برای مديريت

اند. ساپس باا تشاکیل ياك      با استفاده از وب معنايی نموده
هاای مربوطاه باه     ها و کالس و تعريف ويژری 1نگار هستان

ساازی   نگاار مشخصاه   اند. هستان مديريت اطالعا  پرداخته
عباار  ديگار، ياك     رسمی مفاهیم ياك دامناه اسات. باه    

نگار مفاهیم موجود در يك دامنه را تعرياف کارده و    هستان
[. در ايان بخاش   1نماياد ]  ها را مشخ  مای  روابط بین آن

  [.7-5شوند ] ها بیان می ای از اين پژوهش نمونه
هاای مارتبط در زمیناه     میزان فراوانی پژوهش 1جدو  

مديريت اطالعا  و وب معنايی را از لحاظ تمرکاز بار روی   
دهاد. ايان آماار باا      های مختلف وب معنايی نشان می  يه

شاده در زمیناه ماديريت داناش      ه منتشار مقالا  251بررسی 
 2014تاا   1985هاای   بین سا  2معنايی در پايگاه اسکپوس
طاور کاه در ايان جادو       [. هماان 8حاصل ررديده اسات ] 

نگاار و توساعه آن يکای از     توجه بر هساتان مشخ  است 
 . مباحث پرکاربرد در زمینه مديريت اطالعا  است

 
  

های مختلف  مرتبط در زمینه مدیریت دانش و وب معنایی را از لحاظ تمرکز بر روی الیههای  . میزان فراوانی پژوهش1جدول 

 [8وب معنایی ]

 درصد زمینه ردیف

 %18 بررسی نمایش دانش و نتاشت دانش 1

 %30 هاا وب م نایی و توجه به کل حوزه توجه به کلیه الیه 2

 %42 نتار و توس ه آن توجه بر هستان 3

 %5 منطقیتوجه بر روابط  4

 - گذارا محتوا تمرکز بر امضاا دیییتالی و تضمین برچسم 5

 %3 قوانین و اثبات نتایج 6

 %1 گذارا م نایی زبان برچسم 7

 - گذارا م نایی گذارا در زبان برچسم کد 8

 %1 ها سازا و ساختاردهی داده نحوه ذخیره 9

وسديلهبدهپزشدیياطالعاتمديريت.سيستم2-1

معناييوبتینولوژي

 پزشکی اطالعا  مديريت حايشی و همکارانش سیستم
منظاور   اند. باه  معنايی را توسعه داده وب تکنولو ی وسیله به

بررسی اختال   ذهنی، محققان پزشکی داده مختلفی را از 
هاای صافحه رساترده و     ها، تصاوير مغزی، فايل پرسشنامه

صارف   مواردی از اين قبیل بررسی کرده و زمان زياادی را 

نمايند. محققاان ايان پاژوهش     های مناسب می يافتن فايل
برای حل مشاکال  موجاود، سیساتم ماديريت اطالعاا       
اند  پزشکی با استفاده از تکنولو ی وب معنايی را توسعه داده

[. بخاش مهمای از   9که در اداماه شارح داده شاده اسات ]    
توسعه چنین سیستمی، ساخت فراداده مرتبط است. در ايان  

اتوماتیااك  از دو روش ساااخت اتوماتیااك و نیمااه سیسااتم 
اتوماتیاك   ها استفاده ررديده است. در رويکارد نیماه   فراداده

)بااارای اعماااا    OWL  و RDFسااااخت فاااراداده، از  
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 RDFها( استفاده شده است. از آن ايی که کار با  محدوديت
باشاد از راباط    برای محققان پزشکی دشاوار مای   OWLو 

طاور کلای در سااخت فاراداده      به. رردد کاربری استفاده می
 هاااای اتوماتیاااك دو شااامای فاااراداده باااا ناااام  نیماااه

basic metadata schema  وsurvey metadata 

schema     تعريف شاده اسات. شامایbasic metadata 
اطالعا  پايه بیماار از قبیال جنسایت، سان، تااريخ، ناوع،       

ریارد. شامای    رکورد پزشکی و ساير مشخصا  را در بر می
survey metadata  اطالعا  مربوط به ممیزی بیماران از

جمله تاريخ آزمايش، کاربر، روش مورد استفاده، توضایحا   
 .شود هايی از اين قبیل را شامل می و ويژری

ها سعی  داده، با استفاده از افزونه در ساخت اتوماتیك فرا
های صوتی، تصويری،  ها، فايل در استخراج فراداده از ايمیل

منظاور   رزارشا  و ماواردی از ايان قبیال شاده اسات. باه      
اساتفاده   SPARQLجاو نیاز از    و سازی قابلیت پرس فراهم

ربران ممکان اسات نتوانناد    ررديده است و از آن ايی که کا
بنويساند ايان    SPARQLجوهای  زم را به زباان   و   پرس

های برنامه کااربردی فاراهم رردياده     امکان از طريق رابط
شمای کلی سیستم توسعه داده شاده توساط    2است. شکل 

 دهد. اين محققان را نشان می

 

 
 [ با انجام ویرایشات(9استفاده از وب معنایی )برگرفته از منبع شماره ] . سیستم مدیریت اطالعات پزشکی با2شکل 

تحقیقا  مشابه ديگاری در زمیناه ماديريت اطالعاا      
طور مثا  پژوهشاگری   توان يافت، به بهداشت يا دارويی می

با بیان کاربرد وب معنايی در مديريت اطالعاا  بهداشات،   
با بهداشت  های مهمی که در مديريت اطالعا  مرتبط جنبه

 زم توجه است را ذکر نموده و بر مسائل مرتبط باا امنیات   
[. 10هااا متمرکااز شااده اساات ] اطالعااا  در اياان سیسااتم

منظور اي ااد ياك    پژوهشگران ديگری نیز از وب معنايی به
هاااای متفااااو  در  ماااد  يکپارچاااه از اطالعاااا  و داده

از اند و ررافی  های بیولو ی و پزشکی استفاده نموده سیستم
 [. 11اند ] ها را تشکیل داده داده

.استفايهازتینولوژيوبمعناييبرايمديريت2-2

هايماليواقتصايييايه

ای غناای از لحاااظ  حااوزه اقتصاااد و امااور مااالی، حااوزه
منظاور ان اام    هاای جدياد باه    اطالعا  است و تکنولاو ی 

مديريت مؤثر در اين حوزه نیااز اسات باه هماین دلیال در      
نگاری بارای   و همکارانش، هستان 1وسط کاستلزپژوهشی ت
های مالی و اقتصادی اي ااد رردياده اسات کاه در      سیستم

طاور کلای هادف از     [. باه 12ادامه توضیح داده خواهد شد ]
نگار در  ان ام اين پژوهش توسط محققان، ارائه يك هستان

                                                                                    
1. Castells 
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کنندران اطالعاا  و   حوزه مالی بوده است تا هم نیاز فراهم
 کنندران اين اطالعا  را برطرف نمايد.  فهم نیاز مصر

کاارریری   به جهت رف  مشکال  فعلای موجاود در باه   
مبتنای بار    1اطالعا  مالی، محققان اين پژوهش يك سکو

اناد   نگار با اعما  تکنولو ی وب معنايی ارائاه نماوده   هستان
                                                                                    
1. Platform 

های اصلی ايان   نشان داده شده است. مؤلفه 3که در شکل 
اطالعاا     کننده طالعا  مالی، واردنگار ا سکو شامل هستان

هااای مختلااف،  کننااده اطالعااا  بااه فرماات  و اسااتخراج
رذاری، رابط نماايش   کننده محتوا و ابزار محدوديت مديريت

 باشد. و جست و و موتور جست و می
 

 
 با انجام ویرایشات([ 12ره ])برگرفته از منبع شما نگار معماری سیستم مدیریت اطالعات مالی با استفاده از هستان .3شکل 

نگار مالی در اين سیستم کلیدی است زيرا  نقش هستان
منظاور تولیاد،    که مد  مفهومی صريحی را در ساازمان باه  
دهاد. طراحای    مديريت و دسترسی به اطالعاا  ارائاه مای   

های ماالی و اقتصاادی    نگار با توجه به دامنه سیستم هستان
تدا سعی شاده اسات   صور  ررفته است. در اين پژوهش اب

نگارهای موجود ديگر استفاده رردد ولای چاون    تا از هستان
دادند از اين  های دامنه را پوشش نمی طور کامل نیازمندی به

نگار با مشاورۀ  موضوع صرف نظر شده است. طراحی هستان
متعدد با متخصصان حوزه ان ام شده است که به دو فرايناد  

هاای   س شامای داده نگاار بار اساا    متفاو  طراحی هساتان 
موجود و در مرحله دوم مشور  باا خبرراان و متخصصاان    

نگاار قابال    دامنه به جهت اصالح، ارزيابی و تکمیل هستان
 بندی است.  تقسیم

نگار نیز با توجه به  زبان مورد استفاده جهت بیان هستان
های موجود و وجاود ابزارهاای در ايان پاژوهش      بلوغ زبان

RDF (s)  باا   2است. همچنین ابزار پروتاژه انتخاب ررديده
                                                                                    
2. Protégé 
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کاارریری در ايان پاژوهش     توجه به بلوغ کافی و راحتی باه 
هاای   منظور اساتفاده از داده  استفاده شده است. به عالوه، به

نويسی کرد که بدين منظور از ابزار  ها را حاشیه فعلی بايد آن
D2R      استفاده ررديده است که باا اتصاا  باه پايگااه داده
نمايد. همچنین ياك   را تولید می RDFهای  های نمون رابطه

نگار اي ااد   برای هر مفهوم در هستان XMLفايل نگاشت 
کند که چطور نتايج ياك   رشته است که اين فايل معین می

های مفاهیم  به ويژری RDBMSروی  SQLجوی  و پرس
شود. اطالعاا  جدياد ساازمان در پايگااه داده      نگاشت می

راردد.   رذاری مای  حاشیه D2Rذخیره شده و م ددا  توسط 
باوده و امکاان    HTMLصاور    رابط کاربری سیساتم باه  

آورد و نتاايج توساط راباط     جست وی مفاهیم را فراهم مای 
 شود. طه به کاربر نمايش داده میمربو

.کدداربريوبمعنددايييرمددديريتاطالعددات2-3

محصوالت

ها و اطالعا   های مختلف انواع مختلفی از داده کمپانی
برناد در میاان ايان اناواع مختلاف اطالعاا ،        کار می بهرا 

اطالعا  محصاو   از اهمیات حیااتی برخاوردار اسات و      

نیاز اهمیتای فاراوان دارد.     1مديريت اطالعا  محصاو   
هااای مااديريت اطالعااا  محصااو  فعلاای دارای   سیسااتم
پذيری و همچنین کاربرد  پذيری و انعطاف های مقیاس ضعف

باه هماین دلیال محققاان ايان      معنای اطالعاا  هساتند.   
پااژوهش در صاادد طراحاای سیسااتم مااديريت اطالعااا    

اند که  آمده محصو   با استفاده از تکنولو ی وب معنايی بر
ها در ادامه بیان شرح داده شده است  معماری پیشنهادی آن

توساعه   SPARQLو  OWL[. اين معماری بر اساس 13]
ف قابل استفاده های کاربردی مختل داده شده و توسط برنامه

اساات. از آن ااايی کااه درك زبااان معنااايی باارای کاااربران 
کار دشوار است در اين پژوهش محققاان خاود ياك     و کسب

اند. اين  سازی اي اد نموده سازی و فرا مد  میزکار برای مد 
را  OWLهاای   سازی فايل میزکار قابلیت باررذاری و ذخیره

هايی از طرياق   های  زم نیز با طی رام داراست. محدوديت
Wizard ساازی ياا مخازن     قابل تعريف است. برای ذخیره
نگار، از جداو  عمودی در اين پژوهش استفاده شده  هستان

اين مقاله راج  به آن توضایحاتی داده   4است که در بخش 
 خواهد شد.

                                                                                    
1. Product Information Management (PIM) 

 
 ویرایشات(با انجام  [13)برگرفته از منبع شماره ] معماری مدیریت اطالعات محصول معنایی .4شکل 

وبمعناييومديريتيانش.2-4

ساازی   سیساتم بهیناه  داناش را   تيريبرررون مد یآقا
ت اری که اطالعاا   زم بارای ت اار  ياك ساازمان را      

ای که باعث مزيت رقابتی شود، انتخاب، تخصای ،   رونه به
بنادی کارده و در دساترس افاراد      ذخیره، سازماندهی، بسته

هاا   تعاريف، مد  [.14] کند می دهد، تعريف سازمان قرار می

هااای مختلفاای در زمینااه مااديريت دانااش اي اااد    و روش
 ها از حوصله اين مقاله خارج است.  اند که بیان آن ررديده

هاای   حوزه ماديريت داناش نیاز دساتخوش پیشارفت     
متمرکاز بار ت میا      1رونارون بوده است. مديريت داناش  

اسات. اکثار   ساازمان خاارج راردد،     که از  دانش قبل از اين
بهره هستند  منظور کاربرد دانش بی ها از استراتژی به سازمان

              

                          

              
SPARQL

            

          

  
 
   

  
 
 

           

     
OWL



 هیافتر اییمدیریت اطالعات با استفاده از تکنولوژی وب معن
 

49 

بار   2و تنها بر ت می  دانش تمرکز دارند. ماديريت داناش   
تسهیم دانش متمرکز است و در اين راستا از ابزارهاای وب  

کناد.   ها استفاده مای  های اجتماعی مثل ويکی مانند رسانه 2
جااری ت میا  و ياا     ، بر کاربرد دانش باه 3مديريت دانش 

کیااد دارد و هاادف در دسااترس أتسااهیم آن بااه تنهااايی ت
دادن دانش در مواق  لزوم است. فلسافه نگهاداری هار     قرار

ریاری فاکتورهاايی از قبیال     دانش يا تسهیم آن با در نظار 

هزينه و ارزش زماانی اطالعاا  چنادان منطقای باه نظار       
 رسد ر میرسد و کاربرد دانش در اين میان مفیدتر به نظ نمی
از فنااوری وب معناايی در برخای از کاربردهااای     [.16، 15]

چرخاه حیاا     5رردد. شاکل   استفاده می 3مديريت دانش 
 دهد. دانش در مديريت دانش مبتنی بر معنا را نشان می

 
 

 

 [18، 17] معنا بر مبتنی دانش مدیریت در دانش حیات چرخه .5شکل 

کوچك از اطالعا  و استفاده  رذاری هر بخش برچسب
از يك شمای سازمانی مرتبط بسیار حائز اهمیت اسات. باه   

منظاور تضامین    به XMLشده در قالب  عالوه، مستند تهیه
نويسای   شود. در فرايناد حاشایه   محتوا امضای دي یتالی می

نويسای اطالعاا  جدياد     منظاور حاشایه   باه  RDFکاربر از 
ي یتاا  ماتن اولیاه    کناد ولای نباياد امضاای د     استفاده می

بخشای   مخدوش رردد. پس از آن محتوای اطالعا  اعتباار 
نگاار   هاای موجاود درون هساتان    بنادی  شده با توجه به رده

شود؛ لذا در اين مرحله هر بخش از اطالعا  باا   نگاشت می
های اطالعا  موجود در پايگاه دانشی ساازمان   ساير بخش

ی صاور   عباار  ديگار ترجماه معنااي     مقايسه شده ياا باه  
پااذيرد. پااس از ترجمااه معنااايی و تبااديل دانااش بااه   ماای

های قابل فهم برای پايگاه دانشی سازمان، اطالعاا    بخش
هاای   شاود تاا ماورد اساتفاده برناماه      در مخزنی انبارش می

هاای   توان از سرويس کاربردی قرار ریرد. در اين قسمت می
 [. 19-17وب نیز بهره برد ]

از نظاام ماديريت داناش    عنوان جزئی  شناسی به هستی
چارچوب مديريت دانش مبتنای   6کاربرد دارد. شکل شماره 

دهد. مهندس دانش و مهنادس   شناسی را ارائه می بر هستی
شناسی دو فرد کلیدی در اين چاارچوب هساتند چارا     هستی

دهند. هنگامی  شناسی را شکل می که پايگاه دانش و هستی
وجو تحت  ين پرسکند، ا وجويی را ارسا  می که کاربر پرس
 [.20ریرد ] نگار ان ام می تأثیر هستان

 

خدمات وب،                آنتولوژا سازمانی،                     ثبت نا  خدمات وب

ثبت وب سرویس

انبارش وب سرویس

ترجمه م نایی

امضاا دیییتال

حاشیه نویسی

امضاا دیییتال

XML برچسم گذارا

اعتباربخشی

اکتشا 
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 [20] چارچوب نظام مدیریت دانش مبتنی بر هستی شناسی .6شکل 

ررفتاه   های صور  طور که بیان شد، اکثر پژوهش همان
در حوزه مديريت دانش و وب معنايی معطوف باه ماديريت   

هاا   ثار ايان پاژوهش   دانش معنايی هستند و هدف عمده اک
نگاار در زمیناه ماديريت داناش      توسعه و ارائه يك هساتان 

طور عماومی و ياا در ياك زمیناه خاا  اسات.        معنايی به
هاای مختلفای وجاود     گار معمارین ن منظور مديريت هستا به

اجزای يك معمااری را شاامل   توان  طور کلی می دارد که به
رايشاگر  نگار، واسط برنامه کااربردی، وي  ما و  مد  هستان

سازی،  نگار،  يه ذخیره نگار، سیستم يادریری هستان هستان
وجو دانسات.   های توسعه، موتور استنتاج و رابط پرس قابلیت

ای  نگار است و م موعه هسته معماری، ما و  مد  هستان
هااا را  نگااار، محتااوا و نمونااه داده از ارجاعااا  بااه هسااتان

طرياق واساط    نگار از ما و  مد  هستان. کند نگهداری می
و يا واسط کاربری قابل ويرايش است.  1های کاربردی برنامه

نگاار   نگاار و سیساتم ياادریری هساتان     ويرايشاگر هساتان  
                                                                                    
1. API 

عناوان   نگار را ويارايش کنناد. باه    توانند محتوای هستان می
نگار اطالعااتی را در ماورد    دادۀ هستان لفه م زا، فراؤيك م

اطالعا  سازراری و نگار مانند نويسنده، ور ن،  خود هستان
نگاار   کند. وقتی هستان مواردی از اين قبیل را نگهداری می
وظیفاه   ساازی  ذخیاره درون حافظه در حا  اجراسات  ياه   

نگهداری و ذخیره کارکردها را بر عهده دارد. اين کارکردهاا  
باشند. اين کارکردها ممکن  شامل استخراج يا ورود می غالبا 

هاای   رجی مانناد پايگااه داده  است شامل اتصا  به مناب  خا
نگار  ای نیز باشند. موتور استنتاج در با ی مد  هستان رابطه

ای از حقايق را دريافت نموده و باا   رردد و م موعه اجرا می
دارد. تعامال باا    ان ام استنتاج، حقايق جديدی را عرضه مای 

هاای   موتور استنتاج از طريق رابط کاربری ياا راباط برناماه   
وجو نیازمند پشاتیبانی   پذير است. رابط پرس انکاربردی امک

هاای   است. قابلیت SPARQLجو مانند  و های پرس از زبان
قابل  2بینی جهت توسعه های پیش استنتاجی از طريق قابلیت

                                                                                    
2. External Builtins 
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اسااس ايان معمااری ياك برناماه       قابل رسترش است. بر
تواند جهت تعامل با سیستم ماديريت   کاربردی هوشمند می

طور مثا  يك پردازشگر زباان   . به1نگار طراحی شود هستان
تبديل  SPARQLتواند متون زبان طبیعی را به  طبیعی می

 [. 21] کرده و از اين طريق با سیستم ارتباط برقرار کند
کاارریری تکنولاو ی وب    تحقیقا  متعددی در زمینه به

معنايی در مديريت دانش صور  ررفته اسات کاه در اکثار    
راذاری راياج در وب    های نشانه نگار و شیوه ها از هستان آن

طاور مثاا  در پاژوهش     معنايی استفاده رردياده اسات. باه   
چارچوبی برای  3و هندسچو 2ررفته توسط استويانويچ صور 

در ايان   [.22] مديريت دانش در وب معنايی ارائه شده است
اساس فرمت ساازرار باا    ررويکرد مديريت دانش ب پژوهش،

RDF  د و روش جدياد بارای   کاه قواعا   ررديده استارائه
نويسی از مناب  دانش با استفاده از عبارا  شارطی را   حاشیه

کند. اين رويکرد مبتنای بار ابزارهاای وب معناايی      ارائه می
در پژوهشی ديگر، محققان اين پژوهش ابتادا  موجود است. 

سازی  جهت ذخیره Sesameاقدام به توسعه معماری به نام 
 RDFSو  RDF  وجااو باار روی اطالعااا و ان ااام پاارس

اند و سپس با ارائه معماری در ماورد ماديريت داناش     نموده
 [. 23] اند جايگاه آن را در مديريت دانش نشان داده

وب کلی جهمت ممدیریت اطالعمات بما     چارچ. 3

اسممتفاده از وب معنممایی بمما تمرکممز بممر    

 نگارها هستان

کارریری تکنولو ی  در اين بخش چارچوبی کل جهت به

منظور مديريت اطالعا  با توجه به تحقیقا   وب معنايی به
ررفته پیشین که در بخش قبلی معرفی شادند، ارائاه    صور 

هاای موجاود در    ررديده است. از آن ايی که اکثار پاژوهش  
وسایله وب معناايی متمرکاز بار      زمینه مديريت اطالعا  به

يك حوزه خاا  هساتند و از پارداختن باه کلیاه مراحال       
ه چارچوبی کلی به هماراه بیاان تماام    اند، ارائ اجتناب نموده

های مورد نیاز جهت استفاده از وب معنايی در ماديريت   رام
                                                                                    
1. Advanced Front-End Application 
2. Nenad Stojanovic 
3. Siegfried Handschuh 

شده در ايان   تواند سودمند باشد. چارچوب ارائه اطالعا ، می
ن کاه در  یررفته پیشا  های صور  بخش با توجه به پژوهش

هاا در   ای از آن ادبیا  موجود قابل دسترسی هستند و نمونه
عباار    اله معرفی شدند، ارائه ررديده است. بهابتدای اين مق

ديگر، اين چاارچوب سااختار و اجازای کلای ياك سیساتم       
مديريت اطالعا  با استفاده از تکنولو ی وب معناايی را باا   

اناد   هايی که در اين زمینه صور  ررفتاه  بندی پژوهش جم 
کاارریری وب   دهد، تا مخاطبان بهتار باا نحاوۀ باه     ارائه می

چاارچوب   7ديريت اطالعا  آشنا رردند. شکل معنايی در م
باا    و يیاطالعا  با استفاده از وب معنا تيريجهت مد یکل

 دهد. را نشان می نگارها تمرکز بر هستان
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 نگارها هستان بر تمرکز معنایی با وب از استفاده با اطالعات مدیریت جهت کلی چارچوب .7شکل 

نشان داده شده اسات اسااس    9طور که در شکل  انهم
يااك سیسااتم مااديريت دانااش يااا مااديريت اطالعااا ،    

نگار  نگار توسط مهندس هستان باشد. هستان نگار می هستان
ریری از نظرا  خبرران دامناه و سااير مناابعی کاه      با بهره

شود. اين مناب   نمايند ساخته می مفاهیم دامنه را توصیف می
تواناد   هاا، کتاب و ياا هار ساندی کاه مای        هنام شامل آيین

باشاد.   ای مفاهیم موجود در دامنه را توصیف کند می رونه به
نگار مورد توجه است و ممکن  همواره مسأله تغییر در هستان

دلیل تغییراتی در دامنه و ياا بار اسااس     نگار به است هستان
نگار ماورد باازبینی و    ايرادا  موجود توسط مهندس هستان

راردد تاا    قرار ریرد. در کاربردها هماوار ساعی مای   ويرايش 
نگارهاای موجاود کاه قابال       استفادۀ مناسبی از ساير هستان

اند صور  ریرد، در صورتی کاه ايان مهام     توسعه داده شده
شود.  ها مطرح می نگار پذير باشد استفاده م دد هستان امکان

 نگارهايی که قابال   نگارها از هستان در استفاده م دد هستان
راردد.   اند اساتفاده مای   های مشابه توسعه داده شده در حوزه

زنای   رماناه »نگارهاای مشاابه از    منظاور ياافتن هساتان    به
ای از  راردد کاه شاامل م موعاه     استفاده می 1«نگار هستان
نگارهای توسعه داده  ها برای يافتن هستان ها و روش تکنیك

 [. 24شده در يك حوزه خا  هستند ]

 
نگارهاای   دلیل مستند نباودن هساتان   به در بیشتر موارد

موجود امکان استفاده م دد فراهم نیسات. در ايان شارايط    
نگار خود از ابتدا اقدام به سااخت ياك    بايد مهندس هستان

نگاار شاامل    نگار نمايد. فرايند ساخت ياك هساتان   هستان
های تعیین دامنه، در نظرریری استفاده م دد، شامارش   رام

هاا، تعرياف    هاا و محادوديت   ، ويژری وا ران، تعیین کالس
های ممکن است.  زم به  ها و بررسی برای ناهن اری نمونه

باشاد تاا    صاور  تکاراری مای    ذکر است که اين فرايند باه 

                                                                                    
1. Ontology Dowsing 

کاربر

پرس و جو

ویرایش

نمایش

مخزن داده

هستان نتار

ورود داده

مهندس هستان 

نتار

حاشیه نویسی 

داده ها

استفاده میدد

ساخت از ابتدا

داده هاا سه گانه

پایتاه داده رابطه اا

ساختار نیافته

خبرگان دامنه

روش دستی

روش خودکار

پایتاه داده بومی

پایتاه داده رابطه اا

ویرایش

اییاد

ارزیابی
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فرايناد   8[. شاکل  1نگار ماورد نظار شاکل ریارد ]     هستان
 دهد. نگار را نمايش می ساخت يك هستان

 

 
 نگار فرایند ساخت هستان .8شکل 

وسایله   نگار و ارزياابی آن باه   ریری هستان از شکلپس 
ای صاريح از مفااهیم دامناه در     خبرران دامناه، ماد  داده  

راناه   صور  ساه  دسترس است تا اطالعا  منطبق با آن به
ساازی   منظور ذخیره در مخزن داده ذخیره رردد. به RDFيا 

نگاار درون مخازن اطالعاا ،     اطالعا  منطبق با هساتان 
 طاور کلای، رويکردهاای    لفی وجود دارد. بهرويکردهای مخت

 هساتند،  تقسایم  قابال  کلی دسته دو به RDF سازی ذخیره
باومی   ساازی  ذخیاره  سیساتم  ياك  توساعه  اساس بر يکی
 در ای رابطاه  داده پايگاه کاربرد بر متمرکز ديگری و رانه سه

است که همواره موضوعی پر بحث بوده  ها داده سازی ذخیره
از رسساتگی مطالاب باه ايان      است. باه سابب جلاوریری   

ریاری   پرداخته خواهد شد. پس از شکل 4موضوع در بخش 
ساازی اطالعاا  در    نگار و تعیین نوع رويکرد ذخیره هستان

 RDFرانه ياا   مخزن داده، بايد تمامی اطالعا  به فرم سه
ها قرار دارند  تبديل رردند. انواع اطالعاتی که درون سازمان

هاای   داده  مانند آنچه در پايگاه يافته شامل اطالعا  ساخت
يافته مانناد فايال صافحا      ساخت ای وجود دارد، نیمه رابطه

يافته مانناد متاون هساتند. کلیاه ايان       ساخت رسترده و غیر
تبديل رردند. بارای   RDFرانه يا  اطالعا  بايد به فرم سه

يافتاه از ابزارهاای    ساخت يافته و نیمه های ساخت تبديل داده
 RDFizer[ ياا  25] RuleMLن زمینه مانناد  موجود در اي

راردد. ايان ابزارهاا محتاوای پايگااه داده       [ استفاده می26]
نمايند و ياا باا دخالات     تبديل می RDFای را به فرم  رابطه

کنند.  رانه مبد  می کاربر اسناد صفحه رسترده را به فرم سه
رسامی بیاان    طور غیار  که بهنويسی اسنادی  منظور حاشیه به

-OntOMatیافازار  چاارچوب نارم  تاوان از   می، است  شده

annotation [27بهااره ررفاات ] .سااازی  پااس از ذخیااره
شناسای تعرياف    رانه مطابق باا هساتی   اطالعا  به فرم سه

وجاو بار روی اطالعاا  و     شده، کاربر قادر به ان اام پارس  

ها است. ابزارهايی در اين زمینه وجاود دارد کاه    مشاهده آن
کنند که از جملة  تبديل می HTMLم را به فر RDFاسناد 
 [ را نام برد. 28] RDF2HTMLتوان  ها می آن

 . رویکردهای ذخیره اطالعات درون مخزن داده4

در مخازن داده   RDFرانه يا  های سه سازی داده ذخیره
ای چالشی و مورد توجه بوده است. تحقیقاا    همواره مسأله

دهی جاداو   ررفته پیشین حاکی از تأثیر نحوۀ سامان صور 
[، به طوری 30، 29وجوها است ] ها در کارايی پرس و ويژری
ای کلیادی در   ساازی مساأله   توان رفت شیوه ذخیاره  که می

اساات. رويکردهااای   7شااده در شااکل   چااارچوب مطاارح 
به دو دسته کلی قابال تقسایم هساتند،     RDFسازی  ذخیره

ساازی باومی و    يکی بر اساس توسعه ياك سیساتم ذخیاره   
ای در  ز باار کاااربرد پايگاااه داده رابطااه  ديگااری متمرکاا 

 (.9ها است )شکل  سازی داده ذخیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بررسی

ناهنیارا ها

ت ریف

نمونه ها

ت یین

محدودیت ها

ت یین

ویژگی ها

ت یین

کالس ها

شمارش

واژگان

در ن ر گیرا 

استفاده میدد

ت یین

دامنه
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 RDF [29]سازی  بندی رویکردهای ذخیره طبقه .9 شکل

سازی بومی  در مقايسه دو رويکرد موجود، سیستم ذخیره
( از لحااااااظ OWLLIMو  AllegroGraph)مانناااااد 

طاور کلای    باه  رسانی کااراتر هساتند.   باررذاری و زمان بروز
سازی اطالعا  وب معنايی بومی باه دو   های ذخیره سیستم

هاا   سازی بر اسااس فايال   و يا ذخیره 1مراتبی صور  سلسله
هاای   سازی بر اسااس فايال   هستند. سیستم ذخیره 2رانه سه
بنادی نگهاداری    هاا را بادون هایچ طبقاه     رانه رانه، سه سه
هاا   رانه سه مراتبی، نمايد در صورتی که در سیستم سلسله می

شوند.  ها نگهداری می ها و ويژری مراتبی از کالس در سلسله
بومی و يا مبتنای بار پايگااه     های غیر از طرف ديگر، سیستم

جاو در   و هاای ماديريت پارس    دلیل ويژرای  ای به داده رابطه
جوهاای اساناد    و باشند. کاارايی پارس   جوها کاراتر می و پرس

RDF ها  فیزيکی اين دادهدهی منطقی و  بستگی به سازمان
جااوی تطبیااق يافتااه دارد. بعضاای از  و هااای پاارس و زبااان

 RDFهاای   دهای فیزيکای داده   مطالعا  بار روی ساازمان  
 [. 31اند ] متمرکز شده

                                                                                    
1. Hierarchy 
2. Triple File Based Storage 

يرRDFاطالعداتسدازي.رويیريهايذخيدره4-1

ايرابطهيايهپايگاه

ساازی اطالعاا     منظور ذخیاره  رويکردهای مختلفی به
RDF ای تاکنون ابداع رردياده اسات    اده رابطهدر پايگاه د

شوند. هر کدام از اين رويکردها مزايا  که در ادامه معرفی می
باشاند و قابال اساتفاده در     و معايب خا  خاود را دارا مای  

 هستند.  7شده در شکل  چارچوب ارائه

باجداولسهستونهRDFهاي.مديريتيايه4-1-1

صور  م موعه از  به RDFطور که قبال  بیان شد  همان
توان به راحتی آن را توسط  ها قابل بیان است که می رانه سه

ای  در پايگااه داده رابطاه   10مشابه شکل  جداو  سه ستونه 
آياد نیااز باه     وجاود مای   ذخیره نمود ولای مشاکلی کاه باه    

Join هاست و  جو بر روی داده و های بسیار جهت ان ام پرس
د  تحات تاأثیر قارار    اين موضوع کارايی و سرعت را به ش

 [. 33، 32دهد ] می
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Subject Property Object 

ID1 type Full time 

ID1 name “Ali” 

ID1 rank “professor” 

ID1 nationality “Iran” 

ID2 type full time 

ID2 name “Mehdi” 

ID2 rank “associate professor” 

ID2 nationality “Iran” 

ID2 language “Persian” 

ID3 type part time 

ID3 name “Hadi” 

ID3 language “English” 

ID3 rank ” assistant professor” 

ID4 name “Ashkan” 

ID4 type part time 

ID4 rank “lecturer” 

در پایگاه داده  RDF. جداول سه ستونه جهت ذخیره 10شکل 

 [(32شده از منبع شماره ] )الهام گرفته ای رابطه

هداجهدتمدديريتاسدتفايهازجددولويیادي.4-1-2

 RDFهاييايه

ساازی   يکی از راهکارها برای غلباه بار مشاکل ذخیاره    
RDF    هاا   در جداو  سه ستونه، اساتفاده از جادو  ويژرای

است که باه دو روش قابال ان اام اسات. در روش جادو       
هايی که تمايال دارناد    ، ويژری1شده بندی های خوشه ويژری

شاوند.   يگر تعريف شوند در يك جدو  قرار داده مای با يکد
های کمتری را نیاز دارد.  Joinوجو در اين حالت  ان ام پرس

های  رانه ها به همراه سه ای از جدو  ويژری نمونه 11شکل 
اناد را   ها نماايش داده نشاده   مانده که در جدو  ويژری باقی

 [.34، 32] دهد نشان می

                                                                                    
1. Clustered Property Table 

Property Table 

Subject nationality language type 

ID1 ” Iran” “Persian” full time 

ID2 ” Iran” “Persian” full time 

ID3 NULL “English” part time 

ID4 NULL “English” part time 

Left-Over Triples 

Subject Property Object 

ID1 rank “full professor” 

ID2 rank “associate professor” 

ID2 name “Mehdi” 

ID3 rank “assistant professor” 

ها )الهام  بندی ویژگی ای از جدول خوشه . نمونه11شکل 

 [(32شده از منبع شماره ] گرفته

 جااادو  هاااا، ويژرااای جااادو  از اساااتفاده دوم روش
مشاابه بار    یدارد نهادهاا  یکه ساع  2نام دارد يژریو کالس
جدو  قارار دهاد. بار خاالف      يكرا در  يژریو يكاساس 

وجاود   جدو  چندينممکن است در  يژریو يكروش او ، 
 ايان  باه  ويژرای  جدو  از نمونه دو ،12داشته باشد. شکل 

 .دهد می نشان را شیوه

                                                                                    
2. Property-Class Table 
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Class: Persian 

Subject Name Rank Nationality 

ID1 “Ali” “Professor” “Iran” 

ID2 “Mehdi” Associate professor “Iran” 

ID10 NULL NULL “Iran” 

Class: English 

Subject name Rank Nationality 

ID3 “Hadi” “assistant professor” NULL 

ID4 “Ashkan” ” lecturer” NULL 

Left-Over Triples 

Subject Property Object 

ID1 Type full time 

ID2 Second language “English” 

ID3 type part time 

ID4 address NULL 

شده از  ویژگی )الهام گرفته-ای از جدول کالس . نمونه12شکل 

 [(32منبع شماره ]

بندديهايوبمعناييباپارتيشدنمديريتيايه.4-1-3

عمويي

در اين پژوهش محققان ابتدا با اشاره باه مشاکل عادم    
پذيری رويکردهای فعلی در ماديريت   کارايی و عدم مقیاس

RDFبنادی   ، سعی در ارائه رويکردی با استفاده از پارتیشن
باشد.  کارايی در عمل بهتر می اند که از لحاظ عمودی نموده

باارای  [.32] در ادامااه اياان شاایوه شاارح داده شااده اساات 
سازی اين مشکل، در اين پژوهش از يك جدو  دو  برطرف

ستونه استفاده شده است که ستون او  شامل نهادی اسات  
کند و ستون دوم مقدار شای را   که يك ويژری را تعريف می

رانه    ديگر، جدو  سهعبار شود. به برای آن نهاد شامل می
هاای   تعداد ويژرای  nشود که  جدو  دورانه نوشته می nدر 

اسااس نهادهاا    هر جدو  بار  .ها است فرد در داده به منحصر
پاذير   سري  امکاان  Joinو  Mergeشود بنابراين  مرتب می
های دو ستونه به اين  جدو  13شکل  [.35، 29] خواهد بود

 دهد. شیوه را نمايش می

Type 

ID1 Full time 

ID2 Full time 

ID3 Part time 

ID4 Part Time 

Language 

Nationality 

ID1 “Iran” 

ID2 “Iran” 

ID5 NULL 

ID6 NULL 

 ها  سازی داده . جداول دو ستونه برای ذخیره13شکل 

 [(32شماره ]شده از منبع  )الهام گرفته

هايوبمعناييمدليبهمديريتيايهرويیريفرا.4-1-4
ای باه ارائاه فرامادلی     ويرجیلیو و همکاارانش در مقالاه  

اناد. رويکارد    های وب معناايی پرداختاه   جهت مديريت داده
شده توسط او و همکارانش مستقل از زبان ارائه داناش   ارائه

ويرجیلیاو و  شده  رائهدر ادامه رويکرد اباشد.  پذير می و توسعه
 و [. ويرجیلیااو31، 30شاارح داده شااده اساات ] همکااارانش

اند؛ ابتدا به  همکارانش مد  خود را در سه مرحله ارائه نموده
اند،  در سطح مفهومی پرداخته RDFهای  تعريف و ارائه داده

سپس در سطح منطقی نگاشت بین سطح مفهومی و پايگاه 
های معناايی در درون   ادهسازی د ای جهت ذخیره داده رابطه

جداو  صاور  ررفتاه اسات و نهايتاا  در ساطح فیزيکای،       
کار بارده   سازی به سازی برای مد  ذخیره های بهینه تکنیك
وجو افزايش يافته است.  های پرس اند و کارايی پردازش شده

کلاای سیسااتم پیشاانهادی ويرجیلیااو و    رونااد 14شااکل 
شاود،   امیده مین SWIM 1طور مختصر  همکارانش را که به

 دهد. اين معماری شامل سه مؤلفه اصلی است: نشان می
 2کننده وارد .1
 3ساز سیستم ذخیره .2
4جورر انتهايی و پرس .3

 

                                                                                    
1. Semantic Web Information Management 
2. Importer 
3. Storage System 
4. Query Front-end 

ID1 “Persian” 

ID2 “Persian” 

ID3 “English” 

ID4 “English” 
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 ([31، 30] برگرفته از منابع) SWIMپایه سیستم  وندر. 14شکل 

 نايا  در هاا  داده تيرمادي  و هاا  داده فارا  و ها داده انيجر
صه خال انیطور خالصه ب به تواند یم ريصور  ز چارچوب به

 رردد:

وساایله  ای از اسااناد وب معنااايی بااه م موعااه کننددده:واري
رردد. فرض پايه اين است که ايان   آوری می کننده جم  وارد

نگاار بیاان    مطابق باا دامناه هساتان    RDFصور   اسناد به
اند. اين ما و  هر سند را فراخوانی نموده و شمايی کاه   شده

ا اساتخراج  هاا ر  کند باه هماراه نموناه    دانش را توصیف می
 دهد. ها را شرح می ها و روابط میان داده نموده و ويژری

در ياك پايگااه داده    1هماه عناصار   سداز:سيستمذخيدره

ماد  را بارای    شاوند کاه ياك فارا     ای نگهداری مای  رابطه
ماد  از   کنناد. ايان فارا    ساازی مای   های معنايی پیااده  زبان

کادام  تشکیل شده است که هر  2اجزای اولیه  ای از م موعه

دهند. هر يك از ايان   نمايش می RDFيك عنصر از مد  
آوری عناصر منب  دانشی که مد  شده است  اجزا برای جم 

ای بارای   رود. سیستم مديريت پايگااه داده رابطاه   کار می به
رود وظیفه ماا و    کار می نگهداری همة عناصر وارد شده به

لیاه از  سازی هر عنصر از مد  منب  با جز  او نگاشت مرتبط
 سازی آن است.  فرا مد  و ذخیره

انتهاايی   جاورر  و کاربر از طريق پرس جوارانتهايي:وپرس
 دهد.  جوهای خود را به سیستم می و پرس

سدازيمقايسهرويیريهايموجدوييرذخيدره.4-2

هايرونمخزنيايهاانهسه

سازی و مديريت  های قبلی، رويکردهای ذخیره در بخش
هاای باومی و    ه باا اساتفاده از پايگااه داده   ران اطالعا  سه

ای جهات   باومی شاامل اساتفاده از پايگااه داده رابطاه      غیر

                                                                                    
1. Element 
2. Primitives 

سازی و ماديريت اطالعاا  بیاان رردياد. در اداماه       ذخیره
سازی اطالعا   بومی موجود در زمینه ذخیره رويکردهای غیر

اساس آنچه در  ای بر های رابطه وسیله پايگاه داده رانه به سه
)جادو    اند مقايسه ررديده ،موجود ذکر ررديده استادبیا  

2[ )29 ،30 ،32-35.] 
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 ها با استفاده از وب معنایی سازی و مدیریت داده مقایسه رویکردهای موجود در زمینه ذخیره .2جدول 

 ردیف
رویکرد/ 

 ویژگی
 مزیت ها سایر محدودیت کارایی پذیری مقیاس

1 
جدول 

 گانه سه
 کم ودمحد

 های کم مناسب برای داده 
جاو   و های بسیار جهت ان ام پارس  Joinنیاز به  

 ها بر روی داده
 کارايی و سرعت کم 

 سادگی روش

2 
جدول 

 ویژگی
 متوسط محدود

 دلیل فضای خالی سربار به 
 مقداری های چند مشکال  ناشی از صفت 
 ازدياد union و join 

ايی ها  نیاز به الگوريتمی جهت شناسايی ويژرای  
 که بايد در يك دسته قرار ریرند.

های مرتبط با يکديگر درون يك جدو  و  تعريف ويژری
 های کمتر Joinنیاز به 

3 

ب پارتیشن

ندا 

 عمودا

 سازا دشوار در عمل پیاده زیاد متوسط

 مقداره های چند پشتیبانی از ويژری 
 پشتیبانی از رکوردهای نامت انس 
 ند، خواناده  هاايی کاه ماورد نیااز هسات      تنها ويژری

 شوند. می
 بندی ويژری عدم نیاز به الگوريتم خوشه 
  تعدادunion کمتر و  join  تر سري 

4 
رویکرد 

 مدلی فرا
 نشده بیان بسیار زیاد زیاد

 پذيری توسعه 
  کارايی با 
 ها رانه امکان تعريف سازنده جديد در زبان بیان سه 

 

 گیری نتیجه .5

بار وب معناايی   در اين مقاله ابتادا معرفای مختصاری    
ررفتاه در   های صور  ای از پژوهش صور  پذيرفت و نمونه

زمینه کاربردهای وب معنايی در مديريت اطالعا  و داناش  
بیان ررديد. سپس چارچوبی کلی جهت مديريت اطالعاا   

طاور   نگارها ارائه شد. همان با وب معنايی متمرکز بر هستان
هاای   م سیستمنگارها جز  کلیدی تما که بیان ررديد هستان

مديريت اطالعا  مبتنی بر وب معنايی هستند که مفااهیم  
نمايد و سااختار مشاترکی را بارای     صريح دامنه را بیان می

شاود   دهد. اين مهم سبب می شدن اطالعا  ارائه می ذخیره
رانه نیز خود حائز اهمیات   سازی اطالعا  سه رويکرد ذخیره

ايناد. شایوه   باشد و نقاش کلیادی را در چاارچوب ارائاه نم    

وجوها و  طور مستقیم بر پرس مدير  اطالعا  در جداو  به
  رذارد. به همین جهت در اين مقاله، ثیر میأکارايی سیستم ت

رانه نیز  سازی اطالعا  سه انواع رويکردهای رايج در ذخیره
ای باین ايان رويکردهاا صاور       شرح داده شاد و مقايساه  

های موجود که بر  پذيرفت. اين مقاله بر خالف اکثر پژوهش
ای خا  متمرکز هستند چارچوبی کلی صرف نظار از   حوزه

دامنه برای ماديريت اطالعاا  مبتنای بار وب معناايی باا       
دهد و ضمن بیان انواع  ریری از ادبیا  موجود ارائه می بهره

راناه و مزاياا و    سازی اطالعا  ساه  رويکردهای رايج ذخیره
ن بارای انتخااب   معايب هر يك، ديد جامعی را به مخاطباا 

 نمايد. رويکرد مناسب ارائه می
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Abstract 

Nowadays by growing of web and different technologies, we faced with information deluge that we 

cannot process or create value from them easily. Most of this information can be interpreted by 

humans and is not machine readable. Using of semantic technology which try to create machine 

readable information can be a solution in this regard. Semantic web technologies by defining an 

ontology for sharing domain concepts help us to share information or knowledge in the organization 

wide. KM 3.0 use semantic web to share knowledge to right people at right time. In this paper, we 

review some applications of semantic web in information or knowledge management in different 

contexts and based on current literature, we present a general framework for managing information by 

using semantic web technologies. Finally, we review current approaches for storing semantic web 

information in rational databases and compare them based on defined criteria in literature. 

Keywords: Semantic Web, Ontology, Semantic Knowledge Management, Information Management, 

Semantic Knowledge Management 
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