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به  . امروزه با حجم عظيمي از اطالعات مواجه هستيم•
منظور دستيابي مؤثر به اطالعات، به سيستمي نياز است  

كه بتواند به طور مناسبي، اطالعات را از وب استخراج 
كرده و به طور مناسبي به كاربران ارائه دهد، اما اين كار  

.به سادگي ميسر نمي باشد
عمل نمودن ابزارهاي جستجو صرفا بر اساس كلمات •

كليدي و عدم توانايي استخراج معاني واژه ها
فرايند جستجوي كاربر زمان بر و سردرگم كننده•

رشد روز افزون تنوع و تكثر اطالعات در صفحات وب و  
موتورهاي جستجو



نسلهاي مختلف وب



Ontology

تشكيل شده است» مطالعه«به معني   logyو » هستي«به معني  ontoآنتولوژي در لغت از دو كلمه •
در علوم كامپيوتر و در حوزه وب معنايي، آنتولوژي مفهوم كلمات و ارتباط بين آن ها در حوزه اي كه  •

.  مورد استفاده قرار مي گيرند را نشان مي دهد
به منظور دستيابي مؤثر به اطالعات، به سيستمي نياز . امروزه با حجم عظيمي از اطالعات مواجه هستيم•

است كه بتواند به طور مناسبي، اطالعات را از وب استخراج كرده و به طور مناسبي به كاربران ارائه  
آنتولوژي به وجود آمده است تا اين مشكالت را مرتفع . دهد، اما اين كار به سادگي ميسر نمي باشد

.سازد
همچنين مطالعه مي كند كه چگونه موجوديت هاي موجود مختلف را مي توان بر اساس  آنتولوژي •

اين فيلد همچنين سعي  . ويژگي هاي مشابه با هم گروه بندي كرد و سعي مي كند آن شباهت ها را بيابد
.  مي كند بين اشياء موجود رابطه پيدا كند



روش هاي معنا بخشيدن به صفحات وب
XML

Extensible Markup Language
URI

Uniform Resource Identifier
RDF
Resource Description Framework

:بدون به كارگيري مفاهيم وب معنايي  URL: Uniform Resource Locatorمثالي از يك 
http://aftab.cc/linkestan/showlink.php?id=1400

:همان لينك با به كارگيري مفاهيم وب معنايي
http://aftab.cc/linkestan/link/pdf/learn-c-sharp-in-24-hours

.است  #Cدر مورد آموزش  pdfاز روي اين لينك مي توان فهميد كه لينك به يك 



RDF
•RDF  ؛Resource Description 

Framework   چهارچوب  «به معني
است و استانداردي  » توصيف منابع

براي توصيف منابع وب و تبادل داده  
است كه با كنسرسيوم جهاني وب 

)W3C (توسعه و استاندارد شده است  .
به زبان انگليسي ساده، يك عبارت  •

RDF  حقايق، روابط و داده ها را با
پيوند دادن منابع از انواع مختلف بيان 

.  مي كند



Resource Description Framework

قطعات داده را به يكديگر متصل   RDFروشي كه •
سه عبارت  (گانه سه  Tripleمي كند از طريق 

.است) موقعيتي
•Subjects فاعل جمله
•Predicates  گزاره يا فعلي كه فاعل انجام

.مي دهد
•Objects يا اسمي كه جانشين مفعول  مفعول

.شده است و كار، روي آن انجام مي شود



XMLنسبت به  RDFمزاياي  
•RDF   يك فهم مشترك از يك مفهوم واحد را ارائه مي دهد زيرا گاهي اوقات ما براي يك

مفهوم از دو لغت متمايز استفاده مي كنيم يا بلعكس از يك لغت براي دو مفهوم متفاوت  
.استفاده مي كنيم

•RDF بين مفاهيم در وب و دنياي واقعي ارتباط برقرار مي كند.
بصورت زير است  RDFنمايش آن در قالب» آقاي تيم برنزلي، وب را اختراع كرد«جمله : مثال•

>آقاي تيم برنزلي><اختراع كرد><وب<
با دادن ابزاري براي وارد شدن به روابط بي پايان با ساير قطعات   RDFاينگونه است كه مدل •

داده و تبديل شدن به بلوك ساختماني ساختارهاي داده بزرگتر، انعطاف پذيرتر و غني تر به 
.هم، قدرت هر قطعه داده معين را سه برابر مي كند

ساخته مي شوند و زباني را براي تعريف   RDF، بر اساس SKOSيا  OWLساير فناوري ها، مانند •
هستي شناسي هاي ساختاريافته و مبتني بر وب ارائه مي كنند كه يكپارچگي و قابليت همكاري 

.بيشتر داده ها را در ميان جوامع توصيفي امكان پذير مي سازد



بخشي كه ماشين قادر به انجام آن  •
است

بخشي كه فقط از عهده كاربر ساخته   •
است

چگونگي جستجو و دستيابي  
كاربر به دادههاي مناسب و  
مد نظر خود در ميان مخازن  

هاي مختلف اطالعات سازمان

فرايند معنابخشي به ماشين سپرده  •
شود و سهم ماشين در درك روبط  مي

معنايي افزايش خواهد يافت
معنايي و هستيفناوري وب

شناسي  

تنوع و تكثر اطالعات مكاني و لزوم شناخت صحيح و استفاده 
مناسب از آنها در صفحات وب و موتورهاي جستجو

ناهمگوني معنايي و ساختاري در حجم باالي اطالعات مكاني



)Kammersell and Dean ،
نويسندگان قصد دارند  ) 2007

.  منابع داده ناهمگن را ادغام كنند
در اين تحقيق نويسندگان ايجاد  

دهند كه اي را پيشنهاد مياليه
درخواست و پرسش فرموله شده  

را به قالب   OWLكاربران در قالب 
‐ترجمه مي WFS XMLدرخواست 

كند

)Harbelot  ،2014و همكاران  (
را در   OGCهاي خدمات ادغام داده

گانه با تمركز بر سه storeيك 
را پيشنهاد مي  WFSفيلترهاي 

كنند

)Janowicz  ،در  )2010و همكاران ،
تحقيقي پيشنهاد اضافه كردن 

نويسي معنايي را براي هر حاشيه
اي سطح از يك فرآيند زنجيره

معنايي مكاني كه شامل خدمات 
OGC دهند است را ارائه مي

مروري بر تحقيقات گذشته



استفاده موثر از اطالعات گسترده •
در فضاي وب نيازمند شناسايي و 
دسترسي مناسب به اين اطالعات 

باشد و اين امر توسط كاربران مي
نياز به ساماندهي، ساختاردهي اين 

فضاها كه تركيبي از منابع داده 
ناهمگن بوده و بعضا هوشمندسازي 

.ابزارهاي مرتبط دارد
در حوزه علوم مكاني، در بخش قابل •

هاي توجهي زير سايه تالش
، اين OGCسازي توسط استاندارد
.  پذير شده استامر امكان







SDI زيرساخت داده مكاني  
 داده بودن دستيابي قابل و دسترسي كه بوده سازماني مراتب سلسله و گذاريها سياست تكنولوژيها، از مرتبطي مجموعه

ميكند تسهيل اشتراكي محيط يك در را مكاني هاي

هدف زير ساخت داده هاي مكاني تسهيل 
و هماهنگي

تبادل و به اشتراك گذاري داده هاي 
مكاني  سازمان ها و در كليه سطوح يك 

جامعه و بين متوليان اطالعات

شبكه هاي دسترسي به داده  
مركز هماهنگي  (هاي مكاني

)داده هاي مكاني

استانداردهاي فني

داده هاي مكاني  سياست ها
پايه

سازمانها و مردم



نسل سوم ژئوپرتال 
سيستم خبره و  + 

قابليت وب معنايي

نسل دوم سامانه 
SDI  + ظهور

ژئوپرتال

نسل اول 
SDIسامانه 
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نسل سوم شبكه مركز هماهنگي داده هاي مكاني
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شناسيمعنايي و تعامل پذيري معنايي با بكارگيري هستي رفع ناهمگوني 
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ناهمگوني نحوي

ناهمگوني ساختاري

ناهمگوني معنايي 

 و متعدد هايفرمت با هاداده مجموعه وجود•
مختلف هايسيستم در گوناگون

 اين براي مناسبي و كافي مستندسازي نبود•
 مورد هاي داده مجموعه يافتن بطوريكه ها داده
  مشكالتي با اغلب آنها به دسترسي و كابران نظر

است مواجهه

استانداردها     استانداردها      تعامل پذيريتعامل پذيري

فرآيند جستجوي  
كاربران در سامانه ها 

فرآيند جستجوي  
كاربران در سامانه ها 

بخش بعهده ماشين

بخش بعهده كاربر
هستي شناسيبكارگيري 

افزايش سهم 
ماشين در 

درك روابط 
معنايي

تفاوت نيازهاي سازمانهاي  
مختلف در نتيجه مشكل  

بودن تعيين يك استاندارد 
واحد 

تفاوت نيازهاي سازمانهاي  
مختلف در نتيجه مشكل  

بودن تعيين يك استاندارد 
واحد 

داده ها  ناهمگونساختارهاي 

؟؟؟؟؟؟؟



هستي شناسي 
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اجزاي هستي 
شناسي

رويداد محدوديت قاعده اصول فرد/ نمونه رابطه ويژگي كالس 
مفاهيم

 كه است دانش دهي سازمان نظام يك شناسي هستي•
 تداخل هاي عرصه در مستندات و مفاهيم استخراج براي
  .ميرود كار به اي حوزه

 به همچون مختلفي بمنظورهاي را ها شناسي هستي•
 ميان اطالعات ساختار از همگاني فهم گذاري اشتراك

 از مجدد استفاده قابليت ماشيني، يا انساني هاي عامل
 و عملياتي دانش از دامنه دانش جداسازي دامنه، دانش

  .دهند مي توسعه و كرده ايجاد دامنه دانش آناليز نيز



هستي شناسي و سطوح آن
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فهرست  
واژگان

طبقه  
شناسيها

اصطالحنامه ها
مدلهاي  
مفهومي 

مدلهاي  
منطقي

سطوح مختلف 
هستي شناسي

و رسمي موجوديتهاي   هستي شناسي با مدلسازي صريح
آنها، نقش مهمي را در مبادله  بين روابط  و خاص دامنه يك  در  واقعي

اطالعات و توسعه وب لغوي به سمت وب معنايي دارد

و رسمي موجوديتهاي   هستي شناسي با مدلسازي صريح
آنها، نقش مهمي را در مبادله  بين روابط  و خاص دامنه يك  در  واقعي

اطالعات و توسعه وب لغوي به سمت وب معنايي دارد
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تقسيم بندي شبكه معابر در دستورالعملها و استانداردهاي دو سازمان نقشه برداري و وزارت راه و شهرسازي



پياده سازي هستي  
 Protegeشناسي در 

21



  Protegeپياده سازي دو هستي شناسي كالس معابر در 



  Protegeقواعد هستي شناسي در 
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استدالل و كنترل سازگاري هستي شناسي  

24

موجود در محيط بكارگيري استدالل كننده
استدالل و كنترل ناسازگاري در تك تك هستي شناسي هابمنظور

تطابق دهي هستي شناسي، راهكار 
عملي براي انجام تناظريابي واژه 

هاي متفاوت اما هم معنا

با  هاي معادل  كالستشخيص 
ها و قيود  بررسي مفاهيم، ويژگي

تعريف شده براي دو كالس

 ها با تناظريابي و نگاشت بين آنها شناسيارزيابي هستي

انواع استداللگر    
     Pellet  Racer   

FaCT++ 
KAON2  
OWLIM  

ابزارهاي متعدد 
تناظريابي 
NeOn

Toolkit
Optima
WMST
Coma

  برپايه و غيره  
Java



  ابزار
OPtima

25

Ontology Matching



مراحل ايجاد هستي شناسي براي كالس 
معابر دو سازمان مختلف

26

طراحي 
هستي 
شناسي

پياده سازي 
هستي 
شناسي

بررسي 
سازگاري و 
تناظريابي

  SKOSتوليد 
فايلها

ساخت 
اصطالح نامه 
با استفاده از 

SKOS  فايلها

سيستم هاي سازماندهي دانش ساده  SKOS : SKOS Simple Knowledge Organization System



SKOS  مبناي ايجادThesaurus )اصطالح نامه(
در يك فهرست . اصطالحنامه فهرستي از مفاهيم مربوط به يك حوزه تخصصي دانش است•

به ) به عنوان كلمات كليدي( فرادادهفراداده، مفاهيم يك اصطالحنامه را مي توان به يك ركورد 
.  عنوان راهي براي ارتباط آن با يك يا چند مفهوم از يك حوزه دانش اختصاص داد

نامه بمنظور ارتباط يك واژه با مفاهيم مرتبط و مشابه موجود در ركوردهاي ساير  اصطالح•
شوند ها توليد و ارائه مي SKOSهاي ها در قالب فايلنامهاصطالح. شودها بكار گرفته ميفراداده

شناسي پايه آنها به سطح مورد انتظار در قابليت درك معنايي، توانايي  كه طراحي هستي
.استدالل و استنتاج سيستم بستگي دارد

اختصاص داده  » محصوالت زراعي -كشاورزي «ممكن است به يك ركورد كلمه كليدي  ؛مثال•
شود به اين معني كه ركورد منبع يا فعاليت مربوط به محصوالت كشاورزي در زمينه كشاورزي  

.  را توصيف مي كند



  SKOSايجاد 
شناسي براي پس از ايجاد دو هستي•

كالس معابر دو سازمان در محيط 
Protege  در همان محيط، با گرفتن ،

هاي  شناسيخروجي از هستي
‐مي RDF/XMLتوليدشده در غالب 

 SKOSتوان منبع تغذيه ساخت فايل 
. را تامين نمود

توان با مي RDFبا داشتن فايل •
استفاده از ابزارهاي الحاقي نظير 

در  SKOSEdيا  SKOSويرايشگر 
را از  SKOSهاي ، فايلProtegeمحيط 
.شناسي موجود ايجاد نمودهستي

‐بدست آمده مي SKOSاكنون با فايل •
.نامه ايجاد نمودتوان اصطالح

<!-- http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#Asphalt_Road -->

<Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#Asphalt_Road">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#First_grade_Roads"/>

</Class>

<!-- http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#Bridge -->

<Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#Bridge">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#Other_Roads"/>    </Class>

<!-- http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#Bus_Line -->

<Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#Bus_Line">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#Other_Roads"/>

</Class>

<!-- http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#First_grade_Roads -->

<Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#First_grade_Roads">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#Roads"/>

</Class>

<!-- http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#FreeWay -->

<Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/somi/ontologies/2014/6/untitled-ontology-7#FreeWay">



نامه شناسي اصطالحهستيبكارگيري 
(Thesaurus) در كاتالوگ سرويس رابط كاربر
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، فرآيند GeoNetworkدر 
تخصيص كلمات كليدي به ركورد 

انجام  فرادادهدر ويرايشگر  فراداده
كاربر مي تواند مفاهيمي را . مي شود

از يك يا چند اصطالحنامه انتخاب 
كند تا ركورد را با مفاهيم توصيف 
. شده توسط آن مفاهيم مرتبط كند

اين فرآيند براي هر دو سوابق  
و  ISO19115/19139   فراداده 

dublin core  با استفاده از
.اصطالحنامه پشتيباني مي شود



Geonetworkدر محيط  Thesaurusساخت و بكاربردن انواع 
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 Geonetworkبا معرفي و بارگذاري اصطالح نامه ها در 
همراه با كلمات كليدي اشان، مسير جستجوي كاربران، 
عالوه بر مخزن فراداده ها، از اصطالح نامه ها نيز عبور 

.مي كند
فايل ها، عبارات  SKOSدر اصطالح نامه ها با استفاده از  

متناظر با واژه مورد نظر كاربر، شناسايي شده و در رابط 
كاربري در غالب نمايش فراداده مربوطه مطابق شكل 

.  براي وي به نمايش در خواهد آمد
شناسي در كالس معابر با دو در نتيجه طراحي هستي

استاندارد مختلف و اصطالحات رايج مختلف، اين قواعد 
در برنامه كاتالوگ سرويس منجر به  SKOSدر قالب 

هاي ناهمگون اما قابليت معنايي سامانه در تشخيص واژه
.گرددمعنا ميهم




