
Vol. 11, No 2, Autumn & Winter 2022                               ISSN(Print): 2251-6344          ISSN(Online): 2538-4112 

 

 

 

Converting Thesaurus to Ontology (a Systematic Review) 
 

Mansoureh Damerchiloo1, Molouk Sadat Hosseini Beheshti2 

 
Recived: 20/8/2018 Accepted: 25/6/2019 

              
Abstract 

Intruduction: The problems and disadvantages of thesauri and the increasing use of ontology 

in data retrieval have led to studies over the past two decades to suggest the use of 

thesauruses in the design and construction of ontologies. So, the aim of this study is 

to review and present a summary of available information about the converting of the 

thesaurus to ontology . 

Methodology: The study was conducted using a systematic review. Kitchenham`s protocol 

was used (including Research Questions, Search Process, Inclusion and Exclusion 

Criteria, Quality Assessment, Data Collection and Data Analysis). Five research 

questions (including what are similarities between thesaurus and ontology? what are 

differencies between thesaurus and ontology? what are the methods of converting a 

thesaurus to ontology? what are the benefits of using the thesaurus to create ontology?  

and what are the challenges for converting the thesaurus to ontology?) were answerd 

based on the analysis. 

Findings: The search strategy was determined and implemented and after the removal of 

duplicate documents, 71 documents were obtained. Then the documents were 

matched with the inclusion and exclusion criteria. Finally, 13 documents were 

analyzed as final documents for answering research questions. 

Conclusion: The results showed that both thesaurus and ontology were used in organizing 

and covering a particular subject area terminology and their main difference is in the 

amount of payments to semantic relations between concepts. The definition of classes 

based on the concepts contained in the thesaurus, the definition of the relationship 

between concepts and the use of a formal language were the common in all proposed 

methods. Taking time and avoiding repeating are the benefits of using the thesaurus 

and the need for an expert specialist in the process of doing work is one of the 

challenges of converting thesaurus into ontology . 

Keywords: Thesaurus, Ontology, Systematic Review 

 

Citation: Damerchiloo, M., Hosseini Beheshti, M. (2022). Converting Thesaurus to 

Ontology (a Systematic Review). Library and Information Science Research, 11(2), 105-127. 

doi: 10.22067/infosci.2021.23662.0 
 

1 . PhD Student, University of Tehran, (Corresponding Author), Email: mansoureh.damirchi@gmail.com 

2 . Assistan Professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology 

Library and Information Science Research 
 

https://Infosci.um.ac.ir 

Review Article                             DOI: 10.22067/infosci.2021.23662.0                      



 1400 پاییز و زمستان، 2، شماره  11سال                     دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    106

 
 

 

 

 دسترسی آزاد DOI: 10.22067/infosci.2021.23662.0 مروریمقاله 

 

 (مند)مرور نظام یشناس ینامه به هستاصطالح لی تبد تیقابل
 

 2، ملوک السادات حسینی بهشتی 1لومنصوره دمرچی 
                     4/98/ 4تاریخ پذیرش:              97/ 29/5تاریخ دریافت:  

 

 چکیده 
در امر بازیابی اطالعات منجر به تولید   ها ی شناس ی هست و روند رو به رشد استفاده از    ها نامه اصطالح ی  های کاست : مشکالت و  مقدمه 

شده است. مطالعه حاضر به ی  شناس ی هستبه   نامه اصطالح ی و یا تبدیل  شناس ی هست ی متعددی در خصوص طراحی و ساخت  ها پژوهش 

 شده انجام ی به تحلیل مطالعات شناس ی هست به   نامهاصطالح ی از اطالعات موجود درباره تبدیل ا خالصه ارائه  هدف بامند و روش نظام 

 پرداخت.  باره  ن ی ا   در 

نظام شناسی روش  به روش مرور  با پروتکل کیچنهام انجام شد.  : مطالعه  و    نامه اصطالح های(  شباهت) پژوهش، شامل:    سؤال   5مند و 

ی چیست؟، فواید  شناس ی هست به    نامه اصطالح ی تبدیل  ها روش ی چیست؟،  شناس ی هست و    نامه اصطالح ی چیست؟، تفاوت)های(  شناس ی هست 

های انجام  ی چیست؟، بر اساس تحلیل شناس ی هست به    نامه اصالح تبدیل    های چالش ی چیست؟ و  شناس ی هست در ایجاد    نامه اصطالح استفاده از  

 شده، پاسخ داده شد. 

مدرک    57ورود و خروج تطابق داده شد. در نهایت  رکورد در بر اساس استراتژی جستجو بازیابی و سپس با معیارهای    71:  هایافته 

مدرک مرتبط برای پاسخ به سؤاالت پژوهش مورد مطالعه و   14مجموعه حذف و  با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج از  

 بررسی قرار گرفت. 

و   دهند یمکار رفته و اصطالحات یک حوزه موضوعی خاص را پوشش  ی بهدهسازمان: نتایج نشان داد که هر دو ابزار در  نتیجه 

،  نامهاصطالحت. تعریف طبقات بر اساس مفاهیم موجود در  ها در میزان پرداخت به روابط معنایی بین مفاهیم اسآنتفاوت عمده  

یی در زمان و پرهیز  جو صرفهی پیشنهادی بود.  ها روشتعریف روابط میان مفاهیم و استفاده از یک زبان رسمی وجه مشترک تمام  

 شناسی است.اصطالحنامه به هستیهای تبدیل ی از فواید و نیاز به متخصص موضوعی در فرایند انجام کار از چالشکاردوباره از 

 . مندنظامی، مرور شناسیهست، نامهاصطالح: هادواژه یکل
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 مقدمه و بیان مسئله 

  ی هااطالعاتی تمام متن با حوزه   یهاگاه یسرعت تولید اطالعات، پیدایش شبکه جهانی وب و پارشد  

  را  ابزارهای مؤثرتر برای جستجو و بازیابی ها و  روشنیاز به  ،  یموضوعی متفاوت و افزایش نیازهای اطالعات

در واقع امروزه، مشکل اساسی نه کمبود اطالعات که انبوه اطالعات است و دستیابی ضروری ساخته است.  

 ی رساناساسی متخصصان امر اطالع   یهابهینه اطالعات تبدیل به یکی از دغدغه   یدهسازمان  یهابه روش 

اطالعات،  عبارتیشده است. به  توانا ی جدید و به محیط  تغییر  نیازهای اطالعاتی   یهاییدنبال آن  کاربران و 

. انتظار ساخته است  اطالعات را تشدید  یدهدر امر بازیابی و سازمان  دهنده ی اریمتفاوت، نیاز به ابزارهای  

هاست.  ظام بازیابی اطالعات، یافتن منابع مرتبط از میان هزاران منبع موجود در این ن  ی هاکاربران نظام   عمده 

این مسئله، ایجاد ابزار یا نظامی است که بتواند بیشترین مطالب مرتبط و کمترین مطالب    یهاحلیکی از راه 

ابزارهای متعددی    ، منظور پاسخ به این نیازنامرتبط را در نتایج بازیابی نمایش دهد. در طی سالیان متمادی، و به 

 رغمیعل  هان یاز ا  کیچ یاند اما هها تهیه شده نامه اصطالح   موضوعی و   یها، سرعنوان یبندرده   ی هامثل طرح

به   نتوانسته   یدهسازمان  بهبود کمک  هنوز  اطالعات،  بازیابی  این  و  در  را  کاربران  کامل  رضایت  که  اند 

  ی ر یناپذمحدودیت دامنه معنایی و انعطافلذا مسائلی همچون    .(1390  ی،گیرزابی)م  دنخصوص فراهم نمای

ها  جدید بازنمون دانش شد. این حرکت   یهادر جهت ایجاد نظام   اقداماتیذخیره و بازیابی منجر به    ی هانظام

دیجیتال و پیدایش وب معنایی،   یهاکه در ابتدا بیشتر در حوزه هوش مصنوعی مشاهده شد، با ظهور کتابخانه 

هست در خصوص  تحقیقات  است.  گرفته  به خود  دیگر  بازنمون  به   هایشناسیرنگ  ابزارهای جدید  عنوان 

 . (1388 ،فی)شرهاست دانش، یکی از این حرکت 

ی شناس ی هست ی در علوم کامپیوتر گسترش یافت. ا گسترده  طور به  1990ی، در اوایل شناسی هست مفهوم 

ی دانش، پردازش  ده سازمان ی پژوهشی زیادی مثل مدیریت و  ها حوزه برای پشتیبانی انواع متنوعی از کارها در  

ی اطالعات جغرافیایی و بازیابی اطالعات  ها ستم ی س ی دیجیتال،  ها کتابخانه ی اطالعاتی،  ها گاه یپا زبان طبیعی،  

مدل انتزاعی    (. این ابزار Colantonio, Gurevich, Martinelli, Salvetti, & Trusova, 2007رود ) کار می به 

  زاده عبداله ،  فرد )شمس هد  د را در قلمرو موردبحث نمایش می از جهان واقع است که مفاهیم و روابط میان آن 

اگرچه خاستگاه آن در حوزه فلسفه است اما پس از شناسایی کاربردهای گوناگون آن، این    . ( 1381  ، بارفروش 

در  . کار گرفته شد پس توسط سایر متخصصان به و س  90مفهوم ابتدا توسط متخصصین هوش مصنوعی در دهه 

هست  م   ی شناس ی واقع  حوزه   ی ا رشته ان ی مبحثی  در  که  هوش    ی ها است  رایانه،  علوم  فلسفه،  همچون  مختلفی 

مختلف مورد    ی ها دگاه ی شناختی و ... از د ، علوم ی رسان ، کتابداری و اطالع ی شناسمصنوعی، وب معنایی، زبان 
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اصواًل با    ی شناس ی طور که اشاره شد هست و همان   ( 1391  ، ان ی فتح   و   جو )صنعت   د ر یگ ی بررسی و کاربرد قرار م 

 .رودی کار م به   آنها مفاهیم و روابط میان    ی بند هدف توصیف و طبقه 

مهم  از  هست   ن ی تر یکی  طراحی  اطالع   ها ی شناسی دالیل  و  کتابداری  حوزه  بودن    ی رساندر  محدود 

عنوان ابزاری برای ذخیره و بازیابی دانش در ارائه دقیق  ها به نامه موضوعی و اصطالح   ی ها سرعنوان   ی ها ت ی قابل 

یا  . روابط میان اصطالحات در اصطالح آنهاست مفاهیم و روابط میان   ارزی  به سه نوع اصلی رابطه هم  نامه 

ها در  در کاربرد این رابطه   که این امر به ایجاد ابهام   شود ی بسته محدود م معادل، رابطه سلسله مراتبی و رابطه هم 

ها به دالیلی همچون  نامه اصطالح   و نیز با توجه به اینکه   ( 1390  ، ان ی فتح   و   جو )صنعت   انجامد ی میان مفاهیم م

  ، برای پردازش خودکار در محیط وب نامناسب هستند آنها ابهامات موجود در نحوه ارائه مفاهیم و روابط میان  

و سخت است.    بر زمان ی، ساخت آن کاری  شناس ی هست پیچیدگی ایجاد    ل ی دل   به از طرفی    . ( 1390میرزابیگی،  ) 

  طور به ،  اند کرده ی متعدد موضوعی در یک جا جمع  ها حوزه ، دانش متخصصان را در  ها نامه اصطالح   ازآنجاکه 

شامل   را  موضوعی  هر حوزه  اصطالحات  از  کاملی  مجموعه  استفاده شوند ی م نسبی  به  زیادی  توجهات  از    . 

مثل   ایجاد  ا ه ی پا   عنوان به ی  بند طبقه و    ها نامه اصطالح ،  ها نامه واژه ابزارهایی  برای  جلب شده    ها ی شناس ی هست ی 

ی  شناسی هست راهنمایی در ایجاد    عنوان به   تواند ی م   نامه اصطالح روابط معنایی موجود در ابزاری مثل    چراکه است.  

) به  رود   & ,Hu, 2013; Kless & Jansen, Lindenthal, & Wiebensohn, 2012; Khosraviکار 

Vazifedoost, 2007  .) ها و اصول و قواعد  شامل مفاهیم، روابط معنایی میان مفاهیم، نمونه   ی شناسی چراکه هست

شده توسط متخصصان موضوعی است که    ی دهنامه یک منبع دانش سازمان حاکم بر حوزه است و اصطالح 

حاوی اصطالحات یک حوزه و روابط معنایی بین این اصطالحات است. لذا روابط معنایی اعم و اخص که در  

را    ی شناسی برای هست   از ی که ساختار سلسله مراتبی موردن   دهد ی نامه موجود است به ما این امکان را ماصطالح 

 (. Huang, Shin, & Choi, 2007م ) ایجاد کنی 

ی از  امجموعهشامل    ؛ ویک توصیف رسمی از یک حوزه دانش استی  شناسی هستی،  طورکلبه  

آنها    هاواژه  میان  روابط  و  اصطالحات  گروبر باشدیمو  تام  که   1.  است  معتقد  استنفورد  دانشگاه  در 

استشناسیهست مفهومی  مدل  از  روشن  خصوصیات  ذکر  و ی  استودر  ؛  ذکر شناسی هستاز    2تعریف  ی 

ا روشن  و  واضح  و  رسمی  است.  خصوصیات  مفهومی  مدل  یک  هدف    توانی م  بیترتن یابهز  که  گفت 

ی است که درک مشترکی از دانش تهیه کند و کلمات مشترکی  اگونه به ی تهیه، شرح و بیان دانش  شناسیهست

 
1. Tom Gruber 
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ی رسمی در هامدلشناسایی نماید و روابط میان کلمات در    کندیمکه تعاریفی واضحی از کلمات را ارائه  

ی استاندارد و روابط معنایی ساده میان آنهاست که هاواژه نیز شامل    نامهاصطالحرائه دهد  سطوح مختلف را ا

  عنوان به   نامهاصطالح از    توانیمی،  شناسیهستی مشترک است. بنابراین در طول پروسه ایجاد  شناسیهستبا  

 (. Xing, 2009یک مرجع، استفاده کرد )

در   هایشناسیهستو روند رو به رشد استفاده از    سوکاز ی  هانامهاصطالح ی  هایکاستمشکالت و  

ی متعددی در خصوص  هاپژوهش امر بازیابی اطالعات از سوی دیگر باعث شده است که در دو دهه اخیر  

ی انجام گیرد شناسی هستبه    نامهاصطالحی و یا تبدیل  شناسی هستیی جهت طراحی و ساخت  هاشنهاد یپارائه  

مندی در این خصوص انجام  مطالعه نظام  تاکنونتوسط پژوهشگران این مطالعه،    شده انجام ی  هایبررسطبق  اما  

ی از اطالعات موجود  اخالصه و با هدف ارائه    مندنظام  مروریک    صورتبه نشده است. لذا مطالعه حاضر  

تبدیل   اصلی  شناسیهست به    نامه اصطالح درباره  هدف  به سه  دستیابی  در جهت  و  تعیین  1ی  و    هاشباهت ـ 

اصطالح هاتفاوت  و  ی  شناسایی  2ی،  شناسیهستنامه  فرایند،  هاگامـ  این  اجرای  در  اصلی  و  3ی  فواید  ـ 

 پرداخته است. باره   نیا  در شده انجام موجود به تحلیل مطالعات  هایچالش

 

 روش پژوهش 

نوعی مطالعه ثانویه است که از یک روش    مندنظام انجام شد. مرور    مندنظام مطالعه به روش مرور  

با ذکر جزئیات برای شناسایی، تحلیل و تفسیر مدارک    کامالً  صورتبه   ،دسترسقابل واضح و مشخص و 

 موردنظردر خصوص موضوع    شده انجاممطالعات اولیه    مرور به. این نوع مطالعات  کندیماستفاده    طرفانهیب

مند ناشی از نیاز پژوهشگران  . ضرورت یک مرور نظامپردازندی مش پژوه سؤاالت یی به گوپاسخ و با هدف 

است. این کار ممکن    طرفانهیببه یک روش کامل و    هاده یپدبه خالصه کردن اطالعات موجود درباره برخی  

نتایج    منظوربه است   برخی    تریکلاستخراج  قابل   هاده یپددرباره  انفرادی  مطالعات  از  که  به چیزی  نسبت 

است  برداشت   ممکن  یا  شود  انجام  برای  امقدمه   عنوان به است،  گیرد هات یفعالی  انجام  پژوهشی  ی 

(Kitchenham & et al., 2007 .) 
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مرحله    6استفاده شده است که شامل    پیشنهادی کیچنهام و همکاران  1جهت اجرای مطالعه از پروتکل 

کیفیت    سؤاالت تعیین   تعیین  و  ارزیابی  مدارک،  و حذف  انتخاب  معیارهای  استراتژی جستجو،  پژوهش، 

 .باشدیمی داده و تحلیل داده آورجمعمدارک، 

 پژوهش  سؤاالت  

، پایه و اساس پژوهش  سؤاالتپژوهش است.    سؤاالت مند، تعیین  گام در مرور نظام  نیترمهم اولین و  

 .کندیمیک راهنما برای پژوهشگران عمل  عنوانبه را مشخص کرده و در فرایند استخراج داده، 

 زیر است: سؤاالتدنبال پاسخ به ، به موردنظر اهداف مطالعه حاضر با توجه به 

 ی چیست؟ شناسیهستو  نامهاصطالح شباهت)های(   •

 چیست؟ ی شناسی هستو    نامهاصطالحتفاوت)های(  •

 ی چیست؟ شناسی هستبه   نامهاصطالحی )تکنیک( تبدیل هاروش •

 ی چیست؟ شناسی هستدر ایجاد  نامهاصطالح فواید استفاده از  •

 ی چیست؟ شناسی هستبه   نامهاصطالحرو برای تبدیل پیش  هایچالش •

 استراتژی جستجو  

در این حوزه بدون اعمال محدودیت    مرتبط   زبانیفارسفرایند جستجو برای بازیابی منابع انگلیسی و  

 *creatو    thesaurus  ،ontology  ،develop*  ،design  ،engineeringی  هادواژه یکلدر زمان و یا نوع منبع و با  

ی  ها گاه یپای در  شناسی هستو    نامهاصطالحی  هادواژه یکل)مطابق جدول زیر( و با    زبانی سیانگلی  هاگاه یپادر  

یر( انجام شد. دلیل استفاده از تنها دو کلیدواژه اصلی در جستجوی منابع فارسی )مطابق جدول ز زبانیفارس

ی بیشتر  هادواژه یکلاین است که در این حوزه مدارک زیادی منتشر نشده است و به نظر رسید استفاده از  

 ممکن است منجر به محدودیت و از دست رفتن مقاالت مرتبط گردد.

منابع م به هدف اصلی مقاله، و برای  زبانیسیانگلرتبط  از طرفی در خصوص جستجوی  با توجه   ،

در   هادواژه یکلدر عنوان منبع و بقیه  Ontologyو  Thesaurusاصلی یعنی  دواژه یکلبازیابی منابع مرتبط، دو 

 هر جایی از مدرک به این صورت جستجو شد:
(TITLE (thesaurus AND ontology)  AND  (develop*  OR  design  OR  engineering  OR  cre

at* )  

 

 

 

 . کندن مییهایی را که برای اجرای یک مرور سیستماتیک استفاده خواهد شد را تعیپروتکل روش. 1
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 از اجرای استراتژی جستجو  آمده دستبه . نتایج اولیه 1جدول 

20 webofknowledge.com 

 ی انگلیسی هاگاه یپا

45 Scopus.com 

2 emeraldinsight.com 

16 Scholar.google.com 

3 Proquest dissertation 

4 Noormags.ir 

 ی فارسی هاگاه یپا

2 Sid.ir 

1 Magiran.com 

4 Irandoc.ac.ir 

4 Ensani.ir 

  86رکورد فارسی و    15بازیابی )  مدرک   101  کالًانجام و    2018مارس    8در تاریخ    کلیه جستجوها 

شناسایی موارد تکراری به    منظوربه ( سپس رکوردهای بازیابی شده  1آمد. )جدول    دستبه رکورد التین(  

جهت مطابقت   رکورد انگلیسی(  62رکورد فارسی و    9مدرک )  71  در نهایتاندنوت انتقال داده شد.    افزارنرم

 ید. دادن با معیارهای ورود و خروج بررسی گرد

 معیارهای انتخاب و حذف مدارک  

به اهداف مطالعه   با توجه  به پژوهشگران کمک    شده   نییتعاین معیارها  تا جهت    کنندیماست و 

مند به اجماع برسند. در این مطالعه معیارهای انتخاب و حذف  در مرور نظام  مورداستفاده انتخاب مطالعات  

 مدارک، مطابق استراتژی زیر انجام شد: 

 معیارهای انتخاب منابع  •

 زبانیفارسمنابع انگلیسی یا  ✓

 ی باشد شناسیهستبه  نامهاصطالح درباره یک یا چند روش و فرایند تبدیل  مشخصاً ✓

 معیارهای حذف منابع  •

 فارسی یا انگلیسی از مجموعه حذف خواهد شد  جزبه مدارک به زبانی  ✓

 د ی باششناسی هستیا  نامهاصطالحمدارکی که تنها در خصوص   ✓

 تنها به تعاریف و توصیفات بپردازد و روشی را معرفی نکرده باشد  ✓
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مفاهیم   ✓ میان  روابط  برخی  تعریف  به  تنها  کند،  بیان  را  مشخصی  پروسه  یا  فرایند  اینکه  بدون 

 پرداخته است. 

 
 . فرایند جستجو تا انتخاب منابع 1شکل 

 

پژوهشگران    71 از  یک  هر  توسط  و  خروج  و  ورود  معیارهای  با  شده  بازیابی    صورت به رکورد 

و در صورت نیاز به بررسی  موردنظرمدرک   عنوان و چکیده  کار ن یاجداگانه، تطابق داده شد. جهت انجام 

 57نهایی    بیشتر، متن کامل مقاله مطالعه شد. پس از بررسی کلیه مدارک توسط هر دو پژوهشگر، در توافق

منبع فارسی( در پروسه انتخاب مدارک و با در نظر گرفتن معیارهای   6مورد از منابع انگلیسی و  51مدرک )

 (. 1آمد )شکل  دستبه مدرک مرتبط  14 در نهایت و  ورود و خروج از مجموعه حذف شد

 ارزیابی و تعیین کیفیت مدارک  

بازیابی شد  نتایج  دهی در مالک نمره   ه مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مرحله الزم است تا کیفیت 

در رابطه    موردنظر در مدرک    شده ارائه ارزیابی کیفی مدارک طبق پروتکل کیچنهام متناسب با میزان اطالعات  

 زیر انجام شد:   سؤال   4رتبه دهی و ارزیابی کیفیت مدارک با توجه به    ب ی ترت ن ی ا به .  است پژوهش    سؤاالت با  

 ی بیان شده است؟ شناسی هستو  نامهاصطالح ی موجود میان هاتفاوت و  هاشباهت الف( آیا 

 ی ارائه شده است؟ شناسیهستبه   نامهاصطالحکامل مراحل تبدیل  طوربه ب( آیا  
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 ی بیان شده است؟ شناسیهستتولید  برای  نامهاصطالح ج( آیا فواید استفاده از 

 ی بیان شده است؟ شناسی هستبه   نامهاصطالح رو برای تبدیل پیش  هایچالش د( آیا 

 :استبه ترتیب زیر  سؤاالت دهی به نمره 

ی بیان  شناسی هستو    نامهاصطالحی  هاشباهت و    هاتفاوت روشن و واضح    طوربه نمره(    1الف: )  سؤال

 یک بیان نشده است. بیان شده است. )صفر( هیچ   هاتفاوت و یا  ها شباهت شده است. )نیم نمره( تنها 

روشن    طوربه نمره(    1)ب:    سؤال و  نمره(  هاگام   تمام کامل  )نیم  است.  شده  داده  شرح  فرایند  ی 

ان شده  تیتروار بی  صورت به صفر( مراحل  )   اطالعات مختصری در خصوص هر گام بیان شده است. 

 است.

ی بیان شده است.  شناسیهستبه    نامهاصطالح روشن و واضح فواید تبدیل    طور به نمره(    1ج: )  سؤال

 ی نشده است.ااشاره ی به آن شده است. )صفر( هیچ  جزئ)نیم نمره( اشارات خیلی کوتاه و 

بیان شده    یشناسیهستبه    نامهاصطالح تبدیل    هایچالش روشن و واضح    طوربه نمره(    1د: )  سؤال

 ی نشده است.ااشاره ی به آن شده است. )صفر( هیچ جزئاست. )نیم نمره( اشارات خیلی کوتاه و 

متن   تمام  فایل  مرحله  این  انجام  مطابق    14جهت  و  مطالعه  شده  بازیابی  فوق،    سؤاالتمدرک 

 ( 2جدول ی انجام شد. )ازدهیامت

 
 . نتایج ارزیابی کیفیت مدارک بازیابی شده2جدول 

 مشخصات مدارک بازیابی شده
سؤال 

 اول

سؤال 

 دوم

سؤال 

 سوم 

سؤال 

 چهارم

امتیاز  

 کل

COLANTONIO, S., GUREVICH, I., MARTINELLI, 

M., SALVETTI, O. & TRUSOVA, Y. 2007. 

Thesaurus-based ontology on image analysis. 

In: FALCIDIENO, B., SPAGNUOLO, M., 

AVRITHIS, Y., KOMPATSIARIS, I. & 

BUITELAAR, P. (eds.) Semantic 

Multimedia, Proceedings. 

5/0  1 5/0  0 2 

KHOSRAVI, F. & VAZIFEDOOST, A. 2007. 

Creating a persian ontology through thesaurus 

reengineering for organizing the digital 

library of the national library of iran. 

5/0  1 5/0  0 2 

 *KLESS, D., JANSEN, L. & MILTON, S. 2016. A 

content-focused method for re-engineering 

thesauri into semantically adequate 

ontologies using OWL. Semantic Web, 7, 

543-576. 

5/0  1 0 1 5/2  
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LINBO, D., PING, Q., LINGFEI, Q. & TING, X. 

2017. Research on Domain Ontology 

Construction Based on Thesaurus of 

Geographical Science. In: LIU, H. & WAN, 

M. (eds.) Proceedings of the 2017 2nd 

International Conference on Automation, 

Mechanical Control and Computational 

Engineering. 

5/0  1 1 0 5/2  

MOTHE, J. & HERNANDEZ, N. 2007. TtoO: 

Mining a thesaurus and texts to build and 

update a domain ontology. Data Mining with 

Ontologies: Implementations, Findings, and 

Frameworks. 

5/0  1 5/0  1 3 

NOGUERAS-ISO, J., LACASTA, J., TELLER, J., 

FALQUET, G. & GUYOT, J. 2010. Ontology 

learning from thesauri: An experience in the 

urban domain. Ontology Theory, 

Management and Design: Advanced Tools 

and Models. 

5/0  1 1 0 5/2  

NOWROOZI, M., MIRZABEIGI, M. & SOTUDEH, 

H. 2017. The comparison of thesaurus and 

ontology: Case of ASIS&T web-based 

thesaurus and designed ontology. Library Hi 

Tech. 

5/0  1 1 0 5/2  

SOERGEL, D., LAUSER, B., LIANG, A., FISSEHA, 

F., KEIZER, J. & KATZ, S. 2006. 

Reengineering thesauri for new applications: 

the AGROVOC example. Journal of digital 

information, 4. 

5/0  1 5/0  5/0  5/2  

EJEI, F., BEHESHTI, M. S. H., RAJABI, T. & 

EJEHI, Z. 2017. Enriching semantic relations 

of basic sciences Ontology. Knowledge 

Organization, 44, 318-325. 

5/0  1 5/0  0 2 

 طراحی .  1394.ایاژه  بهشتی، ملوک السادات، فاطمه حسینی 

  و  مفاهیم  اساس  بر  پایه  علوم  ی شناسی هست  یسازادهیپ  و 

  پژوهشنامه .  مرتبط  ی هانامهاصطالح در  موجود  روابط

 .696-677  ،(3)30، اطالعات مدیریت و  پردازش

5/0  1 1 0 5/2  

السادات.  بهشتی نیحس ملوک    ی شناسی هست  ایجاد  .1391ی، 

  مقاالت   مجموعه.  فارسی   ی هانامهاصطالح  از  واژگانی 

 .164-148 ،(0)280، طباطبایی  عالمه دانشگاه

5/0  1 1 0 5/2  

  طراحی،   ی شناس. روش1391.  جو، اعظم، فتحیان، اکرمصنعت

ها زبان  رویکردها،:  ی شناسی هست  یسازادهیپ  و   ساخت

 ی شناسی هست  طراحی   موردی  مطالعه)  ابزارها  و 

0 1 0 0 1 
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ASFAONT ی رساناطالع  و   کتابداری  حوزه  در .)

 .142-113 ،(1)15، ی رساناطالع و  کتابداری

در فرایند ساخت    نامهاصطالحکلس و همکارانش سه مطالعه در خصوص کاربرد  در نتایج نهایی مشاهده شد که  *.  

و با توجه به اشتراک موضوع و یکسان بودن نویسندگان، در   اندداده اگرووک انجام    نامهصطالحی و مهندسی مجدد اشناسیهست

 انجام شده است مورد بررسی قرار گرفت.  2016این مطالعه جدیدترین پژوهش آنها که در سال 

 ی داده آورجمع  

تهیه و استخراج داده برای    موردنظرمدرک    14، فایل تمام متن  ازیموردنی  هاداده ی  آورجمع جهت  

از هر یک از    از یموردنی  هاداده ی تمام متن مربوطه انجام و  هالیفاپژوهش با مطالعه   تسؤاالیی به  گوپاسخ

 استخراج شد. استخراج اطالعات توسط یک پژوهشگر انجام و توسط پژوهشگر دیگر چک شد.  مدارک

 تحلیل داده 

)  1سورگل  همکارانش  تبدیل  2006و  قابلیت  روی  شناسیهستبه    نامهاصطالح (  بر  مطالعه  با  را  ی 

گام جهت    3از وی منتشر شده است، روشی شامل    2006اگرووک انجام دادند که در پژوهشی که در سال  

( پر کردن مقادیر از یک یا چند ابزار 2ی، )شناسیهست( تعریف ساختار  1شامل )   نامهاصطالح مهندسی مجدد  

( ویرایش دستی با استفاده از یک 3جای ممکن، )  تا ( و گسترش دادن آنهانامهاصطالح ی دانش )دهسازمان

در تبیین روابط    نامهاصطالح ی  هاتیمحدود ی اشکاالت و  خوببه . وی  کندیمی مطرح  شناسیهستویرایشگر  

در   موجود  روابط  تبدیل  قواعدی جهت  و  کرده  بررسی  را  پیشنهاد   (NT, BT, RT)  نامه اصطالحمعنایی 

مفصل   طوربه اما    کندینمی  شناسیهستو    نامهاصطالح ی میان  هاشباهت ی به  ااشاره . این مطالعه اگرچه  دهدیم

بررسی  هاتفاوت  را  ابزار  دو  این  میان  از    دینمایم ی  استفاده  فواید  بیان  ضمن  ساخت    نامهاصطالح و  در 

 .کندیمرو در این خصوص نیز اشاره پیش  هایچالش ی، از معدود مطالعاتی است که به شناسیهست

ی  ها تفاوت ی، به  شناسیهستو    نامهاصطالح ی میان  هاشباهت ( بدون اشاره به  2007)  2موس و هرناندز 

و بر اساس متدلوژی    پردازندیمی  شناسی هستبه    نامهاصطالح تبدیل    هایچالش میان این دو ابزار، فواید و  

TERMINAE    سال در  نام    2000که  به  فردی  تبدیل   Aussenacتوسط  برای  است، روشی  پیشنهاد شده 

گام اول تعیین و    مرحله است.  5شامل    TERMINAE. روش  ندینمایمی پیشنهاد  شناسیهستبه    نامهاصطالح 

ی  بند گروه ی است. شامل شناسایی واژگان و اصطالحات یک حوزه، شناسیهستمشخص کردن ضروریات 

ی  بند فرمولمفاهیم، ساختاربندی مفاهیم از طریق روابط تاکسونومی و وابسته و در نهایت    عنوانبه این واژگان  

 
1. Soergel 

2. Mothe & Hernandez 
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زبان  شناسی هستسازی(  )رسمی به  که    درکقابلی  است  منابعی  بدنه  انتخاب  دوم  گام  سیستم.  توسط 

است. هدف این    موردنظری بدنه  شناختزبانساخته خواهد شد. گام سوم بررسی    ر اساس آنها ی بشناسیهست

استخراج   این گام  استهآنو روابط میان    موردنظری حوزه موضوعی  هاواژه گام  پایان  از امجموعه . در  ی 

آنها میان  روابط  موضوعیهاخوشه و    اصطالحات،  چهارم    دستبه   ی  گام  آمد.  نسازنرمالخواهد  تایج ی 

 آمده دستبه به این معنی که روابط    ردیگیمسازی انجام  ؛ و در گام پایانی رسمیاستاز گام قبل    آمده دستبه 

اجرای   یشناسی هستبه   نامهاصطالح تبدیل شود. موث و هرناندز برای تبدیل  OWLبه یک زبان رسمی مثل 

ی  ها واژه (  1زیر پیشنهاد کردند: )  فرضش یپرا با در نظر گرفتن سه    TERMINAEمتدلوژی    5و    4،  3ی  هاگام

مفاهیم    کننده ن ییتعی  هاواژه یی برای ایجاد  هاسرنخ ی اصلی یک حوزه موضوعی و  هاواژه   عنوانبه مرجح  

( هستند،  موضوعی  حوزه  اصطالحات  2یک  سایر  با  مرجح  اصطالحات  میان  روابط  روابط  مرجح  ریغ(   ،

،  باشندیمبرچسبی برای یک مفهوم خاص    عنوان به   هاواژه ی  بندگروه قادر به    هستند. آنها   هاواژه مترادفی میان  

 مفاهیم است.  یی برای تعریف روابط میانهاسرنخ( روابط میان اصطالحات مرجح، 3)

وظیفه  و  تفاوت  ااشاره ( ضمن  2007)  1دوست خسروی  به  کوتاه  و  شناسیهستی  و    نامهاصطالح ی 

از   بر اساس   زبانیفارسی  شناسیهست، ایجاد یک  هایشناسیهستدر طراحی    نامه اصطالح فواید استفاده  را 

پیشنهاد    گامسه برای این فرایند    آنها اصفا مورد مطالعه قرار دادند.    زبانیفارس  نامهاصطالح مهندسی مجدد  

( شامل:  نقشه  (  1کردند  و  )شناسیهستتعیین ساختار  قوانین،  تعریف  و  و  2ی  پاالیش  )روشن  سازیغن(  ی 

 ( بررسی دستی. 3ساختن روابط میان مفاهیم(، )

)  2کالنتونیو  بیان  2007و همکارانش  ی و فواید  شناسی هستو    نامهالح اصطی میان  هاتفاوت ( ضمن 

از   ایجاد    نامهاصطالح استفاده  سه  شناسی هستدر  روش  یک  تبدیل  امرحلهی،  برای  به    نامهاصطالح ی 

؛  نامهاصطالح ( استخراج کلیه اطالعات از  2( تعریف ساختار آنتولوژی؛ )1: )کنندیمی پیشنهاد  شناسیهست

 ( ویرایش و پاالیش دستی آنتولوژی.3)

  ( urbisoc)ی در حوزه علوم شهری  انامهاصطالح امکان تبدیل  (  2010)  و همکارانش   3ایزوـس نوگورا

( ارائه  1خصوص پیشنهاد دادند. )  نیا   دری  امرحله   5ی قرار داده و یک روش  موردبررسی  شناسیهسترا به  

کار خواهد رفت به شکل یک فرمت مشترک،        ی به شناسی هستیی که برای ساخت  هانامه اصطالحو نمایش  

  نامهاصطالح( تولید یک  4، )هاخوشه ( تولید یک شبکه موضوعی از  3(، ) هاخوشه )  هاگروه ( استخراج  2)

 
1. Khosravi & Vazifedoost 

2. Colantonio 

3. Nogueras-Iso 
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جدید )تبدیل روابط    نامهاصطالح سازی  ( رسمی5(، )...شامل تعریف روابط بین مفاهیم و  )موضوعی جدید 

ی و فواید استفاده شناسیهستو    نامهاصطالحی میان  هاتفاوت (. عالوه بر این  owlبه زبان رسمی    شده فیتعر

 . گرددیممفصل بیان  طوربه ی نیز شناسیهستدر فرایند ساخت   نامهاصطالح از 

ی شناسی هستدر فرایند ساخت    نامهاصطالح و همکارانش چندین مطالعه در خصوص کاربرد    1کلس

مجدد   مهندسی  انجام    نامهاصطالح و   ,Kless, 2013; Kless, et al., 2012; Kless)  اندداده اگرووک 

Jansen, & Milton, 2016  مطالعه این  در  نویسندگان،  بودن  یکسان  و  موضوع  اشتراک  به  توجه  با   .)

گام برای تبدیل   7  انجام شده است مورد بررسی قرار گرفت. آنها   2016که در سال    جدیدترین پژوهش آنها

از  شناسیهستبه    نامهاصطالح  یک  هر  خصوص  در  جامعی  و  مفصل  توضیحات  و  پیشنهاد  بیان    هاگام ی 

بین مفاهیم و    نامهاصطالح پاالیش و چک کردن    (1. )کنندیم )اصطالحات(،    هاواژه )تمایز برقرار کردن 

نامعت روابط  حذف  مراتبی،  سلسله  روابط  انواع  بین  شدن  قائل  حذف  تمایز  مراتبی، هاچرخهبر،  سلسله  ی 

ی، شناسایی مفاهیم بر اساس مراتبسلسله مراتبی نیستند به روابط سلسله    چی هاختصاص دادن مواردی که در  

)هایژگیو مشترک(؛  ارائه  2ی  زبان    نامهاصطالح(  تبدیل،  )  OWLبه  ابزارهای  ایجاد  یا  تبدیل انتخاب 

ی شناسی هستی سطح باال )انتخاب یک  شناسی هستی با یک  سازگار(  3(؛ )OWLبه زبان رسمی    نامهاصطالح 

یی ( شناسا 4ی سطح باال(؛ )شناسیهستی در حال پیدایش با  شناسی هستسطح باالی موجود، سازگار ساختن  

ی در خصوص اصول  ریگمیتصم،  .شرایط عضویت )شناسایی معنای طبقات، مجموعه تعاریف به زبان طبیعی

و   طبقات  در  شدن  ابهامات،  شامل  )  استخراجحذف  عضویت(؛  شرایط  تعریف  شرایط  (  5یا  رسمی  بیان 

امال،    می( تنظ6(؛ )OWLدر گام قبل به زبان رسمی    شده ی آورجمعارائه کلیه شرایط عضویت  )عضویت  

کلس و    رسدی م. به نظر  های مراتبچند سلسله    مسئله ( حل  7ی موجودیت؛ )هابرچسب ی  هاجنبه عالئم و سایر  

تحت   پیشنهادی خود  طراحی روش  در  مگوئنس   ریتأث همکارانش  و  نوی  برای  2001) 2روش  را  ( روشی 

دارند.  شناسیهستساخت   قرار  پیشنهاد کردند،  به  ااشاره بدون    آنهاهمچنین  ی  میان هاشباهت ی  ی موجود 

ی و  شناسیهستی  هاتفاوت به    ، اشاره مختصرینامهاصطالح ی و یا فواید استفاده از  شناسی هستو    نامهاصطالح 

 . دهندیمرا در این فرایند مورد بررسی قرار  نامهاصطالح استفاده از  هایچالش کرده و  نامهاصطالح 

علوم جغرافیایی   نامهاصطالح( در خصوص بررسی قابلیت تبدیل  2017همکارانش )و    3مطالعه لینبو 

استفاده از  شناسیهستو    نامهاصطالح ی میان  هاشباهت مفصل    طوربه   ی است. آنها شناسی هستبه   ی و فواید 

 
1. Kless 

2. Noy, & McGuinness 

3. Linbo 
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ی شناسی هستبرای ساخت    . پروسه پیشنهادی آنها کنندیمی را بیان  شناسیهست در فرایند ساخت    نامهاصطالح 

نمایش    صورتبه  نمودار  که    شده   داده یک  ایجاد  هاگام است  از  شامل هدف  اصلی آن  ی، شناسیهستی 

. اطالعات مفصل و جامعی  استی و ارزیابی آن  شناسی هستحی جزئیات، چک کردن ثبات  طراحی کلی، طرا

، OWLهمچون نحوه تبدیل روابط معادل به زبان  «  یشناسیهستطراحی جزئیات  » در بخش مربوط به گام  

 ارائه شده است.  ...، توضیح و تفسیر طبقات وهابرچسب ی هایژگیونحوه افزودن  

)  1نوروزی  همکارانش  پژوهشی  2017و  در  اساس    کوشندی م(  بر  ،  ASIS&T  نامهاصطالح تا 

برند  کار میروش نوی و مک گوئنس را به   کار  نیابرای    را ایجاد کنند. آنها  ASIS &Tontoی  شناسیهست

روش   یک  ارائه  ضمن  ساخت    7و  برای  به  شناسی هستمرحله  نیز  مفصلی  اشارات  میان هاتفاوت ی،  ی 

کاربرد  شناسی هستو    هناماصطالح  فواید  و  آنها کنندیم  نامهاصطالح ی  پیشنهادی  پروسه  ساخت    .  برای 

ی موجود  هایشناسی هست( استفاده از  2ی، )شناسیهستدامنه و حوزه موضوعی  ( تعیین  1ی شامل )شناسیهست

 موردنظری  شناسی هستهسته اصلی    عنوانبه ( جستجوی توصیفگرهایی که  3، )موردنظردر حوزه موضوعی  

جداگانه ایجاد    صورتبه هر مفهوم  )استفاده از روش باال به پایین برای نظم سلسله مراتبی طبقات    ( 4هستند، )

تعریف شوند(،    موردنظر  نامه اصطالحشود و طبقات زیرین آن بر اساس روش باال به پایین از اصطالحات  

(5( طبقات،  تعریف روابط و ویژگی  تعریف  6(  )شناسی هستروابط در    یهایژگیو(  ایجاد  7ی،    ها نمونه ( 

 .است

شناسی  نامه و هستی های اصطالح ( در پژوهشی ضمن اشاراتی کوتاه به تفاوت 2017و همکارانش )   2ایجی 

نامه تخصصی علوم پایه، به معرفی  شناسی، با استفاده از اصطالح نامه در ساخت هستی و فواید استفاده از اصطالح 

پردازند. این روش شامل  شناسی می سازی روابط معنایی میان مفاهیم در هستی برای غنی   ار خودک مه ی ن یک روش  

(  2گیرد،  منظور تمایز میان روابط ژنریک و کل و جزء انجام می مراتبی که به   ( پاالیش روابط سلسله 1سه گام  

استفاده از الگوهای روابط معنایی که  (  3شناسی، و  بندی مفاهیم جهت حفظ هماهنگی و یکدستی در هستی گروه 

روابط پیشنهادی    هستند.   3نامه دارای رابطه وابسته هدف آن تولید روابط معنایی میان مفاهیمی است که در اصطالح 

 همراه ارائه مثال بیان شده است. برای این گام در یک جدول جداگانه، به 

 شده است:  منتشردر خصوص مطالعاتی که به زبان فارسی 

 
1. Nowroozi 

2. Ejei 

3. Associative Relationship 



 119 .. .یشناسینامه به هستاصطالح لیتبد تیقابل                                                         1400 و زمستان زییپا، 2، شماره  11سال 

 

ی فارسی پرداخته  هانامه اصطالحی بر اساس شناسیهستی به ایجاد امطالعه ( در 1391بهشتی )سینیح

  کند یمی میان این دو ابزار در پیشنهادی بیان  هاتفاوت و    نامهاصطالح است و ضمن اشاره به فواید استفاده از  

ی انجام گیرد و مراحل زیر را طی رستدبه   هانامه اصطالحی باید تلفیق و ادغام  شناسیهستکه قبل از ایجاد  

ادغام  ریگم یتصمنماید:   برای  آنها   هانامه اصطالحی  میان  معنایی  نقشه  ایجاد  توسط سازاده یپو    یا  آن  ی 

متخصص، بررسی مفاهیم و تعریف انواع روابط سلسله مراتبی توسط ماشین، تبدیل هر یک از روابط موجود  

ی توسط متخصص، تعیین میزان ارتباط  شناسیهستجدید بین مفاهیم    شده فیتعربه روابط    نامهاصطالح در  

میان مفاهیم توسط متخصص، ایجاد پیوند میان مفاهیم و منابع توسط متخصص، بررسی مفاهیم و تعریف 

ی یکسان توسط متخصص به کمک هاURIانواع روابط بین مفاهیم توسط ماشین، بررسی مفاهیم و تخصیص  

بط هم ارزی و انتخاب واژه مرجح مشترک توسط متخصص، بررسی روابط سلسله مراتبی ماشین، بررسی روا

ی برای هر یک از  ریگم یتصمو وابسته و مشخص کردن روابط نامتجانس بین مفاهیم یکسان توسط ماشین،  

بر اساس روابط    ی آنهاسازکسان روابط نامتجانس توسط متخصص، بررسی روابط سلسله مراتبی و وابسته و ی

به استاندارد ایزو    5964از استاندارد    نامهاصطالح جدید توسط متخصص به کمک ماشین، انتقال    شده فیتعر

بر    Concept Baseبه حالت    Term Baseو اعمال تغییرات الزم توسط متخصص، تبدیل از حالت    25964

تبدیل روابط  ، استخراج آنتولوژی علوم پایه بر اساس جدول  OWL2(RDF/XML)برای    W3Cاساس فرمت  

 .(Protégé)و بازخوانی آن در ابزار تولید آنتولوژی 

)صنعت  فتحیان  و  هیچ  1391جو  بدون  به  ااشاره (  میان  هاتفاوتو    هاشباهت ی  و    نامهاصطالح ی 

ی، به طراحی و  شناسی هستدر فرایند ساخت    نامهاصطالح استفاده از    هایچالش ی و یا فواید و  شناسیهست

بر اساس  ی  شناسیهستساخت   در طراحی روش   . آنها پردازندیماصفا    نامهاصطالح در حوزه کتابداری و 

و یک   کنندیمتوسط آچولد و گرونیگر و نوی و مک گوئنس استفاده    شده ارائه ی  هاوه یش پیشنهادی خود از  

( در نظر گرفتن امکان استفاده 2ی، )شناسیهست( تعیین دامنه و حوزه  1: )ندینمایممرحله پیشنهاد    10روش  

  مراتب سلسله ( تعریف مفاهیم و  4(، )هاکالس ( گردآوری مفاهیم )3ی موجود، )هایشناسیهستدوباره از  

های مربوط به روابط  ( تعریف چهریزه 6ی میان مفاهیم، )هارابطه( شناسایی و تعریف  5(، )هاکالس مفاهیم )

ی شناسی هست( طراحی  9( ایجاد کاربرگه برای هر مفهوم، )8، )هامونه ن( ایجاد  7ی، )شناسی هستموجود در  

)  افزارنرم در محیط   ارزیابی  10پروتژه،  ی توسط جامعه پژوهش )متخصصان موضوعی حوزه شناسیهست( 

 مربوطه(. 
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و  حسینی )ااژه بهشتی  به  1394ی  پرداخت  میان  هاتفاوت ( ضمن  و  شناسی هستو    نامه اصطالحی  ی 

استفاد از  فواید  ایجاد    هانامه اصطالح ه  از  شناسی هستبرای  پایه  علوم  در   شده ن یتدوی  هانامه اصطالحی 

ی علوم پایه مرتبط است، استفاده هاحوزه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران که هر یک با یکی از  

پیشنهاد شده است   (2004)  2که توسط گومز پرز  1ی روش مت آنتولوژی شناسی هستبرای ساخت    کردند. آنها

به   باشد یممرحله    11و شامل   ی مفاهیم بند رده ( ساخت  2اصطالحات، )  نامه واژه ( ساخت  1کار بردند: )را 

( ساخت نمودار روابط دودویی )برای مشخص ساختن روابط میان مفاهیم(،  3ی مفاهیم(، )بنددسته   منظوربه )

و روابـط بـین    هاکالس و    هانمونه   یهای ژگیوهـر مفهـوم،    ی هانمونه   شاملهیم ) مفا   نامهفرهنگ( ساخت  4)

، هاکالس ی هامشخصه ( توصیف 7، )هانمونه ی هامشخصه ( توصیف 6( توصیف روابط دودویی، )5، )(آنها 

 .هانمونه ( توصیف 11( توصیف قواعد، )10( توصیف اصول صوری، )9، )هاثابت ( توصیف  8)

 

 های پژوهشیافته

نتایج اولیه بر اساس معیارهای انتخاب و حذف مورد بررسی قرار گرفتند، فایل تمام    نکهیا  از  پس

مدارک   جهت    شده انتخاب متن  به  دهپاسخدر  نتایج   سؤاالتی  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  پژوهش 

 :شودیمدر ادامه ارائه  شده انجام  ل یوتحلهیتجز

 ی چیست؟ شناسی هست و  نامهاصطالحاول. شباهت )های(   سؤال

ی را  شناسیهستو   نامهاصطالحی میان هاشباهت مباحث مربوط به    شده یبررستنها یکی از مطالعات  

)  توجه   مورد است  داده  ) Linbo, Ping, Lingfei, & Ting, 2017قرار  ابزار  دو  این  و    نامهاصطالح (. 

ی یک حوزه موضوعی دهسازمان  باهدفو    دهندیمی( هر دو مفاهیم یک حوزه خاص را پوشش  شناسیهست

. هر دو دارای یک ساختار سلسله مراتبی با روابط معنایی دقیق  اندشده  جاد یاخاص و برای اشتراک دانش  

دو مصنوعی است  . زبان هر دهدیمرا نشان  و دقیق طبقات، مفاهیم و روابط میان آنها مؤثر طوربه هستند که 

صورت ایجاد نیازها در   در  از قوانین و قواعدی برای بیان پیچیدگی دانش استفاده کرد.  توان یمو در هر دو  

 را گسترش و ادامه داد.  آنها توانیمی موضوعی مختلف هاحوزه 

 ی چیست؟ شناسی هستو  نامهاصطالحدوم. تفاوت )های(   سؤال

مطالعات   بحث  شده یبررساکثر  به  میان  هاتفاوت ،    اند پرداخته   هایشناسی هستو    نامهاصطالح ی 

اژه )حسینی و   ,Soergel et al., 2006; Colantonio et al., 2007; Khosravi؛1394ای،  بهشتی 

 
1. Metontology 

2. Gómez-Pérez 
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Vazifedoost, 2007; Mothe, Hernandez, 2008; Nogueras-Iso et al., 2010; Kless et al., 2016; 

Nowroozi et al., 2017; Ejei et al., 2017).   ی که هر یک از  شناسیهستو    نامه اصطالحتفاوت    نیترعمده

آن  نوعبه   الذکرفوقمنابع   به  در   اندپرداخته ی  که  است  مفاهیم  میان  موجود  معنایی  روابط  به  مربوط 

و  شناسیهست و    ردیگیمانجام    ترواضح و    ترمشخص   صورتبه ی  شناسیهست کافی  توضیحات  ارائه  با  ی 

.در باشندیمیک حوزه موضوعی از دانش    کننده منعکسی  خوببه مشخص ساختن انواع روابط میان مفاهیم  

اصلی  واقع   آنتولوژی   نامهاصطالح هدف  اما  است،  مدارک  بازیابی  دامنه  تسهیل  برای  از  ترگسترده ها  ی 

 مایزات منطقی در روابط میان مفاهیم دارند. و نیاز به تمام این ت اند شده یطراحبازنمایی دانش  

 ی چیست؟ شناسی هست به  نامهاصطالح ی )تکنیک( تبدیل هاروش سوم.  سؤال

و تعریف روابط    نامه اصطالحتعریف طبقات بر اساس مفاهیم موجود در    رفتیمکه انتظار    طورهمان

ی پیشنهادی  هاروش وجه مشترک تمام    OWLموجود میان مفاهیم و استفاده از یک زبان رسمی همچون  

 ;Soergel et al., 2006; Colantonio et al., 2007ی )شناسی هست. همچنین تعریف ساختار و نقشه  است

Khosravi, Vazifedoost, 2007; Mothe, Hernandez, 2008; Linbo et al., 2017 ایجاد از  (، هدف 

پاالیش و چک   (، Linbo et al., 2017; Nowroozi et al., 2017؛  1391جو و فتحیان،  ی )صنعتشناسیهست

(، Mothe, Hernandez, 2008; Kless et al., 2016; Linbo et al., 2017ی )شناسیهستکردن مقدماتی  

 ,.Kless et al., 2016; Nowroozi et al؛  1391جو و فتحیان،  ی سطح باال )صنعتهایشناسیهستاستفاده از  

دستی  2017 ویرایش  و   ;Soergel et al., 2006; Colantonio et al., 2007)  جادشده یای  شناسی هست( 

Khosravi, Vazifedoost,2007 ی ارائه شده است. هاروش ( از موارد پرتکرار در 

 ی چیست؟ شناسی ت هسبه  نامهاصطالحچهارم. فواید تبدیل  سؤال

یی در زمان و پرهیز جوصرفهی  شناسیهستدر ساخت    نامهاصطالحفواید استفاده از    نیترمهمیکی از  

مطالعات  کاردوباره از   اکثر  که  است  اشاره    شده یبررسی  آن   ;Colantonio et al., 2007)  اندکرده به 

Khosravi, Vazifedoost, 2007; Mothe, Hernandez, 2008; Nogueras-Iso et al., 2010; Linbo et 

al., 2017; Nowroozi et al., 2017; Ejei et al., 2017 به   توانیم نامهاصطالح (. از دیگر فواید استفاده از

نهایی   ایجاد  و  کلمات  میان  روابط  دقت  تسهیل  تریعلم  صورتبه   یشناسیهستتضمین  و  ،  مفاهیم  درک 

ی هستند که مؤثرفاکتورهای    نامهاصطالحتعاریف و یادداشت دامنه اصطالحات در  )   آنهاروابط معنایی میان  

قابلیت  ی  ادرجهانعکاس    (،کنندیمی  مؤثربه روشن شدن مفاهیم و روابط معنایی کمک   از اجماع کلی، 

است، افزودن قدرت ثبات،   شده فیتعرکه  و روابط سلسله مراتبی    هاگروه ی از  اهیسرمادسترسی آسان به  

 دقت، و کامل بودن اشاره کرد. 

 ی چیست؟ شناسی هستبه  نامهاصالح رو برای تبدیل پیش  هایچالش پنجم.    سؤال
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 ,.Soergel et al)  پردازندیمی  شناسیهستبه    نامهاصطالح تبدیل    هایچالش مطالعات معدودی به  

2006; Mothe, Hernandez, 2008; Kless et al., 2016 ی کوتاه به هزینه زیادی که ااشاره (. سورگل تنها

یک حوزه   نامهاصطالح . موث و همکارش معتقدند که  کندیمی دارد  شناسی هستبه    نامهاصطالح فرایند تبدیل  

  تواند ی نمو    پردازدینمچندان   هاواژه به روابط معنایی    کندیمارائه   هادستهی  سازه ینماموضوعی را از لحاظ  

  های چالش یک نقش جدی در روابط انسان و کامپیوتر بازی کند. کلس و همکارانش بیش از سایرین به  

  هامهارتنیاز به    نامهاصطالح   معتقدند که مهندسی مجدد  آنها  پردازندیمی  شناسی هستبه    نامهاصطالحتبدیل  

ی یک کدگذاری پیچیده شناسیهستاندازه زیادی، کار    تا   ی دارد.شناسیهستی متنوع مرتبط با  هادانش و  

ی دانش دچار بند مدلحوزه دانشی است؛ و چنین دانشی در اختیار غیرمتخصص نیست ممکن است هنگام  

با  شناسی هستبه    نامهاصطالح اشتباهاتی شود. در طول پروسه تبدیل   ی مشکلی مثل اینکه  هایریگمیتصمی 

باال راشناسی هستکدام   کنیم، چه زمانی   ی سطح  ایجاد  طبقه جدید  اگر خواستیم یک  و  بگیریم،  نظر  در 

ی با حوزه خاص بپذیریم، و کدام منبع را انتخاب کنیم، روبرو هستیم و  هایشناسی هستطبقات را از دیگر  

 از متخصصین برای این کار در نظر گفته شود.  گروه بنابراین مطلوب این است که یک  

 

 نتیجه

نظاماین   مرور  از  استفاده  با  اصطالح مطالعه  تبدیل  خصوص  در  منتشرشده  منابع  به  مند  نامه 

های اصلی فرایند  شناسی، شناسایی گامنامه و هستیهای اصطالح ها و تفاوت شناسی، به تعیین شباهت هستی

 خت.شناسی پردانامه به هستیتبدیل و بررسی فواید و مشکالت موجود در فرایند تبدیل اصطالح 

دو  شناسی هستو    نامهاصطالح  هر  اصطالحات یک حوزه  دهسازمانابزارهای    عنوانبه ی  دانش،  ی 

  در مجموع روشن و واضح است که    قدر آن . شباهت میان این دو ابزار  دهندیمموضوعی خاص را پوشش  

ین  مؤلفط  و توصیف آن توس  شرحبه نیاز    (Linbo, & et al., 2017)  اثری، تنها در یک  موردبررسمدارک  

بحث   اما  است.  )هاتفاوتاحساس شده  مطالعات  اکثر  در  ابزار  دو  این  میان  از    10ی  مدرک    14مدرک 

شناسی با  ی هستتوان گفت که تفاوت اصلی و عمده  یمقرار گرفته است. در واقع    موردتوجه (  موردمطالعه

و    ایزوـنوگوراس فاهیم است.  ، برتری این ابزار در شرح و توصیف دقیق روابط معنایی میان منامهاصطالح 

بیان    (2010)  همکارانش ابزار  هاتفاوت در  نکته اشاره  درستبه ی این دو  این  به  کنند که هدف اصلی یمی 

هستی اصطالح  اما  است،  مدارک  بازیابی  تسهیل  گسترده شناسینامه  دامنه  برای  دانش  ها  بازنمایی  از  تری 

شده  و  طراحی  سورگل  نظر  مطابق  دارند.  مفاهیم  میان  روابط  در  منطقی  تمایزات  این  تمام  به  نیاز  و  اند 
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  کردن  جدا کنند و با  ط متمایز و مشخص را تعیین میها انتزاع مفهومی و روابشناسیهستی   (2006همکارانش )

ها هر مفهوم در شناسیدهند. در هستی مفاهیم از واژگان، ساختار درک انسان از یک حوزه را بهتر نشان می

ترتیب درک روابط پیچیده میان مفاهیم این  شود و به  فرد و دقیق تعریف میصورت منحصربه یک حوزه به 

 ردد. گنوعی تضمین می به 

و تعریف روابط موجود میان    نامهاصطالح مطابق نتایج، تعریف طبقات بر اساس مفاهیم موجود در  

  کاررفته به ی پیشنهادی و  هاروش وجه مشترک تمام    OWLمفاهیم و استفاده از یک زبان رسمی همچون  

تبدیل   تحلیل  استی  شناسی هستبه    نامه اصطالح برای  همچنین  کل  هاداده .  که  داد  و  نشان  همکارانش  س 

( در روش پیشنهادی خود جهت تبدیل 1391جو و فتحیان )( و صنعت2017(، نوروزی و همکارانش )2016)

در سال    نوی و مک گوینس.  اندبوده یر روش نوی و مک گوئنس  تأثشناسی تحت  ی هستبه    نامهاصطالح 

ل: تعیین حوزه و پوشش  شامکه  پیشنهاد دادند    شناسییبرای ایجاد هست  یایک روش هفت مرحله  2001

هستشناسییهست از  مجدد  استفاده  گرفتندر  موجود،    هایشناسیی،  مفهوم   مهم  هاییژگیو  نظر    ر د  هر 

)رده شناسییهست طبقات  تعیین  سلسله ،  روابط  و  میان  ها(  وآنهامراتب  تعریف  تعریف رده   هاییژگی،  ها، 

شناسی یهست. اگرچه روش آنان مبتنی بر تولید  است  هانمونه ها، ایجاد  های مربوط به هر یک از رده چهریزه 

را    های موجود، توجه آنها شناسییهستنیست، اما گام دوم یعنی استفاده مجدد از    نامهاصطالح بر پایه یک  

 دهد.یمی نشان کاردوباره در استفاده از ابزارهای موجود جهت ممانعت از 

بیان شد،    طور همان  نتایج  ی شناسی هست در ساخت    نامه اصطالح فایده اصلی استفاده از  که در تحلیل 

  ( 2010)  و همکارانش  ایزو ـ نوگوراس که  طور همان .در واقع است ی کار دوباره یی در زمان و پرهیز از جو صرفه 

ای  کنند و قابلیت دسترسی آسان به مجموعه ای از اجماع کلی را منعکس می ها درجه نامه اصطالح کند،  ی م عنوان  

ا  حوزه از  یک  می   صطالحات  فراهم  را  است  شده  تعریف  که  مراتبی  سلسله  روابط  و  آورند.  و  نوروزی 

درک مفاهیم و روابط    شناسی را تسهیل در ی هست در ساخت    نامه اصطالح ( فایده استفاده از  2017همکارانش ) 

نامه، فاکتورهای مؤثری هستند  معتقدند که تعاریف و یادداشت دامنه در اصطالح   آنها دانند.  می   آنها معنایی میان  

( بر این باور  2007کنند. کالنتونیو و همکارانش ) که به روشن شدن مفاهیم و روابط معنایی کمک مؤثری می 

سی یک حوزه شنا شناسی به اجتناب از ایجاد هستی در فرایند ساخت هستی   ها نامه اصطالح هستند که استفاده از  

(  2017همکارانش ) لینبو و    ( و 2006سورگل و همکارانش ) های  کند و در پژوهش از نقطه صفر کمک می 

کاری، تضمین دقت روابط میان کلمات و ایجاد نهایی  عالوه بر کاهش دوباره   نامه اصطالح فایده استفاده از  

 بیان شده است.  تر صورت علمی شناسی به هستی 
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شناسی از دید اکثر پژوهشگران مغفول  نامه به هستی های تبدیل اصطالح ه چالش ها نشان داد ک بررسی

هزینه زیاد فرایند تبدیل   مسئله مانده و تنها در سه مطالعه از مطالعات موردبررسی مورد توجه قرار گرفته است.  

یی است  هاچالش شناسی و نیاز به حضور متخصص موضوعی در فرایند انجام کار از  ی هستبه    نامهاصطالح 

( مطرح شده است. اگرچه  2016( و کلس و همکارانش )2006که به ترتیب توسط سورگل و همکارانش )

اما به نظر  ی هستاصلی در ساخت و ایجاد    هایچالش هر دو این مسائل از   رسد که تنها  ی نمشناسی هستند 

شناسی از هر روشی یهست  باشند. ساخت   نامهاصطالح شناسی بر پایه یک  یهستمختص این روش یعنی ایجاد  

شناسی، بر پایه یک ی هستبر است. از طرفی در فرایند ساخت  ینه هز  طبعاًو    برزمانکه انجام گیرد، یک فرایند  

و یا مجموعه مفاهیم موجود در مدارک منتشرشده در یک رشته و یا هر روش دیگری، نیاز به    نامهاصطالح 

باشد  یست، ضروری مینخودکار میسر    صورتبه معنایی که    یک نیروی انسانی در جهت تعیین روابط دقیق

از متخصصین موضوعی  هاحوزه و در   یا گروهی  تنها یک  ی روابط  سازشفاف توانند در  یمی تخصصی، 

  موردتوجه ی این نکته را  درستبه (  2007معنایی میان مفاهیم آن حوزه کارآمد عمل کنند. اما موس و هرناندز )

در   هانامه اصطالحتکیه کرد چون    نامهاصطالحبر    صرفاًشناسی،  ی هستتوان در ایجاد  ینمدهند که  یمقرار  

یل عدم شفافیت کامل در  دل به کنند و  ی م تنها از چند رابطه محدود استفاده    ها واژه تعریف و تعیین روابط میان  

که    طور همان انسان و کامپیوتر باشند. در واقع توانند واسطه مناسبی در تعامل میان ی نمبیان روابط میان مفاهیم، 

شناسی  ی هست کنند، وجود یک نیروی متخصص در فرایند ایجاد و ساخت  ی م( اشاره  2016کلس و همکارانش ) 

 تا اندازه زیادی، فرایند پیچیده تعریف روابط مفاهیم در یک حوزه دانشی را بهبود خواهد بخشید. 

ی اخیر منتشر شده است  ها سال یی که در  ها پژوهش دهد که در  ی منشان    شده انجام بررسی مطالعات  

 (Kless et al., 2016; Nowroozi et al., 2017; Linbo et al., 2017; Ejei et al., 2017  به مباحث مربوط ،)

جای روابط محدود موجود در  به تعریف روابط میان مفاهیم با دقت و ذکر جزئیات بیشتری پرداخته شده و به 

 کار برد.توان به ی می عملی  ها پروژه ، روابط جدید تعریف و پیشنهاد شده است که در  نامه اصطالح 

مرور   انجام یک  با هدف  مطالعه  تبدیل    شده انجامی  هاپژوهش بر روی    مندنظام این  در خصوص 

اگرچه پژوهشگران تالش کردند    اصلی پژوهش انجام شد.  سؤال  5شناسی برای پاسخ به  ی هستبه    نامهاصطالح 

سی و مطالعه قرار در این حوزه را بازیابی و مورد برر  منتشرشده تا با انجام یک جستجوی جامع کلیه مدارک  

تواند، نتایج متفاوتی ی مین تغییر در استراتژی جستجو  ترکوچکبر خواننده پوشیده نیست که    قطعاًدهند. اما  

 را ایجاد نماید.
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