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 چکیده
های نظامی، امنیتی و های درگیری اعم از حوزهصحنهامروزه با پیشرفت فناوری، هر لحظه بر تعداد، تنوع و کیفیت اطالعات 

گیری است. دانش و اطالعات، نقشی های درگیری، تصمیموکنترل صحنههای مهم در فرماندهیشود. یکی از بخشبحران، افزوده می

آنچه در یک  باشد کهش میشناسی، ابزار مناسبی برای مدلسازی اطالعات و دانگیری دارد. هستیبدیل و حیاتی در فرایند تصمیمبی

ه شناسی مرتبهای مختلف، توسعه هستیکند. برای کاهش تالش فراوان مدلسازی دامنهدامنه موضوعی جریان دارد را مدلسازی می

جود وشناسی مرتبه باال، رفع ابهام و فهم معنای مفاهیم و روابط مشود. از جمله فواید هستیباال در سطح انتزاع بسیار باال انجام می

جمه های دامنه، ترکیب آنها و ترشناسیها، امکان نگاشت میان هستیشناسیشناسی دامنه، امکان مقایسه آن با دیگر هستیدر هستی

ه باشد. با توجه بهای مشترک میها در زمان مدیریت بحران و عملیاتاز یکی به دیگری و در نهایت ایجاد زبان مشترک میان دامنه

های نظامی، انتظامی، امنیتی و مدیریت بحران در داخل کشور، ای برای حوزهاسی مرتبه باال و فقدان چنین شالودهشننقش مهم هستی

شود، سپس معیارهای گوناگون برای های مرتبه باال بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آنها استخراج میشناسیدر این مقاله هستی

در انتخاب  های مهم، مالکگیرد. برمبنای این مقایسهشده و مقایسه میان آنها صورت می های مرتبه باال تشریحشناسیارزیابی هستی

بندی توسعه نظامی، امنیتی و مدیریت بحران انتخاب شده و جمع های دامنهشناسیشناسی مرتبه باالی بومی برای توسعه هستیهستی

 شود.ها ارائه میشناسی در این حوزههستی

  پذیری، مدیریت بحرانشناسی مرتبه باال، تعاملسازی، مهندسی دانش، هستیمدل :کلمات کلیدی
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 مقدمه
آور فناوری، هر لحظه بر تعداد، تنوع با پیشرفت سرسام

های های درگیری اعم از حوزهو کیفیت اطالعات صحنه

بطوریکه  ؛امنیتی و بحران، افزوده خواهد شدنظامی، 

آوری اخبار و اطالعات، جوابگوی های سنتی جمعسیستم

های فرماندهان راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی نیازمندی

د، بدین جهت فرماندهان صحنه با انبوهی از اخبار باشنمی

شوند و برای اینکه قادر باشند در کلیه گوناگون مواجه می

ه را اعمال نمایند، باید ب یوکنترل اثربخشاندهیسطوح، فرم

ای یکپارچه متصل بوده که های رایانهنوعی به سیستم

ها با سرعت و دقت باال را داشته توانایی پردازش انبوه داده

 (.2832جمعی از اساتید دانشکده مخابرات نزاجا د)نباش

وکنترل، های مهم در فرماندهییکی از بخش

یل و بدبی یاشد. دانش و اطالعات، نقشبگیری میتصمیم

 .(2831دیوساالر )گیری داردحیاتی در فرایند تصمیم

های دانشی ایستاده و فرماندهان در عصر کنونی، بر تپه

ک برای کم کنند.صحنه درگیری را مدیریت و فرماندهی می

 گیری، بایستی دانش و اطالعات رابه بهبود فرایند تصمیم

مدلسازی نمود تا از مزایای اشراف بر ای مناسب به شیوه

 ها، اطالعات و دانش بهره برد.داده

، ابزار مناسبی برای مدلسازی داده، 3شناسیهستی

تعاریف  شناسیهستیبرای  باشد.اطالعات و دانش می

توان یافت. برخی از این تعاریف نیز با گوناگونی می

یکدیگر در تضاد هستند، یکی از تعاریفی که تا حدودی 

ی را توصیف شناسیهستیاجماع نظر پیرامون آن وجود دارد، 

سازی مشترک رسمی و صریح از یک مفهوم

  .(Kumar 2013داند)می

 هانج از ایدامنه از ، مدلیشناسیهستی ارت دیگربه عب

 یبازنمای ای از مفاهیم پیوندیصورت شبکه به است که

                                                            
3 ontology 
4 taxonomy 

ا ب شناسیهستیشده و برای ماشین قابل درک است. یک 

 :شودمی تعریف زیر تایی پنج از استفاده
( , , , , )O C RT RN A D  

 روابط𝑹𝑻 مفاهیم، 𝑪تایی حرف  پنج این در

 𝑫 و قوانین یا اصول𝑨 بندی،غیرطبقه روابط𝑹𝑵 بندی،طبقه

 شناسی ازهستی تعریف، بنابراین. دهدمی نشان را حوزه

 تزاروس، مانندمفهومی  ساختارهای و هامدل سایر

 Rahnama andشود)می متمایز 4تکسونومی دیکشنری و

Abdollahzadeh Barforoush 2011() Spyns, Meersman, 

and Jarrar 2002شناسی ابزار مناسبی برای مدلسازی (. هستی

های باشد، ابزاری قوی که در مقایسه با سایر روشمیدانش 

ارزش، شماهای -های کلیدمدلسازی مانند روش

های گرافیکی، شیءگرا و مبتنی بر منطق، دار، روشبرچسب

یجاد استاندارد سازی، ااز قدرت بیانگری باالتر، رسمی

ودن و مراتبی بمشترک، قابلیت ساخت توزیع شده، سلسله

 Strang andتری برخوردار است)امکانات استنتاج قوی

Linnhoff-Popien 2002شناسی (. پس از توسعه هستی

شناسی، زبانی های نمایش هستیتوان با یکی از زبانمی

 مشترک برای انتقال دانش ایجاد نمود.

میان  شناسی مرتبه باال،ها به سه نوع: هستیشناسیهستی

 شناسی دامنه، دانششوند. هستیمرتبه و دامنه تقسیم می

موجود در یک حوزه موضوعی را از طریق عناصر 

د. کنشناسی شامل مفاهیم، روابط و ... مدلسازی میهستی

برای آنکه مشکل تالش فراوان مورد نیاز برای مدلسازی 

شناسی ف رفع شود، توسعه هستیهای مختلدانش دامنه

شناسی در سطح گیرد. این هستیصورت می 5مرتبه باال

شود؛ در صورتیکه مفاهیم و انتزاعی بسیار باال مدل می

شناسی مرتبه باال به خوبی طراحی شود، روابط این هستی

توان از آن کمک گرفت های خاص میبرای مدلسازی دامنه

5 upper ontology 

 شناسیدهنده هستیاجزای تشکیل .  2 فرمول
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منه از روی مفاهیم سطح باال، و با تولید مفاهیم خاص دا

ان پذیری میعالوه بر نیاز کمتر به مهندسی دانش، از تعامل

شناسی مرتبه باالی های مختلف که از یک هستیدامنه

 (.Phytila 2002کنند نیز مطمئن بود)مشترک استفاده می

شود، شناسی مرتبه باال بیان میمفاهیمی که در هستی

است تا از عمومیت و بیانگری  مفاهیمی پایه، عمومی و کلی

ها اطمینان حاصل شود. یک آن در حیطه وسیعی از دامنه

شناسی مرتبه باال، به عنوان بازنمایی دانش رایج و هستی

شود یعنی آن مفاهیمی که برای فهم انسان قلمداد می 6عرفی

ناسی شباشند. بنابراین یک هستیاز جهان، مبنا و پایه می

شود که عمومی، انتزاعی و هیمی محدود میمرتبه باال به مفا

(، Semy, Pulvermacher, and Obrst 2004فلسفی هستند )

(Wikipedia 2006( ،)Colomb 2002.) 

، توصیف کننده مفاهیمی است که 7دامنه شناسیهستی

خاص یک دامنه بوده و نمایش دهنده مفاهیم و روابط میان 

 که آنجا شد. ازباانداز یک دامنه خاص میآنها از چشم

 کامالا  صورتی به را مفاهیم دامنه هایشناسیهستی

 هم با دهند، معموالانمایش می انتخابی اغلب و اختصاصی

 پایه بر که هاییسیستم هنگام گسترش ناسازگارند.

 شناسیباید هستی اغلب اند،شده ساخته دامنه شناسیهستی

 یکی موضوع، داد. این نشان ترکلی نمایش یک در را دامنه

 مواجه آن با شناسیهستی طراحان که مشکالتی است از

 دامنه، یک در های گوناگونشناسیوجود هستی هستند.

 گوناگون ادراکات مختلفی مانند وجود علل ممکن است به

 ،هاآموزش متفاوت، فرهنگی زمینه پس براساس

 وجود به متفاوت ی نمایشهازبان دلیل به یا هاایدئولوژی

 صورت به اکثراا هاشناسیهستی ادغام حاضر، حال آیند. در

یک  از استفاده گیر است.وقت و پرهزینه بسیار و دستی

 مشترک تعریفی آوردن فراهم برای مرتبه باال شناسیهستی

                                                            
6 common sence 

 مدیریت قابل فرایند را تواند اینمی اساسی پایه و کلمات از

 (.Semy, Pulvermacher, and Obrst 2004کند)

مرتبه، به عنوان پلی میان مفاهیم شناسی میانهستی

شناسی مرتبه باال و مفاهیم انتزاعی تعریف شده در هستی

شناسی دامنه خاص دامنه سطح پایین که در یک هستی

های شناسیآید. هستیاست، به کار میتعریف شده

تری از های محسوستر و واقعیتوانند بازنماییمرتبه میمیان

ه های مرتبه باال ارائشناسینتزاعی موجود در هستیمفاهیم ا

دهنده ها، نمایششناسیهمچنین این دسته از هستی دهند.

های مختلف به صورت مفاهیمی هستند که معموالا در دامنه

شود، مانند مفاهیم زمان و مکان. مشترک استفاده می

های شناسیتوانند از طریق هستیهای دامنه میشناسیهستی

 Semy, Pulvermacher, and Obrstمرتبه ایجاد شوند)انمی

2004.) 

شناسی دامنه مانند چنانچه مفاهیم موجود در یک هستی

دامنه نظامی، امنیتی، انتظامی یا مدیریت بحران، به معادل 

شناسی مرتبه باالی عمومی پیوند بخورد، خود در یک هستی

جهان  مراتب مفاهیم موجود درمعنای خود را در سلسله

خارج حفظ کرده و عالوه براین از طریق نگاشت به مفاهیم 

شناسی سطح باال، امکان نگاشت میان در هستی

اسی شنها، ترکیب آنها و ترجمه از یک هستیشناسیهستی

 ,Semy, Pulvermacherباشد)شناسی دیگر میسر میبه هستی

and Obrst 2004.) 

ه باال می توان  بشناسی مرتبه از جمله کاربردهای هستی

این موارد اشاره کرد که بازیابی اطالعات و موتورهای 

ها برای انجام شناسیتوانند از هستیجستجو می

ری برداجستجوهای معنایی مبتنی بر معنای مفاهیم، بهره

نمایند؛ به جای آنکه جستجوهای نحوی از رشته متن داده 

در  شده صورت گیرد. عالوه بر این، معناهای غنی که

، توانایی ترکیب حقایق ساده با ها ارائه شدهشناسیهستی

7 domain ontology 
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هم را دارد تا بتوان حقایق جدیدی را استنتاج کرده و دانش 

اط کرد استنبهای اثبات شده کلی جدیدی را به شکل تئوری

ها صرفاا به صورت ضمنی وجود دارد.  شناسیکه در هستی

دی های کاربربرنامه ها وتوانند با دادهموتورهای استنتاج می

 شوند، برای بهبود کشفها نگاشت میشناسیکه به هستی

ها و همچنین کشف و ترکیب کاربردها مانند و فهم داده

 ,Semy, Pulvermacherهای وب، استفاده نمایند)سرویس

and Obrst 2004.) 

توانند برای بازنمایی ها میشناسیعالوه بر این، هستی

ها به صورت کاربردی و سرویس هایمعناهای برنامه

های و مدل UMLای که اشیاء مستقیم بکار روند، وظیفه

ها البته به صورت ها و سازمانمفهومی امروزه برای سیستم

 Kiryakov, Simov andدهند)ناقص و ناسازگار انجام می

Dimitrov 2001 .) 

های مرتبه باال قصد دارند تا مفاهیم شناسیهستی

مرتبه نهای میاشناسیتعریف کنند که در هستی بنیادینی را

های مورد شناسیشود. اگر هستیو دامنه استفاده می

شناسی مرتبه باالی استاندارد مشتق نگاشت، از یک هستی

ر تهای دامنه آسانشناسیشده باشد، نگاشت میان هستی

 (.Colomb 2002شود)می

، Cyc، BFOهای مرتبه باالی موجود شامل شناسیهستی

DOLCE ،SUMO ،GFO  شناسی مرتبه باالی و چند هستی

.در حال حاضر در کشور ما تالش باشدبا اهمیت کمتر می

شناسی دامنه های مختلف به مدونی برای توسعه هستی

های نظامی، انتظامی، امنیتی و مدیریت خصوص حوزه

بحران صورت نگرفته است و صرفاا برخی پژوهش ها مانند 

دایی های ابتشناسیها و یا هستینامهوسعه اصطالحاقدام به ت

(. به تبع، 2811اند)حسینی بهشتی ها نمودهدر برخی دامنه

 شناسی مرتبه باال احساس نشده است.نیاز به انتخاب هستی

ای برای های مجزا و درون حوزهچنانچه پیش از تالش

                                                            
8 descriptive 
9 revisionary 

مرتبه  شناسیها، بر انتخاب یک هستیشناسیتوسعه هستی

الی بومی توافق صورت گیرد، بسیاری از مشکالت آینده با

های شناسیبرای فهم، ترجمه، مقایسه، نگاشت میان هستی

های گوناگون و نیاز به ایجاد زبان مشترک و تقویت دامنه

 ها مرتفع خواهد شد.پذیری و همکاری میان دامنهتعامل

به طور کلی در این مقاله، ساختار و مفاهیم 

های مرتبه باالی موجود بررسی شده و نقاط شناسیهستی

شود، سپس معیارهای قوت و ضعف آنها استخراج می

به باال های مرتشناسیگوناگون برای ارزیابی و مقایسه هستی

شامل معیارهای مهندسی نرم افزار و معیارهای محتوایی 

های شناسیتشریح شده و برآن اساس، مقایسه میان هستی

ها، رفته است و برمبنای این مقایسهمرتبه باال صورت گ

ه شناسی مرتبهای مهم و تأثیرگذار در انتخاب هستیمالک

امی، های نظهای دامنهشناسیباالی بومی برای توسعه هستی

هایی امنیتی و مدیریت بحران انتخاب شده و نتیجه گیری

 شود.انجام می

 یشینه پژوهشپ
ه شناسی های مرتبدر ادامه، ابتدا معیارهای ارزیابی هستی

باال تشریح شده، سپس مقایسه های انجام شده در 

های مرتبه باال و در نهایت شناسیها میان هستیپژوهش

های مرتبه باالی موجود ارائه شده شناسیمعرفی هستی

 است.

 های مرتبه باالشناسیمعیارهای ارزيابی هستی

در متون پژوهشی گوناگون، معیارهای مختلفی برای 

شناسی های مرتبه باال معرفی شده است که یابی هستیارز

در ادامه، این معیارها ارائه و توضیح مختصری پیرامون آنها 

 شود. ارائه می

 9در مقابل معیار تجدیدنظری بودن 8معیار توصیفی بودن

 10معرفی شده است، توصیفی بودن به تمایز میان چیزها

ماندار( اشاره ( و رخدادها )اشیاء ز11)اشیاء فضایی زمانی

10 thing 
11 spatio-temporal objects 
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دارد. چنانچه شواهدی از زبان طبیعی یا شناختی)انسانی و 

شناسی وجود داشته اجتماعی( برای افزودن مفاهیم هستی

توانند اضافه شوند. هر کدام بایستی به باشد، این مفاهیم می

رسد مورد نیاز است و چیزی مربوط باشد که به نظر می

، شده در زبان طبیعیمبتنی بر امری شناخته شده یا باور 

ای اجتماعی/فرهنگی باشد. در شناخت انسانی و یا واقعه

مقابل تجدید نظری شامل هر چیزی که در فضا و زمان بسط 

واهانه تواند دلبخشناسی نمیباشد. مفاهیم هستییابد، میمی

افزوده شود. هر مفهوم بایستی به چیزی که بطور واقعی در 

د، عاری از هر گونه تصور و دنیا وجود دارد، مرتبط باش

 سازی انسانی از دنیا.مفهوم

 28در مقابل موردها 22هامعیار دیگر، وجود کلی

 توانند دارایهایی هستند که میها، موجودیتباشد. کلیمی

ها، واقعی در نظر گرفته نمونه باشند. گاهی اوقات کلی

ه بندی درنظر گرفتشوند؛ گاهی اوقات تنها اشیاء دستهمی

هایی هستند که شوند. در مقابل موردها، موجودیتمی

 توانند نمونه بگیرند.نمی

بودن  15بودن در مقابل کاهنده 21معیار دیگر، افزاینده

 شناسی افزاینده، مفاهیمشناسی است. در هستییک هستی

تواند شامل هرچیزی باشد که واقعاا به نظر شناسی میهستی

فته و بندوبار و آشرسد موردنیاز است، بنابراین حالتی بیمی

 کند. به عنوان مثال یکدر عین حال بسیار بیانگر پیدا می

 شخص در زمانشخص و بدنش، اشیاء مجزایی هستند. یک 

مرگش یا هنگامیکه برخی اجزای حیاتی او جایگزین 

کشد، با اینکه بدن ممکن شود، از انسان بودن دست میمی

شناسی کاهنده، است باقی بماند. در مقابل در یک هستی

ابد یشناسی به میزان حداقل کاهش میتعداد مفاهیم هستی

خراج ی استتا تنها کمترین تعداد از مفاهیم اولیه کافی برا

                                                            
12 universals 
13 individuals 
14 multiplicative 
15 reductionist 
16 endurant 

-باقی واقعیت پیچیده وجود داشته باشد. هر مکان زمانی

 باشد. فضایی شامل حداکثر یک شیء می

و  16معیار مهم دیگر وجود موجودیت های ایندورنت

هایی هستند باشد. ایندرونت ها، موجودیتمی 17پردورنت

های متفاوت که به طور کامل و تماماا در هر یک از زمان

ود، حضور دارند مانند یک کتاب اما متعدد در هستی خ

هایی بعدی، موجودیت 1پردورنت ها یا موجودیت های 

افتند و با روی هم جمع شدن هستند که در زمان اتفاق می

یابند، بنابراین در هر اجزاء زمانی مختلف در زمان بسط می

زمان مفروض، تنها اجزاء زمانی آنها حضور دارند مانند 

بته باید توجه داشت که هر دوی خواندن یک کتاب. ال

ها در طول زمان حضور دارند. ها و پردورنتایندورنت

صرفاا طبیعت حضور است که در این دو دید متفاوت 

 (.Semy, Pulvermacher, and Obrst 2004باشد)می

از جمله معیارهای دیگری که کمتر در متون پژوهشی 

دربرابر  18گراییمعیار مقایسه قرار گرفته است، واقعیت

گرایی، هرچیزی که در است؛ در واقعیت19گراییامکان

شناسی وجود دارد واقعی است؛ درحالیکه در هستی

گرایی، اشیاء اجازه دارند که مستقل از وجود واقعی امکان

است که اشاره 20خودشان باشند. معیار دیگر، حالت جاودانی

در  های گذشته، حال و آینده همهبه این دارد که آیا زمان

 شناسی وجود دارد یا خیر. هستی

های واقعی از جمله دیگر معیارها، وجود موجودیت

های واقعی، دربرابر انتزاعی است. موجودیت

هایی هستند که در فضا و زمان وجود دارند؛ موجودیت

هایی هستند که نه در های انتزاعی، موجودیتموجودیت

دیگر، فضا و نه زمان وجود ندارند. معیار مقایسه 

دانگی هاست. معیار درشتیا تئوری بخش 21شناسیبخش

17 perdurant 
18 actualism 

19 possibilism 
20 eternalist stance 

21 mereology 
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به وجود سطوح مختلف جزئیات و انتزاع درون یک 

های زمانی معیار شناسی اشاره دارد. لحاظ کردن جنبههستی

ات ها  یا صفدیگری برای مقایسه است. لحاظ کردن ویژگی

و مقادیر، معیار دیگری است؛ به عنوان مثال، رنگ یک 

 سیب. 

دارا بودن مدلی برای فضا و زمان، شامل مناطق و 

مرزهای زمانی و فضایی، معیار دیگری است. وجود 

؛ باشدمعماری یک الیه درمقابل سه الیه معیار دیگری می

در معماری یک الیه تنها یک سطح ابتدایی وجود دارد؛ در 

معماری سه الیه، یک سطح انتزاعی مرتبه باال، یک سطح 

 ای و یک سطح ابتدایی وجود دارد.انتزاعی هسته

، آخرین معیار 22هاها و موقعیتلحاظ کردن وضعیت

تواند باشد. وضعیت به تجمیعی از حقایق که میمقایسه می

به عنوان یک کل درک شده و شرایط خاص وحدت و 

ت، شود در حالیکه موقعیپیوستگی را ارضا نماید، گفته می

ند به توااست و می بخشی از دنیاست که یک کل قابل درک

 Mascardi, Cordì and Rossoطور مستقل وجود داشته باشد)

2007( ،)Khan and Keet 2013.) 

 ارزيابی های صورت گرفته در متون پژوهشی

( میان Pease 2006ای که در )در مقایسه

صورت گرفته است،  SUMOو  DOLCEهای شناسیهستی

شناسی بررسی و مقایسه هدف و حوزه کاربرد دو هستی

هایی مانند کلی بودن مفاهیم و شمول شده و از نظر مالک

موردها، نمایش ابرخصوصیات و مقایسه عناصر و 

ی شناسبندی مفاهیم این دو هستیمراتب و دستهسلسله

 (.Pease 2006هایی صورت گرفته است)مقایسه

( میان Herre et al. 2006ی دیگری که در )در ارزیاب

صورت گرفته  Sowaو  GFO ،DOLCEهای شناسیهستی

و از  DOLCEبه  GFOهای غیررسمی از است، نگاشت

GFO  بهSowa  و بالعکس انجام شده است. تطبیق و نگاشتی

                                                            
22 situoids 
23 theory of parthood 

شناسی از جمله مدل های میان طبقات مفاهیم این سه هستی

و سطوح واقعیت، صورت ارائه شده برای فضا و زمان 

اند و بحث مبسوطی در مورد گرفته و با هم مقایسه شده

تفات ایندورنت و پردورنت، حالت ها، رخدادها، شرایط و 

 شناسی ها صورت گرفته است.تغییرات در این هستی

( مقایسه و Semy, Pulvermacher and Obrst 2004در )

گرفته صورت  DOLCEو  SUMO ،Upper Cycارزیابی میان 

 ایاست. این مقایسه برحسب وجود مجوز رایگان، پیمانه

 بودن و مستندات استفاده از آنها بوده است.

ای مقایسه BFOو   DOLCE( نیز میان Grenon 2003در )

دقیق صورت گرفته که از جنبه شمول طبقات ایندورنت و 

و تئوری  23بندیپردورنت، حالت ابدی، تئوری بخش

گرایی، وجود دانش گرایی در مقابل واقعمفهوم، 24وابستگی

مندی، ها و نیتهای انتزاعی و عینی، عاملعرفی، موجودیت

شناسی ها و موردها، تفاوت کیفیت ها در دو هستیکلی

 بررسی و مقایسه صورت گرفته است.

 های مرتبه باالی موجودشناسیهستی

د وجوهای مرتبه باالی مشناسیترین هستیازجمله معروف

، BFO ،DOLCE ،Cyc ،GFOهای شناسیتوان به هستیمی

SUMO شناسی دیگر اشاره کرد. در ادامه هر کدام و چند هستی

 شود.ها معرفی میشناسیاز این هستی

 Cycشناسی هستی -7-9-2

شناسی به عنوان یک پایگاه دانش خرد جمعی این هستی

عی و دانش عرفی ساخته شده تا از پردازش زبان طبی

ای را از کند مفاهیم سادهپشتیبانی کند، بنابراین تالش می

اختصاصی است  Cycشناسی هستی دنیای واقعی ارائه دهد.

 Cycorpکه از طریق شرکت  Cycو بخشی از پایگاه دانش 

، برای استفاده تجاری ارائه شده است. مجوز داده شده

نیز  ،OpenCyc، با نام Cycای از پایگاه دانش زیرمجموعه

باشد. تحت این مجوز، می GNUتحت مجوز کتابخانه 

24 theory of dependence 
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شوند و هر ، میکروتئوری نامیده میOpenCycهای ماژول

ها باید عمومی باقی ای به این ماژولگونه تغییر یا افزوده

ها، این بماند. به جهت استفاده از این میکروتئوری

است. یک نسخه کم و بیش  25شناسی ماژوالرهستی

برای استفاده رایگان غیرتجاری با  Upper Cycتر از مشروح

 دردسترس قرار گرفته است. ResearchCycنام 

، Upper Cycشناسی شود که هستیاینطور گفته می

ر شناسی است. از نقطه نظترین هستیبزرگترین و قدیمی

 Upper Cycبکارگیری، تعداد اندکی نمونه ثبت شده استفاده 

در بخش دولتی و نظامی وجود دارد. برای مثال دو پروژه 

 HPKB()Cohen et)26دارپا شامل پایگاه دانش با کارایی باال

al. 199827 دهی سریع دانش( و شکل(RKF)Brown 2004)  )

رسد که اند. به نظر میاستفاده کرده Cycاز پایگاه دانش  ،

وابسته  Cycه دانش کامالا به پایگا Upper Cycشناسی هستی

ناسی ششود استفاده از این هستیو متصل بوده و سبب می

شناسی مستقل یا درون چارچوب یک به عنوان یک هستی

 شناسی دشوار باشد. کتابخانه هستی

شامل هر دو عنصر  Upper Cycرسد به نظر می

گرایی و همچنین مفاهیم خاص شناختی است. این واقع

تر از فزاینده دارد، اما ضعیفشناسی دیدگاهی اهستی

DOLCE ،یک دیدگاه سه بعدی را اتخاذ  است. عالوه بر این

ها را ها و هم پردورنتاست، بنابراین هم ایندورنتکرده

هم موردها و هم ، Cycسطح باالی است. بندی کردهطبقه

های انتزاعی و عینی ها را پذیرفته است و هم موجودیتکلی

 اند.بندی شدهطبقهو محسوس در آن 

شناسی اهمیت بسیار کمی به سازگاری با این هستی

های روشن و است؛ عالوه بر اینکه سیاستعلوم پایه داده 

روزرسانی ندارد و برای افراد خارج از آن صریحی برای به

 Cyc28بسیار غیرقابل فهم است. بطور خالصه، پایگاه دانش 

                                                            
25 modular 
26 High Performance Knowledge Base 
27 Rapid Knowledge Formation 

انگشتی، و دارای یک بازنمایی صوری از اصول، قواعد سر

هایی برای استنتاج درمورد اشیاء و رویدادهای مکاشفه

به هزاران   Cycباشد. پایگاه دانش زندگی روزمره می

، ای خاص از دانششود که بر دامنهمیکروتئوری تقسیم می

سطح خاصی از جزئیات و بازه زمانی خاص در زمان تمرکز 

 Borgo)(، Semy, Pulvermacher and Obrst 2004اند )کرده

et al. 2002 )، (cycorp 2017.) 

 BFOشناسی هستی

بری »، توسط BFOشناسی بنیادین صوری یا هستی

ای از و همکارانش توسعه یافته و شامل مجموعه« 29اسمیت

دانگی ها در سطوح مختلف درشتشناسیزیرهستی

 – SNAPشناسی است: شامل دو زیر هستی BFOباشد. می

که با  ،( 𝑶𝒕𝒊)شات های اسنپشناسیای از هستیمجموعه

شناسی یک هستی – SPANو  –اند گذاری شدهزمان، نمایه

مخزنی از  𝑶𝒕𝒊باشد.  یک (می𝑶𝒗)یکتا با بسط ویدئویی 

باشد، یک های موجود در یک زمان میتمامی موجودیت

𝑶𝒗 مخزنی از تمامی فرایندهایی است که در طی زمان 

شناسی، مبنایی برای شوند. هر دو نوع هستیآشکار می

باشد که هر کدام به ها میشناسیای از زیر هستیمجموعه

ای به بخش مشخصی از واقعیت در سطح عنوان پنجره

 دانگی است.معینی از درشت

شامل دید سه بعدی و چهار بعدی  BFOبنابراین 

دو  ونی میانباشد. روابط درواقعیت درون یک قاب یکتا می

 BFOاست، به طوریکه ها تعریف شدهشناسینوع از هستی

امکانات کار با هر دو خصیصه ایستا/فضایی و پویا/زمانی 

 کند. واقعیت را فراهم می

شناسی یک هستی BFOتوان گفت به طور خالصه می

کوچک سطح باالست که برای پشتیبانی از بازیابی، تحلیل 

ها های علمی و سایر دامنهوزهو یکپارچگی اطالعات در ح

28 Cyc Knowledge Base 
29 Barry Smith 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Smith_(academic_and_ontologist)
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ی شناسی، یکپارچگی سطح باالیشود. این هستیاستفاده می

کند، بنابراین ها ایجاد میهای علمی و سایر حوزهدر حوزه

سایر  شناختی وشامل اصطالحات فیزیکی، شیمیایی، زیست

های تحت پوشش اصطالحاتی است که متعلق به حوزه

شناسی، چارچوبی را یشود، این هستعلوم خاصی نمی

تعریف کرده که به اطمینان از سازگاری و عدم افزونگی 

 ند.کهای ساخته شده با عبارات آن، کمک میشناسیهستی

شامل کوچکی، ساده بودن، به شدت آزمون  BFOفواید 

شده و دارای گروه بزرگی از کاربران و نگهدارندگان است. 

شناسی از نظر انسانی قابل فهم بوده و با سطح باالی هستی

DOLCE  سازگار و یک سطح باالی حقیقی و درست دارد

(Semy, Pulvermacher and Obrst 2004( ،)University of 

buffalo. 2003 )، (Arp, Smith and Spear 2015.) 

 80SUMOشناسی هستی

SUMOشناسی دیگری است که دارای ، پروژه هستی

تاکنون  شناسیشناسی مرتبه باالست. این هستییک هستی

، نگاشت 31های مرتبه باالی دیگر و وردنتشناسیبه هستی

(.  همچنین مستندات Niles and Pease 2003است)شده

موجود بوده و پشتیبانی از آن توسط  فراوانی در مورد آن

اا رسد که تقریباست. به نظر میدهندگان فراهم شدهتوسعه

ه باشد بطوریکه به صورت فعاالنشناسی بالغ مییک هستی

باشد بلکه در وضعیت نگهداری است. در حال توسعه نمی

SUMO شناسی سبک وزن و نسبتاا کوچک است؛ یک هستی

تواند به سهولت آن را متوجه بطوریکه یک شخص واحد می

تر شناسی کوچکشود. از نظر اندازه، میانه است و بین هستی

DOLCE  و بزرگترUpper Cyc گیرد.قرار می 

ای، پذیری داده، تواناسازی تعاملآنهدف از توسعه

جستجو و بازیابی اطالعات، استنتاج خودکار و پردازش 

مسائلی مانند باشد. در حال حاضر در زبان طبیعی می

                                                            
30 Suggested Upper Merged Ontology 
31 WordNet 
32 types 

پذیری معنایی استخراج اطالعات، بازیابی اسناد و تعامل

نظر کاربردهای نظامی، امنیتی و شود. از نقطهاستفاده می

پذیری معنایی یک عملکرد کلیدی مدیریت بحران، تعامل

 است.

های منحصر به فرد آن وجود یک یکی از جنبه

آن ت با است که بدق MILOشناسی سطح میانه با نام هستی

یکپارچه شده ولی مفاهیم عینی و محسوس بیشتری نسبت 

 شناسی مرتبه باال(. اتصال یک هستیPease 2017به آن دارد)

 های دامنه که قابلشناسیمرتبه و پتانسیل هستیو میان

ا برای ر SUMOاستفاده مجدد هستند، کاربرد 

تر خواهد کرد. های دامنه سادهشناسیدهندگان هستیتوسعه

شناسی دارای یک ، این هستیSUMOبرای ارتقای عملیاتی 

بع باز  شناسی به صورت منسیستم مدیریت و استنتاج هستی

باشد که دارای قابلیت ایجاد، آزمون، تغییر و استنتاج بر می

 .است SUMOهای مرتبط با شناسیروی هستی

به طور کامل با منطق مرتبه اول  SUMOشناسی هستی

گذاری شده و به این طریق، زیرساخت منطقی روشنی اصل

شناسی انسجام بیشتری نسبت به سطح دارد. این هستی

دارد. پشتیبانی وبی خوبی داشته و در دامنه  Cycباالی 

شناسی برای شناسی یک هستیعمومی است. این هستی

ها، عملکردها باشد)مجموعهاعی نیز میهای انتزموجودیت

در ریاضیات و ...(. تاکنون رسیدگی روشنی به روابط میان 

صورت نگرفته است  32هاها در مقابل روابط میان نوعنمونه

(Farrar and Bateman 2004() Niles and Pease 2001() 

Pease 2017( )Nichols and Terry 2003) 

 DOLCEشناسی هستی

و « 33نیکوال گورینو»شناسی توسط این هستی

توسعه  34شناسی کاربردیهمکارانش در آزمایشگاه هستی

اسی و شنشناسی توصیفی برای زبانیافته است. هستی

33 Nicola Guarino 
34 Laboratory for Applied Ontology (LOA) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Suggested_Upper_Merged_Ontology
http://en.wikipedia.org/wiki/Suggested_Upper_Merged_Ontology
file:///C:/Users/LeiSer/Downloads/Pease
file:///C:/Users/LeiSer/Downloads/Pease
file:///C:/Users/LeiSer/Downloads/Pease
http://www.loa.istc.cnr.it/
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(، نخستین مولفه از کتابخانه DOLCE)35مهندسی شناختی

باشد. همانطور می 36WonderWebهای مبنایی شناسیهستی

کند، مبنای شناختی دارد، بطوریکه که سرنام آن داللت می

شناسی در زبان طبیعی و دانش رایج شامل طبقات هستی

باشد. با این وجود به ماوراءالطبیعه که مربوط به انسانی می

باشد. به جای آن، طبیعت ذاتی دنیاست، متعهد نمی

های شناختی است که که فراورده هایی ارائه دادهبندیطبقه

به ادراک انسانی، نقوش فرهنگی و قراردادهای اجتماعی 

شناسی از موردهاست، یک هستی DOLCEوابسته است. 

البته موارد عمومی در آن وجود دارد که برای سازماندهی و 

شود و خودشان موضوع مشخص کردن موردها استفاده می

ها( ال بوسیله ابرویژگیسازماندهی و توصیف )به عنوان مث

 نیستند.

DOLCE ها را بازنمایی ها و هم پردورنتهم ایندورنت

کند، بنابراین نمایی سه بعدی دارد. از رویکردی توصیفی می

ه با هایی ککند و بنابراین موجودیتو افزاینده استفاده می

پذیرد. دارند را می 37هم در یک مکان حضور مشترک

مستندسازی وسیعی دارد. این  معیارهای کیفی شدید و

شناسی ورای قابلیت محاسباتی آن، زیرساخت منطقی هستی

روشنی دارد)منطق مرتبه اول(. انسجام بسیار بیشتری نسبت 

شناسی کاربردهای دارد. این هستی Cycبه سطح باالی 

های تحقیقاتی داشته موفقی در تعدادی از پروژه

 Semy, Pulvermacher and Obrst 2004( )Farrar andاست)

Bateman 2004( )Laboratory for applied ontology 

2017()Masolo et al. 2003.) 

 GFO98شناسی هستی

« 39هنریچ هر»(، توسط GFOشناسی رسمی کلی )هستی

و همکارانش در یک گروه تحقیقاتی در لیپزیگ توسعه یافته 

 باشد که فرایندها و اشیاء راگرا میشناسی واقعو یک هستی

                                                            
35 Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive 

Engineering 
36 http://wonderweb.semanticweb.org/objectives. shtml  
37 co-localized 

شناسی در تالش است تا کند. این هستیبا هم ترکیب می

های فلسفه اخیر را استفاده نماید که هم در بسیاری از جنبه

عکس درخت تکسونومی و هم در اصول موضوعه آن من

های مختلفی گذاریدهد تا اصلاجازه می GFOاست. شده

های زمانی مانند وجود بازه)از طبقات آن صورت گیرد 

 اتمیک درمقایسه با زمان متراکم(.

در میان باقی موارد، در نظر داشتن  GFOدو وجه ممیزه 

باشد. در رابطه با ماندگاری، ماندگاری و مدل زمانی آن می

ها)فرایندها( در دادنیارها)اشیاء( و رختمایز میان ماندگ

GFO های است. در موضوع زمان، بازهصریح و شفاف شده

درنظر گرفته  GFOهای اصلی در زمانی به عنوان نوع

شود( از شوند و نقاط زمانی)که مرزهای زمانی نامیده میمی

 GFOشوند. به طور خالصه می توان گفت آن استخراج می

یفات طبقاتی مانند اشیاء، فرایندها، شامل جزئیات و توص

ها، عمکردها، حقایق زمان و فضا، خصوصیات، روابط، نقش

شناسی دارای سطوح باشد. این هستیها میو وضعیت

های واقعیت است تا با درستی و دقت بیشتری موجودیت

های ذهنی و اجتماعی را یکپارچه حوزه مواد، موجودیت

 (.Mascardi, Cordì and Rosso 2007( )Herre 2010نماید)

 شناسی وردنتهستی

وردنت یک پایگاه داده رایگان است که در اصل به 

 40عنوان یک شبکه معنایی مبتنی بر اصول روانشناسی زبان

طراحی شده و سپس با افزودن تعاریف، گسترش یافته و 

هم اکنون به عنوان یک فرهنگ واژگان نیز به آن نگاه 

ترین مفاهیم، عالوه بر شود. وردنت با وارد کردن کلیمی

تر که نه تنها از طریق روابط مفاهیم خاص و ویژه

خشی ب"، بلکه بوسیله سایر روابط معنایی، مانند 41بندیرده

، به هم مرتبط هستند، دارای صالحیت و "علت" و "از

هر  است. درشناسی مرتبه باال شدهواجد شرایط یک هستی

38 General Formal Ontology 
39 Heinrich Herre 
40 psycholinguistic 
41 subsumption relations 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Descriptive_Ontology_for_Linguistic_and_Cognitive_Engineering&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Descriptive_Ontology_for_Linguistic_and_Cognitive_Engineering&action=edit&redlink=1
http://wonderweb.semanticweb.org/objectives.%20shtml
http://wonderweb.semanticweb.org/objectives.%20shtml
http://www.onto-med.de/ontologies/
http://www.onto-med.de/ontologies/
http://www.informatik.uni-leipzig.de/fk/pers/herre.html
http://www.informatik.uni-leipzig.de/fk/pers/herre.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Psycholinguistic
http://en.wikipedia.org/wiki/Subsumption_relation
http://en.wikipedia.org/wiki/Subsumption_relation
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شناسی به صورت رسمی این هستی، Cycصورت برخالف 

نشده تا روابط منطقی میان مفاهیم، دقیق و  42گذاریاصل

شناسی در تحقیقات پردازش مشخص شود. از این هستی

 Mascardi, Cordì andشود)اوانی میزبان طبیعی استفاده فر

Rosso 2007( )Miller 1995.) 

 18PROTONشناسی هستی

ه شناسی مرتبه باالی پایشناسی یک هستیاین هستی

است که پوششی از مفاهیم عمده مورد نیاز برای طیف 

گذاری معنایی، وسیعی از کاربردها، شامل برچسب

بازیابی گذاری و نویسی، فهرستگذاری، حاشیهنمایه

توان کند. اصول طراحی آن را میمستندات را فراهم می

( 2آید خالصه نمود: )تحت عنوان مواردی که در ادامه می

( در 8های منطقی سبک وزن؛ )( تعریف2مستقل از دامنه؛ )

( پوشش خوبی بر 1راستای استانداردهای معروف؛ )

های محسوس و عینی )مانند مردم، ها و حوزهموجودیت

 ,Mascardiها( )ها و آدرسها، اعداد، تاریخها، مکانزمانسا

Cordì and Rosso 2007( )Terziev, Kiryakov and Manov 

2005.) 

 YAMATO44شناسی هستی

، ابتدا در «45ریچیرو میزوگوچی»شناسی تسط این هستی

انستیتوی تحقیقات علمی و صنعتی دانشگاه اساکا و هم 

وسعه ژاپن در علوم و فناوری، تاکنون در انستیتوی پیشرفته 

شامل توصیفی  YAMATOهای عمده یافته است. ویژگی

ه پیشرفته از کیفیت/صفت/ویژگی/کمیت، توصیفی پیشرفت

د. باشها میاز فرایندها و رخدادها و استفاده از تئوری نقش

شناسی تاکنون در بسیاری از کاربردها برای این هستی

تر دیگر مانند کاربردیهای شناسیتوسعه هستی

ناسی شها، هستیشناسی ژنشناسی پزشکی، هستیهستی

شناسی علم های یادگیری/تدریس، هستیتئوری

                                                            
42 axiomatized 
43 PROTo ONtology 
44 Yet Another More Advanced Top Ontology 
45 Riichiro Mizoguchi 

شناسی حوزه فرهنگی استفاده پذیری و هستیتحمل

 (. Wikipedia 2006است )شده

 COSMO40شناسی هستی

 COSMOای از گروه شناسی به عنوان پروژهاین هستی

آغاز  47شناسی و تکسونومیی هماهنگی هستیاز گروه کار

باشد. می OWLشناسی شد. نسخه کنونی آن یک هستی

ا شناسی مبنایی بهدف این گروه کاری، توسعه یک هستی

ا داد تفرایندی مبتنی بر همکاری بود که به آن اجازه می

کردند شناسی که اعضا احساس میتمامی عناصر پایه هستی

ردیشان مورد نیاز است، نمایش دهد. های کارببرای برنامه

کامالا منبع باز بوده و هر نظر یا پیشنهادی از هر آن توسعه 

مامی بر واردکردن تآن شود. نسخه کنونی منبعی پذیرفته می

من از زبان انگلیسی معاصر از کلمات فرهنگ واژگان النگ

کلمه(  2213طریق واژگانی که تعاریف آنها کنترل شده )

ه است. این کلمات برای تعریف )از نظر تمرکز یافت

ها در فرهنگ واژگان انگلیسی شناسی( تمامی ورودیزبان

من کافی است؛ بنابراین به عنوان مبنایی برای معاصر النگ

 شود.پذیری معنایی عمومی درنظر گرفته میتعامل

COSMO ها تشکیل شده شناسیاز شبکه ای از هستی

از مفاهیم منطقی تعریف شده ای است که به عنوان مجموعه

ها( در نظر گرفته ها، روابط، عملکردها، نمونهپایه )کالس

شود؛ بطوریکه از طریق آن، معناهای تمامی اصطالحات می

 تواند توصیف شود.های دامنه میشناسیو مفاهیم در هستی

و  OpenCycهای شناسیهم اکنون مفاهیمی را از هستی

SUMO های شناسیتیهایی از هسبا کالسDOLCE  وBFO 

همچنان در جریان آن یکپارچه کرده است. کار بر روی 

 Wikipedia 2006( )Mascardi, Cordì and Rossoباشد)می

2007( )Cassidy 2017.) 

 (IFF)48چارچوب جريان اطالعات

46 Common Semantic Model 
47 Ontology and taxonomy Coordinating Working Group 
48 Information Flow Framework 

http://semanticommunity.wik.is/Federal_Semantic_Interoperability_Community_of_Practice/Work_Group_Status/Ontology_and_Taxonomy_Coordination
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باب »، توسط IFFشناسی مرتبه باالی استاندارد هستی

 50IEEEتوسعه یافته و هم اکنون توسط گروه کاری « 49کنت

SUO  .در حال توسعه استIFF  چارچوبی برای اشتراک

ط ها همانند اشیاء، مرتبشناسیها، کار با هستیشناسیهستی

، بخشبندی 51هاها از طریق فرمشناسیکردن هستی

ها از طریق شناسیها، ترکیب هستیشناسیهستی

های میان ثبت وابستگیها، یادداشت و همجوشی

ها شناسیها، و اعالن استفاده از سایر هستیشناسیهستی

باشد. این چارچوب، رویکرد بلوک سازنده را در ساخت می

شناسی اتخاذ کرده، و از تئوری و مدیریت هستی

برای پشتیبانی از  53و تئوری جریان اطالعات 52بندیطبقه

در اصل یک  IFFد.کنشناسی استفاده میماژوالر بودن هستی

سازی باشد که برای یکپارچهشناسی میابرهستی

های اولیه شود و هنوز در گامها استفاده میشناسیهستی

 (.Kent. 2011توسعه است)

 24UMBELشناسی هستی

باشد مفهوم مرجع می 23000شناسی دارای این هستی

نگاشت  OpenCycشناسی ای از هستیکه به زیرمجموعه

سی شنااست، با این نیت که راهی برای پیوند هستیشده

OpenCyc های دارای رسمیت کمتر فراهم شناسیبا هستی

ه های رسمی بشناسی نگاشتبراین، این هستیشود. عالوه

Wikipedia ،DBpedia ،PROTON  وGeoNames 

 (.Wikipedia 2006دارد)

 Sowaشناسی هستی

ز شناسی اجود در این هستیطبقات پایه و تمایزات مو

ش شناسی، فلسفه و هومنابع متعدد و متنوعی در منطق، زبان

مصنوعی استخراج شده است. برای نگهداری سیستم به 

ب مراتمبتنی بر سلسله Sowaشناسی صورت انتها باز، هستی

باشد، اما بر روی چارچوبی از تمایزات ثابتی از طبقات می

                                                            
49 Bob Kent 

50Standard Upper Ontology Working Group Website, 

http://suo.ieee.org/ 

51 morphisms 

 ب از آن به صورت خودکار تولیدمراتاستوار است که سلسله

شده است. برای هر کاربرد خاص، طبقات با انتخاب یک 

شود. هر کدام از مجموعه مناسب از تمایزات تعریف می

این طبقات می تواند فیزیکی یا انتزاعی باشد )و درهر دو 

دار یا رخدادنی باشد(، و همچنین مورد، می تواند ادامه

 میانه باشد. برای مثال، فرایند تواند مستقل، وابسته یامی

 Sowa 2010()Sowaدادنی و مستقل است)فیزیکی، رخ

1999 .) 

 MSOشناسیهستی

MSO شناسی چند مرجعه از یک هستیWebKB-2 

ا دهد تاست، یک سرور دانشی که به کاربران وب اجازه می

های خودشان یا ای دانش شخصی را بر روی رایانههپایگاه

یک پایگاه دانش مشترک بزرگ بر روی سرور، مشاهده و 

شناسی پایگاه دانش مشترک، هم روزرسانی نمایند. هستیبه

ی های سطح باالشناسیاکنون ترکیبی یکپارچه از هستی

شناسی واژگانی استخراج شده از مختلف و یک هستی

 2.7مربوط به اسامی وردنت  توسعه و تصحیح بخش

باشد. معناهای برخی طبقات از وردنت تغییر یافته تا می

ها را تصحیح نماید، درحالیکه معناهای طبقات ناسازگاری

( حفظ شده است. توسعه Sowa ،DOLCEسایر منابع )مانند 

MSO (هنوز در جریان استWikipedia 2006( )Mascardi, 

Cordì and Rosso 2007.) 

 OntoMapه پروژ

ای با هدف تسهیل دسترسی، پروژه OntoMapدر نهایت، 

 شناسی بوده است. اینفهم و استفاده مجدد از منابع هستی

پروژه شامل یک چارچوب معنایی است که در سطح 

سازی شده و به اندازه کافی کوچک و ساده مفهومی پیاده

تواند به راحتی آموخته شود. از نظر تکنیکی، است که می

OntoMap کننده دسترسی به سایت فراهمیک وب

52 category theory 

53 information flow theory 

54 Upper Mapping and Binding Exchange Layer 

http://suo.ieee.org/
file:///C:/Users/LeiSer/Downloads/Sowa
file:///C:/Users/LeiSer/Downloads/Sowa
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های مرتبه باالی متعدد و نگاشت دستی میان شناسیهستی

 MSOو  COSMOمشابه  OntoMapآنهاست. در ذات خود، 

باشد، اما صرفاا مفاهیم بسیار باالی هر کدام از می

های مرتبه باال را برای همراستاسازی درنظر شناسیهستی

 (.Mascardi, Cordì and Rosso 2007گرفته است)

 روش پژوهش
روش انجام پژوهش به این صورت بوده است که ابتدا 

 هایی مرتبه باالشناسیمعیارها و مالک های ارزیابی هستی
های ها و ارزیابیاز متون پژوهشی حاوی مقایسه

های مرتبه باال استخراج شده و پس از بررسی شناسیهستی
نها با یکدیگر در قالب جداولی مفهومی و تلفیق و تجمیع آ

 های تشریحتدوین شده است. در ادامه با توجه به ویژگی
های مرتبه باالی معرفی شده در شناسیشده برای هستی

 ای تکمیل شده است. سپس، جداول مقایسهپیشینه پژوهش
های مورد نیاز برای مدلسازی دانش و اطالعات در یژگیو

نیتی و مدیریت بحران بررسی های نظامی، انتظامی، امحوزه
شده و با توجه به این نیازها، مالک ها و معیارهای مورد 

ورد شناسی مرتبه باالی منیاز برای انتخاب یا توسعه هستی
های دامنه نظامی، انتظامی، شناسینیاز جهت توسعه هستی

 شود.امنیتی و مدیریت بحران توصیه و پیشنهاد می

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 پیشینههای معرفی شده در شناسیمیان هستی از
 BFO ،DOLCE ،GFO ،SUMOشناسی ، پنج هستیپژوهش

لی های عمدارای کاربرد بیشتر در تحقیقات و پروژه Cycو 
بوده و از مشکالت و انتقادات کمتری در متون پژوهشی 
برخوردار هستند. لذا در جداول بعدی، از جنبه معیارهای 

افزار، و همچنین معیارهای محتوایی نرمخارجی یا مهندسی 
د. در انها، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتهشناسیهستی

ها، شناسی، این مقایسه از جنبه اندازه و ابعاد هستی2جدول 
ماژوالر بودن، مجوزهای استفاده و وضعیت نگهداری 

( Semy, Pulvermacher, and Obrst 2004باشد)کنونی آنها می
(Mascardi, Cordì and Rosso 2007( )Khan and Keet 

2013( )Khan and Keet 2016.) 

 های مرتبه باال با معیارهای مهندسی نرم افزارشناسی. مقايسه هستی7 جدول

 DOLCE BFO GFO SUMO Upper Cyc عنوان

 ابعاد

اصل و  200طبقه و  200

Qualityرابطه.  و  

Qualia برای نشان  

 دادن صفات بکار رفته

OWLدر  مفهوم  81، 

، OBOعمومی؛ در 

تا؛ با  81 RO  ،88 

صفت  81عمومی و 

 شیء

 17کالس،   71نسخه کامل:

صفت  77اعالن زیرکالس و 

کالس،  11شیء؛ نسخه پایه: 

صفت  12اعالن زیرکالس،  23

 شیء

 1000اصطالح،  2000

قاعده 710اصل،   

 200.000بیش از 

عبارت اتمیک،  

مفهوم و  1000

اصل 10.000  

ماژوالر 

 بودن

های سبکتر/بیانگر، نسخه

های شناسیدارای هستی

دامنه درونی، 

های ماندگار و موجودیت

رخدادنی آن در 

های مجزا و شاخه

شود.ای یافت میجداگانه  

های ماندگار موجودیت

و رخدادنی آن در 

های مجزا وجود شاخه

 دارد.

های سبکتر/بیانگر، نسخه

هایی برای عملکردها و مولفه

هانقش  

های ماندگار و موجودیت

های رخدادنی در شاخه

مجزایی وجود دارد، 

های دامنه شناسیهستی

 درونی

به 

هایی میکروتئوری

است. تقسیم شده

ای طراحی پیمانه

را تسهیل 

است.کرده  

 رایگان رایگان رایگان مجوزدهی

 رایگان

های دامنه از شناسیهستی

GNUمجوز  استفاده  

کند.می  

ای از زیرمجموعه

آن استفاده رایگان 

 Openدارد)

Cyc بیشتر ،)

های آن بخش

 اختصاصی است.
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بلوغ 

)شواهد 

استفاده از 

 آن(

یکی از سه پیمانه در 

شناسی کتابخانه هستی

. WonderWebبنیادی 

DOLCEهم اکنون  به  

OCHRE نگاشت  

است.شده  

در حال توسعه 

باشد.می  
 در مرحله نگهداری است.

هم اکنون در حال 

باشد. به نگهداری می

MILO نگاشت  

است و برای توسعه شده

ای های دامنهشناسیهستی

شود.استفاده می  

نگهداری و توسعه 

دار. ادامه Cyc 

KB تعدادی از  

های شناسیهستی

ای را ثبت دامنه

است.کرده  

های حوزه

 کاربرد

بازیابی اطالعات 

ها و چندزبانه، سرویس

های مبتنی بر وب، سیستم

یادگیری الکترونیکی، 

های اطالعاتی سیستم

شناسی، مبتنی بر هستی

یکپارچه سازی پایگاه 

داده، وب معنایی، بازیابی 

اطالعات، پژوهش علمی، 

ازنمایی صوری تئوری ب

علمی، پردازش زبان 

 طبیعی

به طور عمده در حوزه 

زیست پزشکی، 

های دیگر شامل حوزه

های اطالعاتی سیستم

مستخرج از 

شناسی، یکپارچه هستی

سازی پایگاه داده، 

پژوهش علمی، 

بازنمایی صوری تئوری 

علمی، پردازش زبان 

 طبیعی

به طور عمده در حوزه زیست 

ای دیگر هپزشکی و حوزه

های اطالعاتی مانند سیستم

شناسی، وب مستخرج از هستی

معنایی، پژوهش علمی، 

بازنمایی صوری تئوری علمی، 

های ها و زبانمتدولوژی

مدلسازی برای استفاده در 

های کاربردی نرم افزاری برنامه

تا آنها را صریح تر سازد و 

شناسانه از ای هستیشالوده

ی هامدلسازی مفهومی، ویکی

های خاصمعنایی دامنه  

زبان شناختی، بازنمایی، 

های استنتاج، سیستم

اطالعاتی مستخرج از 

شناسی، وب هستی

معنایی، پژوهش علمی، 

بازنمایی صوری تئوری 

علمی، پردازش زبان 

های طبیعی، برنامه

 کاربردی جستجو

پردازش زبان 

طبیعی، ارزیابی 

ریسک شبکه، 

 مدیریت تروریسم

نگاشت به 

 وردنت

DOLCE-Lite-Plus 
با حدود 200 سینست55 

در وردنت تطابق یافته 

 است.

 پشتیبانی نشده است. پشتیبانی نشده

SUMO به تمام وردنت  

به صورت  2.2نسخه 

 دستی نگاشت شده است.

Cyc به حدود  

سینست  22.000

در وردنت 

نگاشت شده 

 است.

های حوزه

 موضوعی

زیست پزشکی، محیط، 

رزی، علوم زندگی، کشاو

مهندسی، مدیریت 

های مذهبی، برنامه

کامپیوتری، شبیه سازی، 

دولت، نظامی، حقوقی، 

 نمای زمین، جغرافیا

زیست پزشکی، محیط، 

 علوم زندگی، جغرافیا

زیست پزشکی، انفورماتیک 

پزشکی، علوم زندگی، 

های کامپیوتریبرنامه  

 

زیست پزشکی، 

کشاورزی، انرژی خانگی، 

مدیریت فرایند کسب و 

کار، شبیه سازی، 

های حسگر، نظامی، شبکه

 حقوقی، جغرافیا

 

 زبان
First Order 

Logic (FOL), KIF; 

OWL DL, OWL 2 

DL 

OBO, FOL, KIF, 

های تمامی گونه
OWL 

FOL 

KIF (در آینده); 

OWL DL, OWL 2 DL 

SUO-KIF, OWL 

DL CycL, OWL 

نگهداری 

 فعال
 بله بله بله بله بله

، مقایسه از جنبه مسائل محتوایی 2در جدول 

 .ها صورت گرفته استشناسیهستی
                                                            
55 synset 
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 (Khan and. Keet 2013)های محتوايیهای مرتبه باال از جنبهشناسی. مقايسه هستی2 جدول

 DOLCE BFO GFO SUMO اصطالحات و معانی

توصیفی در مقابل 

گراییواقع  

گراواقع توصیفی گراتوصیفی و واقع   توصیفی 

 عمومی و موردی عمومی و موردی عمومی موردی)خاص( عمومی در برابر موردی

 افزاینده و کاهنده افزاینده و کاهنده افزاینده و کاهنده افزاینده و کاهنده افزاینده در مقابل کاهنده

ایندورنت در مقابل 

 پردورنت

 ایندورنت و پردورنت ایندورنت و پردورنت ایندورنت و پردورنت ایندورنت و پردورنت

گرایی دربرابر واقعیت

گراییامکان  

گراامکان گراواقعیت   روشن نیست روشن نیست 

 جاودانی جاودانی جاودانی جاودانی حالت جاودانی

های واقعی موجودیت

انتزاعیدربرابر   

 واقعی و انتزاعی واقعی و انتزاعی واقعی واقعی و انتزاعی

شناسی خودشبخش GEM بخش شناسی شناسی خودشبخش  شناسی خودشبخش   

های زمانی جنبه  فراهم شده فراهم شده فراهم نشده فراهم شده 

دانگیدرشت  روشن نیست روشن نیست حساس سطح باال 

ها و مقادیرویژگی  شامل نشده شامل نشده تاحدودی پشتیبانی شده شامل شده 

 شامل نشده شامل نشده شامل شده شامل نشده مدلی برای فضا و زمان

معماری یک الیه درمقابل 

 سه الیه

 یک الیه سه الیه یک الیه یک الیه

هاها و موقعیتوضعیت  شامل نشده شامل شده شامل نشده شامل نشده 

 

 گیرینتیجه

ها اجازه ها و رایانهسرعت توسعه وب معنایی به انسان

ها و درنهایت کاربردها را با هم به داده تا معنا و مفهوم داده

انداز وب معنایی، توانایی اشتراک بگذارند. کلید چشم

ها و کاربردها در آوردن معناهای دادهدستبه

گر ه همدیها بشناسیها و نگاشت این هستیشناسیهستی

از طریق مفاهیم مرتبط است. یک رویکرد برای نگاشت 

ی شناسهای جدا از هم، استفاده از یک هستیشناسیهستی

 باشد.مرتبه باالی استاندارد می

ام شناسی سطح باال هنگدرنظرگرفتن محتوای یک هستی

دهد تا شناسی دامنه، به طراح اجازه میطراحی یک هستی

ناسی شای که تاکنون در یک هستیبرمبنای دانش و تجربه

 شناسی خود را بسازد. به طورآمده، هستیدستمرتبه باال به

 شناسی مرتبه باال با توجه بهرود که هستیکلی انتظار می

ی شناسمفاهیم کلی که دارد نسبت به آنچه در یک هستی

 ای نوعی وجود دارد، متضمن تخصص بیشتری باشد. دامنه

شناسی دامنه پس از یک یک هستی بنابراین مدلسازی

شناسی مرتبه باال بوسیله توسعه یا تنظیم مجدد هستی

ده شناسی مرتبه باال تعریف شمفاهیمی که تاکنون در هستی

شناسی دامنه کاری در هستیها و دوبارهاست، تکرار تالش

ه ای کشناسی دامنهرا کاهش داده و احتمال ایجاد یک هستی

دهد. اگر نگاشت تر است را افزایش میاز نظر معنایی غنی

ها مورد نیاز است، استفاده از یک شناسیمیان هستی

تر شناسی مرتبه باالی مشترک، فرایند نگاشت را سادههستی

 کند.می

های های اخیر تعداد رو به افزایشی از برنامهدر سال

. استها بوجود آمدهشناسیکاربردی با استفاده از هستی
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وضوعات مربوط به حوزه نظامی، امنیتی و درمورد م

شناسی را در توان موارد کاربرد هستیمدیریت بحران، می

مسائلی مانند مدیریت بحران ژئوپلیتیک، توسعه تسلیحات 

بیولوژیک، تشخیص خودکار آماج، مشکالت مربوط به 

ریزی مدیریت صحنه درگیری شامل مالحظات درک و طرح

عد ل رشته اقدام و نقد و تحلیل بمانند آگاهی وضعیتی، تحلی

عنوان نمود  17از عملی و تعیین مرکز ثقل استراتژیک

(Kokar and Wang 2002()Jones et al. 2002 )در نهایت،  ؛

 Bolstad and)توان ذکر کرد پذیری اشتراکی را میتعامل

Endsley 2003.) 

ه شناسانهمانطور که در باال ذکر شد، کاربردهای هستی

شناسی مرتبه باال خلق وجود دارد که یک هستیفراوانی 

کند. با توجه به تنوع کاربردهای نظامی، امنیتی و مدیریت می

 استبحران، بر روی یک دامنه کاربردی خاص تمرکز شده

ها در آن برای رسیدگی به یک مشکل شناسیکه هستی

اند، این دامنه، آگاهی وضعیتی مشخص توسعه یافته

ضعیتی، دریافت عناصر محیط در حجمی باشد. آگاهی ومی

از زمان و فضا، فهم ارتباط آنها با یکدیگر و تجسم حالت 

 Endsley and Garlandباشد)ای نزدیک میآنها در آینده

2000.) 

شناسی که برای دستیابی به آگاهی وضعیتی هستی

یابد، نیازمند توجه به تغییر اشیاء در طول زمان توسعه می

 ها وتوان تانکی است. به عنوان مثال میدر میدان درگیر

حرکت آنها در طول زمین و ارتباطات آنها با یکدیگر، 

شوند را ذکر های دشمن که به سوی آنها متمایل میتانک

کرد. این اشیاء دارای تعدادی ویژگی هستند که در طول 

کند و چگونگی تغییر در آن اشیاء را مشخص زمان تغییر می

 کند.می

                                                            

هایی که از آنها یک نیروی نظامی یا مکانها، یا آن خصوصیات، قابلیت17 

 آوردامنیتی، آزادی عمل، برتری و قوت فیزیکی خود را به دست می
57 attributes 

 ,Kokarناسی سنجش وضعیت توسعه یافته در )شهستی

Tomasik, and Weyman 2004 نیازمند تحول اشیاء در ،)

، خصوصیاتی از اشیاء هستند 17هاطول زمان است. ویژگی

 11بوده و هرگاه یک اعالن رخداد 13که دارای مقادیر ویژگی

شوند و محتوی روز میجدید وجود داشته باشد، به

ای دنیای واقعی هستند که توسط اطالعاتی درباره رخداده

است. یک حسگر خاص در یک زمان خاص مشاهده شده

بعدی  1 70رسد مقادیر ویژگی به تئوری صحنهبه نظر می

رسد که یک (. به نظر میSider 2002)پردورنت( اشاره دارد)

تواند برای  بعدی )پردورنت( می 1شناسی مرتبه باالی هستی

، امنیتی و مدیریت بحران که های دامنه نظامیشناسیهستی

 تقریباا پیچیده هستند، مفید باشد.

شناسی مرتبه باال دشوار است. انتخاب تنها یک هستی

های یشناسرویکردهای تئوریک متفاوتی که توسط هستی

مرتبه باالی ارزیابی شده اتخاذ شده، شاهدی است بر اینکه 

در اجماع عمومی در مورد بهترین رویکرد وجود ندارد. 

حقیقت یک پاسخ یکتا وجود ندارد؛ بلکه انتخاب بهترین 

رویکرد بنا بر وضعیت، متغیر است. اینکه کدام 

شناسی مرتبه باال بهترین گزینه است، بنابه موقعیت هستی

است و ممکن است انتخاب امروز، در طول زمان با بلوغ 

های مرتبه باال و تجربیات بیشتری که در شناسیهستی

 آید، تغییر کند.ز آنها به دست میاستفاده ا

های در نهایت با توجه به اینکه مفاهیم متعددی در دامنه

 باشند)زمان،نظامی، امنیتی و مدیریت بحران مشترک می

های ایجاد شده به شناسیمکان، مأموریت، و...(. اگر هستی

طور عمومی قابل دسترس باشند، در زمان و هزینه طراحان 

تواند به ایجاد جویی شده و میشناسی صرفههستی

 ود.های سودمند منجر ششناسیای از بهترین هستیکتابخانه

58 property values 
59 event notice 
60 stage theory 
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های شناسیهای هستیهای گذشته، ویژگیدر بخش

رتبه شناسی ممرتبه باال عنوان شد. برای انتخاب یک هستی

های دامنه شناسیباال به عنوان زیرساخت معنایی هستی

ان، بایستی اهداف و نظامی، امنیتی و مدیریت بحر

ها را مشخص نمود. با بررسی و مقایسه معیارهای نیازمندی

های زیر برای یک های قبل، ویژگیگفته شده در بخش

های ذکر شده، مورد نیاز شناسی مرتبه باال در حوزههستی

 باشد:می

 افزار:از جنبه معیارهای مهندسی نرم 
نگهداری فعال، ماژوالر بودن، رایگان بودن، دارای 

دارای شواهدی از کاربردهای موفق در حوزه نظامی، امنیتی 

و مدیریت بحران، حداالمکان دارای نگاشت به وردنت، 

 شناسی در دوره بلوغ خود به سر برد.هستی

 از جنبه معیارهای محتوایی:
ها و موردها، افزاینده، گرا، شامل کلیتوصیفی و واقع

ا شامل ایندورنت و پردورنت، دید سه بعدی و چهار بعدی ی
های گرا، دارای حالت جاودانی، دارای موجودیتواقعیت

های شناسی، دارای جنبهواقعی و انتزاعی، دارای بخش
دانگی و ریزدانگی، زمانی، دارای سطوح مختلف درشت

ها و مقادیر، دارای مدلی برای فضا و زمان، شامل ویژگی
 ا.هها و موقعیتپشتیبانی از وضعیت

های معرفی شده تقریباا تمامی شناسیاز آنجا که هستی
ری گیکنند، تصمیممعیارهای مهندسی نرم افزار را ارضا می

باشد. با توجه به معیارهای بر روی معیارهای محتوایی می
ها، تمامی شناسیذکر شده محتوایی، هیچ کدام از هستی

 BFOاسی شنکند، به عنوان مثال هستیمعیارها را ارضا نمی

ها ها و موقعیتکه بسیاری از معیارها را دارد، از وضعیت
اشد و بهای انتزاعی نمیکند، دارای موجودیتپشتیبانی نمی

ناسی شاست. هستیهای زمانی در آن پشتیبانی نشدهجنبه
GFOهای ها بوده، شامل جنبهها و موقعیت، دارای وضعیت

 اما مدلی برای فضارا و توصیفی است شود، واقعزمانی می
 ها ندارد. ها و ارزشو زمان، ویژگی

ن شناسی منفرد مرتبه باالیی بهتریبنابراین هیچ هستی
 BFOو  DOLCEگزینه نیست، توصیه ما استفاده ترکیبی از 

های شناسیبه عنوان یک چارچوب مفهومی برای هستی
ور شناسی به طباشد. این دو هستیمی سطح متوسط و دامنه

شناسانه و معناهای صوری، در تحلیل صوری هستی کلی
سی که شناهای مهندسی هستیبهتر بوده و مبتنی بر تالش

ادامه پیدا کرده، ساخته  SUMOشروع شده و در  Cycدر 
اند. در نهایت، رویکرد توسعه یک کتابخانه از شده

تقل دهندگان مسهای مبنایی بطوریکه توسعهشناسیهستی
های خود را درون چنین نند ماژولشناسی بتواهستی

کتابخانه مشترکی شرکت داده و همکاری کنند، مناسب 
رسد بایستی از نقاط قوت این است. به نظر می

یبی شناسی ترکها استفاده کرد و یک هستیشناسیهستی
 باشد. هاشناسیپیشنهاد داد که دارای نقاط قوت اکثر هستی

رتبه باال بررسی شناسی مدر این مقاله، مفهوم هستی
های معروف مرتبه باالی موجود تشریح شناسیشده، هستی

شده و با معیارهای مختلف مقایسه شدند و با درنظر گرفتن 
شناسی مورد استفاده در حوزه نظامی، های هستینیازمندی

ناسی شامنیتی و مدیریت بحران، الزامات انتخاب یک هستی
 مرتبه باال استخراج شده است.

شود با توجه به معرفی و تشریح معیارهای توصیه می
های ذکر شده، این ها از جنبهشناسیارزیابی هستی

های راهبردی در شناسی با همکاری و تأیید سازمانهستی
های ذکرشده مانند ستادکل نیروهای مسلح، وزارت حوزه

کشور ساخته و مورد اطالعات و سازمان پدافند غیرعامل 
 های خاصشناسیاستفاده قرار گیرد. عالوه بر این، هستی

های نظامی، مدیریت بحران، انتظامی، قلمرو که در حوزه
یابند، به نگاشت مفاهیم خود با این امنیتی و ... توسعه می

شناسی مرتبه باال همت گمارند؛ تا از این طریق، هستی
ت ها با سهولشناسییتبدیل، تعامل و نگاشت میان هست

ی مراتب سطح باالصورت گرفته و معنای مفاهیم در سلسله
آنها، فارغ از قلمروی مورد بحث، مشخص شود. به این 

پذیری و همکاری میان نیروهای موجود در طریق تعامل
های مختلف تسهیل شده و زبان مشترکی میان آنها سازمان

یک زیرساخت ایجاد خواهد شد، عالوه بر اینکه برپایه 
ها، دانش و اطالعات معنایی مشترک، اقدام به اشتراک داده

.نمایندخود می
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