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و کاربرد آن هاشناسیساخت هستان ندیفرآ شتریشناخت ب نیبنابرا ؛دهندیم شیاطالعات را افزا یابیباز تیفیک هاشناسیهستان مقدمه:

 هایاست که در نظام هاییشناسیکاربردها و روش ساخت هستان یمطالعه بررس نی. هدف اابدییم تیاهم یابیباز هایها در نظام
 .اندکار رفتهه ب شناسیبر هستان یمبتن یپزشکستیاطالعات ز یابیباز

گاهیاطالعات مرتبط با موضوع پژوهش از پا یابیاست. باز یلیتحل کردیبا رو یااز نظر روش مطالعه کتابخانه یمرور پژوهش نیا روش:

 Ontology-based" هاای دواژهیا باا اساتفاده از کل   یزماان  تیبادون محادود   نسیآوساا ماد  اساکوپوو و و   پاا   یاطالعاات  یها

biomedical Information Retrieval"  " Information Retrieval" "Biomedical Information Retrieval"  
"Ontology engineering"  "Ontology construction"  "Biomedical Ontology"   و"Ontology 

building" .هاا  آن تاطالعا یابیباز ای رهیو در ذخ پرداختندیم پزشکیستیاطالعات ز یابینظام باز کی یمقاله که به معرف 5انجام شد
 شدند. یبررس  شدیاستفاده م شناسیاز هستان

یکشور محدود نم کیآغاز شده به  2004که از سال  شناسیبر هستان یمبتن یپزشکستیاطالعات ز یابیباز نهیمطالعات در زم :نتایج 

 هاای یدارند هستان شناسا  یعاست. اکثر مطالعات س ییمعنا یهااستفاده از فراداده هایهدف استفاده از هستان شناس ی. به طور کلشوند
متون مارتبط باا    یشناسهستان دیتول هیاست. مواد اول تیالو کی نیشیپ هایشناسیمجدد از هستان اما استفاده ؛کنند دیخاص خود را تول

نشده  ادهاستف رمتمرکزیغ یگروه یکردهایاند و از روشده دیصورت متمرکز توله ب یمورد بررس هایشناسیاست. هستان یموضوع طهیح
 است. 

برای کماک بارای    های معناییفراداده ها برای تولیدآن استفاده ازها شناسیها برای به کارگیری هستانهدف اصلی نظام گيري:نتيجه

 است. استدالل ماشینی
 

 یاطالعات هاینظام  یستیز هایشناسیاطالعات  هستان یابیو باز رهیذخ ها:كليد واژه
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 مقدمه 
 یاطالعات برا افتنی ندیاطالعات عبارت است از فرا یابیباز

مجموعه بزرگ  کیاز  یاطالعات ازین کیبه  ییپاسخگو
 کاربران[. 1] اندشده رهیذخ هاانهیدر را که معموالً یاطالعات
 ازین کیبرگرفته از  یپرسش اطالعات معموالً یابیباز هاینظام

نظام  کیاز  مرتبطمدارک  یابیباز دیرا به ام یاطالعات
اطالعات  یابیباز هایراستا  نظام نی. در اپرسندیم یاطالعات

با  سازیهی( نما1: کنندیم سازیادهیرا پ ندیسه فرآ  یبه طور کل
از واژه ایمجموعه لهوسی به هامدارک و پرسش ییهدف بازنما

 یاطالعات ینحو محتوا نیکه به بهتر یمیمفاه ای داروزن های
نظام  کی یاصل ندی( جستجو که فرآ2  کنندیم انیخود را ب

 یابیباز یاطالعات است و شامل راهبرد نظام برا یابیباز
 منظور نظام نیکه به ا باشدیمدارک منطبق با پرسش م

راهبرد  کیمدارک را طبق  معموالًاطالعات  بازیابی
مدارک است  سازیهیوابسته به نحوه نما اربسی که یازدهیامت

 یندی( بسط پرسش که فرآ3و  کندیم بندیرتبه و انتخا 
و  یاساو اطالعات نظام داخل بر است و پرسش کاربر را یانیم

یم بندیفرمول مجدد طور به جینتا تیفیارتقاء ک یدر راستا
 [.2] کند
 ییرا در بازنما سازیهینما ندیفرآ یابیباز هاینظام اکثر  

و  داروزن هایاز واژه ایسهکی صورت به هامدارک و پرسش
 وهیش نیکه از ا هایی[. نظام3  4] کنندیخالصه م هدواژکلی
 دهینام "دواژهیبر کل یمبتن" کنندیمدرک استفاده م ییبازنما
اند  ارائه نموده یادیز تدماخ هانظام نی. هر چند اشوندیم

 هابا ابهام واژه یکه به راحت ستا نیها اآن ینقطه ضعف جد
یم دهیبه انحراف کش( Homograph) هاهوموگراف مثل

 هامیپرونیها ای هامترادف مثل  هاواژه نیشوند و روابط ب

(Hyperonym )دیجد های[. نظام5] رندگییم دهیرا ناد 
را بر  هادواژهیمشکل  کل نیبر ا آمدن ئقفا یبرا یابیباز
[. 6] کنندیم (map) نگاشت کنندیم ییکه بازنما یمیمفاه
بر مفهوم  یاطالعات مبتن یابیباز هاینظام که هانظام نیا
 طهیح ای یکل یمفهوم یبه ساختارها ازین شوندیم دهینام

 ای و هالغت  اصطالحنامه هایاز جمله فرهنگ یموضوع
واژه نکهیدارند تا ا( Gene Ontology) مثل هاشناسیهستان
استفاده از  داریمثبت و معن رتأثی. کنند نگاشت هاآن بر را ها

اطالعات  یابیباز هایآمده در باال بر عملکرد نظام یساختارها
 [. 8 7] شده است رفتهیپذ ایامروزه به طور گسترده

. باشندیم هاشناسیراستا هستان نیاز عمده ابزارها در ا یکی  
د  نندار ایافتهیهنوز شکل تکامل  هاشناسیهرچند هستان

 شرفتیپ یاطالعات هنوز جا یابیباز هایها در نظامکاربرد آن
و   یاصل هاییاز فناور یکیکه  هاشناسی[. هستان9] دارد
 یهوش مصنوع یااز جمله دستاورده شوندیمحسو  م ییمعنا

 اندازدر تحقق چشم یدیهستند که عالوه بر داشتن نقش کل
 تیفیدر ارتقاء ک زین یمختلف ی[  کاربردها10] معنایی و 
 هحاشی پرسش  بسط) اندداشته ایدواژهیاطالعات کل یابیباز
 کی یاصل میمفاه فیبا تعر ها شناسی/ ...(. هستانیسینو
واژگان مشترک  کی یعرفمبادرت به م یعلم یموضوع طهیح

که به واسطه آن تعامل  کنندی( محاکم می)مورد توافق پارادا
 نیروابط ب نیی. سپس با تعگرددمی آسان کاربر و افزارنرم نیب

را هم  ییمعنا ییرسا سازییو غن ییامکان استنتاج معنا میمفاه
یجستجو فراهم م هایپرسش یو هم برا سازیهینما یبرا

و فراداده هاشناسیبراساو هستان ییو  معنا واقع آورند. در 
هینما نی. اکندیم سازیهیها نمامنابع را با استفاده از آن هایی
 یاطالعات مبتن یابیلذا باز ؛شودیم دهینام یسینوهیحاش سازی

 ایو  یسینو هیحاش کیاست که ربط  یاتیعمل شناسیبر هستان
 گاهیپا کیمقابل  رپرسش مطرح شده توسط کاربر را د کی

نظام . معموالًدهدیم قیتطب شناسیبر هستان یدانش مبتن
یاستفاده م شناسیبر هستان یمبتن یهاگاهیکه از پا هایی
هیکه امکان جستجو بر حاش باشندیم ییمعنا هایپورتال  کنند
 [.11] آورندیرا فراهم م هایسنوی
یم فایا ییدر و  معنا ینقش مرکز کی هاشناسیهستان  
 تیریمد یکاربرد یاهدر برنامه زین ایو به طور گسترده کنند

بر  هاشناسیهستان ری[. تأث12ها استفاده شده است ]دانش از آن
 افتهیارتقاء  یمدل پزشک نیبا توسعه چند یپزشکستیعلوم ز

توجه پژوهشگران  هایشناسهستان ر یاخ هایاست. در سال
امر  به  نیاند. ابه خود جلب نموده شتریرا ب یعیپردازش زبان طب
استخراج اطالعات   رینظ یکاربرد هایبرنامهطور خاص در 

 [.8]االت صورت گرفته است ؤو پاسخ به س کاویمتن
وجود دارد  یپزشکستیکه درباره اطالعات علوم ز ایمسئله  

در پروژه ادیو موانع ز نترنتیا اطالعات در گونهنیا ادیحجم ز
آن رمتمرکزبودنیغ لیبه دل کیوانفورماتیب سازیکپارچهی های
 هایو در سازمان ستین نترنتیامر محدود به ا نیست. اا ها

 ن یبر ا الوهاست. ع عیشا پزشکیستیکوچک و بزرگ علوم ز
 ایو  افتهیمتفاوت از جمله ساختار  یهااطالعات در شکل نیا
 سازیکپارچهی نیبنابرا ؛شوندیم افتی  افتهیساختار  مهین

 هایطهیح نیتراز مهم یکیاطالعات و مبادله اطالعات 
از  یمیحجم عظ ریاخ یهاو در سال باشدیم کیوانفورماتیب
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طهیدر ح شناسیهستان یو مهندس نشدا تیریبه مد قاتیتحق
 [.14 13] اندپرداخته یپزشکستیز های
 هایانواع متفاوت داده زانیم شیبه علت افزا گر ید یسو از  
ها  بادله آنو م سازیکپارچهیافزون به روز ازیو ن یپزشکستیز

ضرورت هستند.  کیشدن به  لیدر حال تبد هاشناسیهستان
در  هاشناسیو اشاعه هستان سازیهماهنگ  یبه سازمانده ازین
ساخت منسجم  هایروشساخته است که  انیخود را نما یحال

 یسازمانده یاساس هایتیکماکان خود از الو هاشناسیهستان
 یاست که مرکز مل ایتهنک نی. اشوندیاطالعات محسو  م

به آن واقف است  کایمرآ پزشکیستیز هایشناسیهستان
 ایبه طور گسترده هاشناسیبه هستان ازی[. اگر چه ن15]
ها ساخت( و کاربرد آنتوسعه ) حیشده است  حالت صح رفتهیپذ
کماکان در هنگام ساخت و  نیدرک نشده است. محقق یخوبه ب

متوسل  یتک کاربر هایبه روش هاشناسیاستفاده از هستان
ادغام  برای هابه از دست رفتن فرصت تیکه در نها شوندیم

 نیاستدالل ب یموانع در راستا جادیو ا ایرشته نیارتباطات ب
 [.16] انجامدیم (cross-domain) ایطهیح
 تیا فیک شیدر افازا  هاشناسینشان از نقش هستان مطالعات  
و  هاا شناسای سااخت هساتان   ناد یفرآ لیلذا تسه ؛دارند یابیباز

یما  یپزشاک ستیاطالعات ز یابیباز هایها در نظامکاربرد آن
اطالعات داشته باشاد. در   گونهنیا یابیدر باز یثرؤنقش م تواند
 یعلم هایگزارش یستا با برر میبر آن هست یمطالعه مرور نیا

بار   یمبتنا  یپزشاک سات یاطالعاات ز  یابیا باز هایمعتبر نظام
ه ب هایشناسیساخت هستان هایکاربرد و روش شناسیهستان

 .میقرار ده یکار رفته را مورد بررس

  

 روش
که از نظر روش  باشدیجامع م یپژوهش مرور کیمطالعه  نیا

. باه  انجاام شاد   یلا یتحل کردیبا رو یاو کتابخانه یمطالعه سند
 یهاا گااه یاطالعات مرتبط با موضوع پژوهش پا یابیمنظور باز
و ( Scopus)  اسااکوپوو (PubMed) ماادپااا  یاطالعااات

 جستجو شدند. ( Web of science) نسیآوساو 
 مورد استفاده عبارت بودند از: هایدواژهیکل

"Ontology-based biomedical Information 

Retrieval" ،"Information Retrieval"  ،

"Biomedical Information Retrieval" ،

"Ontology engineering" ،"Ontology 

building" ،"Ontology construction" ،

"Biomedical Ontology ." 
 کیا خاص هر یاطالعات بر اساو امکانات جستجو یجستجو
اطالعات مرتبط انجام شد.  هیکل یابیباز یو در راستا هاگاهیاز پا
نظاام   کیا  ی( معرف1از  ندورود به مطالعه عبارت بود هایاریمع
 کیبر استفاده از حداقل  یمبتن پزشکیتسیاطالعات ز یابیباز

خاارج از   العاات . مطیزمان تی( بدون محدود2و  شناسیهستان
از  طراحی شاده  یابیکه نظام باز یو موارد یپزشکستیز طهیح
 زماان انجاام مطالعاه در دساترو نبودناد )مثال      در و   قیطر

GOPUBMED)  یخااوبه هااا در متااون بااآن اتیااجزئ ایااو 
 کنار گذاشته شدند. یبررسنشده بود از  حیتشر
موارد  نیاهداف پژوهش ا یشده در راستا یابیمطالعات باز در  

موضاوع     ی: سال سااخت  کشاور  مرکاز علما    دیاستخراج گرد
در نظاام  هساتان   شناسای هدف از ساخت نظام  کاربرد هستان

اطالعاات سااخته شاده     یابیا نظام باز دیتول میتوسط ت شناسی
 یمنبع ده موجود استفاده مجدد ش هاییاسشناز هستان ایاست 

 وهیاز آن استخراج شاده کدامناد  شا    شناسیهستان میکه مفاه
 یمعناا  قیا دق نیای تع یچگونه بوده است  برا میاستخراج مفاه

شده  یرویپ یمفهوم و خواص و اسالت و روابط آن از چه اصول
و  یگروها  ایا بوده و  یانفراد شناسیاست  نحوه ساخت هستان

 شناسای کنندگان هستاندین تولیارتباط ب یبرا هایییچه فناور
استفاده شده است؟ ابزار مورد اساتفاده چاه باوده اسات؟ روش     

 چگونه بوده است؟ شناسیهستان یابیارز
 

 جینتا
. مشخصاات  دیا گرد ییاثر شناسا 5مطالعه  یارهایتوجه به مع با
 آمده است. 1 جدول آثار در نیا یکل
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 ي از مطالعات مورد بررسیا: خالصه1جدول 

 معرفی مختصر مقاله عنوان سال انتشار نویسندگان
 Müller و 
 [8] همکاران

2004 Textpresso: an ontology-

based information 

retrieval and extraction 

system for biological 

literature 

 پزشکیهای زیستیک مجموعه استخراج و پردازش اطالعات متن 

 متنتمام مقاالت جستجوی قابلیت و شناسیهستان :دارد شبخ دو. 

 محتوی که را پرسشی تواندمی شناسیهستان طبقات از ترکیبی با متنی پیکره اصلی: جستجوی فرض 
 .نماید تسهیل شود می استفاده هاکلیدواژه از فقط که حالتی از بهتر بسیار است الؤس یک معنای

 حیطه در گفتگو و بحث هدف با که است( انتزاعی) مفاهیم و اشیاء اعانو از فهرست یک شناسی هستان 
می کمک روزمره استفاده برای موضوعی حیطه معنایی سازی شفاف به که اندشده ریزی طرح موضوعی

 .کند

 باشدمی ژن شناسیهستان آن  زیربنای. 

Tao  و همکاران 
[14] 

2012 An ontology-based 

information retrieval 

model for vegetables 

e-commerce 

 شناسی برای تجارت الکترونیک سبزیجاتنظام بازیابی اطالعات مبتنی بر هستان 

 مرحله به مرحله توضیح داده شده است. مراحل ساخت هستان شناسی سبزیجات 

 ین استفاده شده است.یپا-به-در طرای کالو از روش باال 

  :پروتژه ابزار مورد استفاده 

 ها: انجمنی  تعمیمی و تجمیعیبط بین کالوانواع روا 

 روابط خاصیتی نیز ذکر شده است 

Sy  و همکاران 

[2] 
2012 User centered and 

ontology based 

information retrieval 

system for life 

sciences 

  نویسی یهشوند و به منظور حاشنویسی میشناسی ژن حاشیهها به وسیله مفاهیم هستانژندر این نظام
 برند.های موضوعی پزشکی را به کار میمد سرعنوانمقاالت پا 

  تعامل بین کاربر نهایی و سیستم بازیابی اطالعات است. ارتقاءهدف کلی این مطالعه 

 زند. شده توسط کاربر تخمین میاین نظام ربط کلی هر موجودیت در نظام را با توجه به پرسش ارائه 

 گیری مشابهت نسبی بین هر مفهوم موجود در پرسش و مفاهیمی که ع اندازهربط کلی به وسیله تجمی
  شود.کنند حاصل میمدارک را نمایه می

Gladun  و
 [16] همکاران
 

2013 Semantics-driven 

modelling of user 

preferences for 

information retrieval 

in the biomedical 

domain 

 توانند از اطالعات حیطه موضوعی کند که میپذیر را ارائه میکنشهای میانیتمای از الگوراین اثر مجموعه
 شناسی برای بهبود فرایندهای بازیابی اطالعات استفاده کنند.و اطالعات هستان

 ها شناسی کاربرمحور برای بازیابی اطالعات اثربخش مبتنی برواژگان  اصطالحنامههدف تعریف یک روش
سازی های سبک حیطه موضوعی مدلشناسی. عالئق کاربر به وسیله هستانباشدیم هاشناسیو هستان

 شود.شوند و در عین حال هر منبع اینترنتی به وسیله یک اصطالحنامه بازنمایی میمی

Patrão   و
 [25] همکاران

 

2012 Recruit-An Ontology 

Based Information 

Retrieval System for 

Clinical Trials 

Recruitment 

 های موجود در چندین منبع و بازنمایی دانش سازی دادهها برای یکپارچهشناسیاین سامانه از هستان
 کند.پزشکی استفاده می

 ها از اشکال ( ادغام داده2و همچنین  های اطالعاتی متفاوت( تطبیق بانک1ها برای: شناسیکاربرد هستان
 باشد. لوژی و تصویری میهای پاتوساختارمند و متون آزاد گزارش

 کند میموضوعی استفاده  شناسی برای بازنمایی اطالعات بیماران و دانش حیطهاین مطالعه از هستان . 

 که شامل نمایه مفاهیم مورد نیاز بیمار است. سامانه مزبور از هستان داردای ساده این سامانه یک مدل داده
( استفاده مجدد میICD-10, ICD-Oو رسایی باال )های موجود دارای لیسانس باز و قدرت شناسی
 نماید.

 

شناسی کاربرد هستان (2)جدول  دهدنشان میبررسی مطالعات 

 آغاز شده است 2004پزشکی از سال در بازیابی اطالعات زیست

هار   شاوند. زمینه به یک کشور محدود نمای این مطالعات در و 

هدف استفاده از نند  کچند مطالعات اهداف متفاوتی را دنبال می

بارای کماک    هاای معناایی  ها استفاده از فرادادهشناسیهستان

رویکارد اصالی سااخت هساتان     اسات.  برای استدالل ماشینی

باشد. در میهای پیشین شناسیمجدد از هستان استفاده شناسی

ماواد اولیاه متاون مارتبط باا حیطاه        هاا شناسای تولید هساتان 

صاورت  ه ماورد اساتفاده با    یهایشناسهستان موضوعی است.

 رمتمرکاز یغ یگروها  یکردهاا یرو از و اناد شاده  دیا متمرکز تول

 یشناسا هساتان  در فقط هاکالو دیدر تول .است نشده استفاده

 و بقیاه  شده استفاده نییپا به باال یطراح از که است جاتیسبز

 یدر مطالعاات  مرجع خود هستند. یشناسهستان به وابسته کامالً

زباان   از اناد  صارفاً  را ذکر کرده یشناسهستانکه زبان ساخت 

در نهایات   اساتفاده شاده اسات.    (OWLشناسی و  )هستان
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 اند.  گزارش ننموده هایشناسهستان یابیاااز نحااوه ارز یاز مطالعااات گزارشاا  کیاا چیهاا اینکااه
 

 پزشکیهاي مورد استفاده در بازیابی اطالعات زیستشناسی:  مقایسه هستان2جدول 
 

 
در ادامه به منظور آشنایی با هر یک از مطالعات نکات مهم هر 

 آمده است.  هاآنیک از 
 (1)مطالعه  پرسوتکست
یک مجموعه استخراج و پردازش اطالعات  [8]پرسو تکست
سه فناوری کالیفرنیا سؤپزشکی تولید شده در مهای زیستمتن

  کاویکه به عنوان یک ابزار متن [17] است 2004در سال 
نیاز اطالعات مورد یابیمکان برای متنتمام مقاالت ویژه

 Caenorhabditisمحققین در منابع اطالعاتی مرتبط با 

elegans پرسو بخشی از برنامه ورمطراحی شده است. تکست
 در تکست باشد.فرنیا میسسه فناوری کالیؤدر م [18]بیس 
خدمات استخراج اطالعات با جامعیت و  جهت ارتقاءپرسو 

شناسی و  ( مانعیت باال دو بخش وجود دارد: الف( هستان
شناسی به منظور متن. هستانقابلیت جستجوی مقاالت تمام
های ( طبقات موجودیت1تر دارای تسهیل جستجوهای گسترده

-ست که متشکل از موجودیت( طبقاتی ا2زیستی و همچنین 

ها را بیان بلکه رابطه بین موجودیت  پزشکی نیستندهای زیست
 کنند. می
پرسو مقاالت را به جمالت و جمالت را به کلمات و یا تکست  

کند. سپس هر کلمه یا عبارت با استفاده از عبارات تقسیم می
 eXtensible Markupیا  پذیرگذاری گسترشزبان نشانه

Language (XML مطابق با لگزیکون )(Lexicon )
گردد. در گام بعد  همه گذاری میشناسی برچسبهستان

شوند تا سازی میها و کلمات نمایهجمالت با توجه به برچسب
ها ها و/یا کلیدواژهجستجوی سریع جمالت به واسطه برچسب

گیرند که در طبقه قرار می 33ها در پذیر گردد. برچسبامکان
 پرسو هستند.شناسی تکستطبقات هستان واقع
پرسو  کاربر پرسش خود را در سطح متن مقاالت در در تکست  

نماید و جمالت بازیابی شده میشناسی مطرح چارچو  هستان

 5مطالعه  4مطالعه  3مطالعه  2مطالعه  1مطالعه   مطالعه مشخصات

 2014 2013 2012 2012 2004 سال ساخت
 لیبرز نیاکرا فرانسه نیچ متحده االتیا کننده دیکشور تول
 کننده دیتول یمرکز علم

 
 یموسسه فناور

 ایفرنیکال
فرانسه  G.Besse یپارک علم کیاطالعات و الکتر یکالج مهندس

  یشناسنیرید هشگایو آزما
  هیموسسه علوم رشد مونت پول

 و قاتیتحق یالملل نیمرکز ب
 یهاها و نظامیفناور آموزش
-نرم یهاسسه نظامؤو م یاطالعات

 نیاوکرا یافزار

وابسته به  یالمللنیب قاتیمرکز تحق
 مرکز سرطان کامارگو

 یپزشک ستیز یپزشک ستیز یپزشک ستیز  یستیز یپزشک ستیز یشناسهستان یموضوع کل
 ییمعنا یگذارنشانه یشناسهدف استفاده از هستان

 کلمات موجود در متون
 در موجود میمفاه یسینو هیحاش هاتیسا و  ییمعنا یسینو هیحاش

 هاپرسش در و متون
موجود در  یهاداده یسازکپارچهی عالئق کاربر ییبازنما

 یپزشک دانش ییبازنما و منبع نیچند

 یآر یآر ریخ یآر یآر ازیمورد ن یشناسهستان دیتول
 & Gene Ontology ریخ Gene Ontology مورد استفاده مجدد یهایشناسهستان

MeSh 
Gene Ontology & 

UMLS 
 یمرتبط با دسترس یهایشناسهستان
 ICD-10, ICD-Oآزاد: 

 ییمعنا یگذارنشانه اطالعات یابیدر باز یشناسکاربرد هستان
 کلمات و عبارات

 یابیباز در ییمعنا انطباق امکان دجایا
 اطالعات

و  ییمعنا یهافراداده هیته
 موجود میمفاه با جیمشابهت نتا

 پرسش در

 یموضوع عالئق نیب ارتباط جادیا
منابع  یهانامهاصطالح و کاربر
 ینترنتیا

 یاطالعات یهابانک( 1: قیتطب
ها از اشکال ( ادغام داده2و  متفاوت

 یهاد گزارشساختارمند و متون آزا
 یریو تصو یپاتولوژ

 و آثار عنوان ها دهیچک از کجا آمده یشناسهستان دیتول هیمواد اول
 مقاالت متنتمام

 و  جات یسبز یاحرفه یهاکتا 
  یکشاورز اطالعات یها تیسا

 ریو سا یموضوع طهیح نیمتخصص
 یشناس هستان

 یموضوع طهیح در ینترنتیمنابع ا ندارد
 کاربر

های گزارش  یپاتولوژ هایگزارش
 یبندطبقه هایگزارش  یربرداریتصو
 یمیش هایتومور  گزارش مرحله
 یوتراپیراد و یجراح  یدرمان

 یشناسهستان دیتول
 ی/مشارکتی/اختصاصی/گروهرمتمرکزیمتمرکز/ غ

 نیمتخصص نظارت با خودکار مهین ندارد متمرکز متمرکز
 کاربر و

 متمرکز

کالو ریها و زکالو دیتول وهیش
 هاها/خواص/اسالت

 

 یموضوع نیمشاوره با متخصص ندارد ندارد نییپا باالبه یطراح ینیو ماش یدست

 PERL کدامند؟ یشناسهستان ساخت( یابزار )ها
expressions 

Protégé 4.0.2 ندارد Protégé Openlink Virtuoso, 
Ontop, ARQ, OWL 

Micro Reasoner 

 OWL - OWL OWL - یشناسزبان ساخت هستان

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد یشناسهستان یابیارز وهیش
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پرسو این کند. فرض اصلی تکستمیتوسط نظام را بازبینی 
-است که جستجوی پیکره متنی با ترکیبی از طبقات هستان

ال است ؤواند پرسشی را که محتوی معنای یک ستشناسی می
شود  ها استفاده میبسیار بهتر از حالتی که فقط از کلیدواژه

 تسهیل نماید. 
نوع متن  24پرسو برای تا زمان تهیه مقاله حاضر  تکست

های سازی شده است و قابلیت تعمیم به پیکرهمتفاوت پیاده
ریق این سایت قابل افزاری از طست. بسته نرما متنی را دارا
 توان آن را نصب کرد. صورت محلی میه دانلود بوده و ب

 پرسوسایت تکستانواع خدمات وب

شناسی و زیست پزشکی برای جامعه زیست خدمات قابل عرضه
 :از نداعبارت پژوهشی مقاصد برای تنها

 های های مرتبط با ارگانیسمجستجوی تمام متن پژوهش
های وضوعات خاص در سایتو مقاالت م [19] مدل
 خاص 

 پزشکی برای ساخت کاوی متون زیستبندی و متنطبقه
 های اطالعاتیبانک

 اف  دی های زیستی در پیایجاد ارتباط بین موجودیت
های اطالعاتی مقاالت و آنالین موجود در مجالت و بانک

 .[19] آنالین
نکته منفی قابل ذکر عبارت است از اینکه کنسرسیوم هستان

فرآیند "های شناسیاکثر محتویات هستان [20] شناسی ژن
را تحت  "اجزاء سلولی"و  "های مولکولیکردعمل"  "زیستی

سایت لف قرار داده است. سایر مواد موجود در و ؤقانون حق م
سسه ؤلف در مؤمنیز توسط نویسندگان تحت حمایت قانون حق

 گیرند.  فناوری کالیفرنیا قرار می
 پرسوسی تکستشناهستان

متن مقاالت با هدف ها  عنوان آثار و تمامپرسو چکیدهدر تکست
شناسی مورد پردازش قرار گذاری معنایی به وسیله هستاننشانه
شناسی یک فهرست از انواع پرسو هستانگیرند. در تکستمی

که با هدف بحث و گفتگو در است اشیاء و مفاهیم )انتزاعی( 
سازی اند که به شفافیزی شدهریک حیطه موضوعی طرح

معنایی یک حیطه موضوعی برای استفاده روزمره کمک می
های باشد. اگرچه واژهشناسی ژن می  هستانآنکند. زیربنای 

شناسی ژن با هدف بازنمایی متون زبان موجود در هستان
ها و مترادفای غنی از واژهاند  مجموعهطبیعی طراحی نشده

ها سنگ شود. این واژهپزشکی محسو  میتدار زیسهای معنی
طبقه دیگر  30پرسو هستند. بنای سه طبقه مرتبط در تکست

درصد لگزیکون هستان 80 شوند. تقریباًها اضافه مینیز به آن
 . باشدمیشناسی ژن های هستانپرسو واژهشناسی تکست
ها عمق )تعداد شاخهشناسی دارای سلسله مراتب کماین هستان

طبقه والد است. هر طبقه  33های کمی دارد( با زیرشاخهو 
ممکن است از یک یا چند زیرطبقه تشکیل شده باشد که شکل 

های باشند. برای مثال  همه واژهتر طبقه والد میاختصاصی
طبقه فرایند زیستی به یکی از زیرطبقات آن تعلق خواهند 

 و transcription  translation  expressionداشت: 
. این حالت برای کاربر مناسب "no biosynthesis"یا 

کاربری که بیشتر میل به  سازی رابطاست و یقیناً برای پیاده
 سوی بازیابی اطالعات دارد متناسب است. 

اصطالح عادی که  14500پرسو به وسیله شناسی تکستهستان
هر یک از مفاهیم متشکل از یک تا هشت کلمه است  

ود. این اصطالحات در یک لگزیکون قرار شدهی مینمونه
تواند با چند الگوی متغیر هر اصطالح عادی می گیرند.می

های با قاعده منطبق باشد. برای مثال  اشکال چندگانه فعل
توان با انگلیسی را به راحتی می

‘‘[Ii]nteract(s│ed│ing)?’’  بیان نمود که خود
 باشد: حاکی از هشت حالت می

‘‘interact,’’ ‘‘interacts,’’ ‘‘interacted,’’ 

‘‘interacting,’’ ‘‘Interact,’’ ‘‘Interacts,’’ 

‘‘Interacted,’’ and ‘‘Interacting.’’ 

با اصاطالح   C. elegansگذاری شده منظم های نامتمام ژن
" [A–Za–z][a–z][a–z]–\d+"     با تطاابق ساه حارف

([A–Za–z][a–z][a–z]) ( و یااک -  یااک خااط تیااره )
 شوند. ( منطبق می+d\تیب عددی )تر
در این اثر  در مورد نحوه تعیین دقیق معنای مفهوم و خواص   

و اسالت و روابط آن از چه اصولی پیروی شده است  نحوه 
شناسی انفرادی بوده و یا گروهی و چه فناوریساخت هستان

شناسی استفاده کنندگان هستانهایی برای ارتباط بین تولید
ابزار مورد استفاده چه بوده است؟ روش ارزیابی شده است؟ 

شناسی چگونه بوده است؟ اطالعات روشنی داده نشده هستان
 است.
 

مدل بازیابی اطالعات مبتنی بر هستان شناسی براي 

 (2تجارت الکترونيک سبزیجات )مطالعه 

شناسی برای تجارت نظام بازیابی اطالعات مبتنی بر هستان
منظور بهبود میزان جامعیت و مانعیت  الکترونیک سبزیجات به

موتور جستجوی بازیابی اطالعات تجارت الکترونیک سبزیجات 
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در کالج مهندسی اطالعات و الکتریک دانشگاه  2012در سال 
. در این اثر اعتقاد بر این است [14] کشاورزی چین طراحی شد

های که با توجه به افزایش سریع اطالعات بر روی و   نظام
ای اطالعات  دیگر پاسخگوی نیازهای بی سنتی کلیدواژهبازیا

اطالعاتی کاربران به لحاظ جامعیت و مانعیت نتایج نیستند. از 
شناسی  بازیابی کارگیری هستانه رو  نظام پیشنهادی با باین

ای به حالت انطباق معنایی اطالعات را از حالت انطباق کلیدواژه
شناسی برای به ز هستانا دهد. در این مطالعهمیارتقاء 
های تجارت سایتمعنایی و  نویسیآوردن حاشیهدست

 شود. الکترونیک سبزیجات استفاده می
 شناسی سبزیجاتمراحل ساخت هستان

شناسای سابزیجات مراحال زیار توساط      برای سااخت هساتان  
 :بیان شد نویسندگان مقاله

 شناسی حيطه موضوعیتعيين هدف و دامنه هستان

شناسی به آن له هدف  دامنه و عملکردی که هستاناین مرح
شناسی کند. هدف هستانشود را شفاف میمنظور ساخته می
شناسی بایست قبل از ساخت روشن شود. هستانموضوعی می

ای را برای تجارت الکترونیک سبزیجات کمک معنایی ویژه
بهبود بازیابی اطالعات از اطالعات موجود در صفحات و  

رسانی بنابراین به منظور بهبود خدمات اطالع ؛آوردفراهم می
 بایست تا سر حد امکان روابط معنایی مفاهیم فراهم گردد. می

 یموضوع طهيح اطالعات زيو آنال يآورجمع 

شناسی شرط مهم موفقیت ساخت هستاناین مرحله پیش
شناسی توان هستانباشد. تنها در صورتی میسبزیجات می
اطالعات کافی ساخت که اطالعات و دانش سبزیجات را با 

آوری گردد. به منظور جمع نظر کامالًموضوعی حیطه مورد
پذیری الزم  محتوای آن شناسی با قابلیت تطبیقساخت هستان

های آن باید صائب و بایست معتبر و استاندارد باشند و واژهمی
نشناسی سبزیجات از آکامل باشند. منابع اطالعاتی که هستان

بایست دارای اطالعات معتبر باشند نظیر گیرد میمی أها منش
های اطالعات سایتای سبزیجات  و های حرفهکتا 

-شناسیموضوعی و سایر هستان کشاورزی  متخصصین حیطه

 هایی که در حال حاضر وجود دارند.
 یكالس مراتب سلسله و هاكالس فیتعر

ین که یپا به السه روش طراحی کالو وجود دارد. یک روش با
تدریج مفاهیم تخصصی ه در آغاز مفاهیم بسیار کلی و سپس ب

باال که در آغاز  به ینیپا دوم روش  کندبعدی را تعریف می
کند و بندی میمانند را تعریف و کالومفاهیم خاص و بی

 شوندتر میسپس تعمیم این مفاهیم موجب ایجاد مفاهیم جامع

غاز چشمگیرترین مفاهیم را تعریف ترکیبی که در آسوم و روش 
کند و در گام بعد مفاهیم بعدی را به اقتضای مفهوم تعمیم می

تر( تر( و یا اختصاصی )تعریف کالو خاص)تعریف کالو جامع
شناسی تجارت الکترونیک کند. برای ساخت هستانمی

 ین استفاده شد. یپا به سبزیجات از روش طراحی باال
 هاكالس خواص فیتعر

های الؤها به تنهایی اطالعات کافی برای پاسخ به سالوک
بنابراین پس از تعریف چند کالو  ؛آورندصالحیتی فراهم نمی

ند از: اها تعریف شوند. موارد مهم عبارتبایست خواص آنمی
ها بازنمایی ها بین مفاهیمی که کالوتهیه لیست جامع از واژه

خاصیتی که مفاهیم ممکن  ها  یا هرکنند  روابط میان واژهمی
 Object) یءها دارای خواص شاست داشته باشند. این واژه

propertiesای )داده ( و خواص نوعDatatype 

propertiesها را به ها خواص کالو( هستند. تمام زیرکالو
بایست به بزرگترین برند. یک اسالت خاصیت میارث می

 ست شود. کالسی که دارای خاصیت مورد نظر است پیو
 هانمونه جادیا

ها های انفرادی کالوآخرین مرحله عبارت است از ایجاد نمونه
ک کالو مستلزم در سلسله مراتب. تعریف یک نمونه منفرد ی

( ایجاد یک نمونه 2انتخا  یک کالو   (1این موارد است: 
 ( پر کردن مقادیر اسالت3و  منفرد از آن کالو

 سبزیجات موضوعیشناسی حيطهساخت هستان

شناسی حیطه موضوعی تجارت الکترونیک سبزیجات  هستان
مفاهیم و روابط بین مفاهیم در تجارت الکترونیک سبزیجات را 

 OWLشناسی و  کند. در این مدل از زبان هستانبیان می

DL شناسی استفاده شد و هستانبرای تشریح مفاهیم هستان-

 Protégé) 4.0.2موضوعی با ابزار پروتژه  شناسی این حیطه

 ( ایجاد گردید. 4.0.2
شناسی سبزیجات دارای طبقات زیادی است از قبیل: هستان  

گونه سبزیجات  محل سبزیجات و غیره. هر سطح محتوی 
ها و ها  روابط کالومجموعه مفاهیم زیادی است )کالو

ای و هر مجموعه مفهومی دارای اطالعات نمونه خواص(
و سپس  کندبتدا طبقه را تعیین میانتزاعی است. این مدل  ا

کند. کالو  خواص آن و روابط مربوط به طبقه را تعریف می
شوند. بنابر تجزیه و تحلیل می ها پرها با نمونهسرانجام  کالو

های تجارت الکترونیک سایتاطالعات مرتبط در و 
شناسی حیطه موضوعی سبزیجات سبزیجات  چارچو  هستان

باشد: گونه سبزیجات  محل سه طبقه میبه طور کلی دارای 
 سبزیجات و شرکت. گونه سبزیجات متشکل است از تقریباً
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ای  هفت نوع سبزی نظیر سبزیجات برگی  سبزیجات غده
 و غیره.   solanaceousسبزیجات 
کند و ها را تعریف میشناسی حیطه موضوعی کالوهستان

سیم میتر تقهای کوچکاطالعات کالو مرتبط را به بخش
شناسی تجارت الکترونیک سبزیجات خواص هر کند. هستان

کند. انواع روابط کالو  رابطه و رابطه گسترشی را تشریح می
 ند از:اشناسی عبارتمفهومی در این هستان

(  روابط کلی Association relationsروابط انجمنی ) -1
 یا عمومی

روابط (  Generalization relationsروابط تعمیمی ) -2
is-kind-of 

(  روابط Aggregation relationsروابط تجمیعی ) -3
is-part-of 

 Is Part Of  Hasند از اها عبارتروابط خاصیت کالو

Part Of رابطه .Is Part Of ای است از زیر رابطهIs 

Vegetable Of رابطه .IsPartOf  معکوو رابطهHas 

Part Of شناسی هستانهای در کالو ءیشباشد. خواص می
و  hasproduct  hasproducer  locatedInشامل 
 باشد.غیره می
شناسی حيطه هستان نویسی معنایی بر مبنايحاشيه

 موضوعی

سازی نویسی معنایی عبارت است از فرآیند نمایهحاشیه
های دستی  اطالعات حاصل از منابع مرتبط و شامل روش

منابع و دانش مفاهیم  خودکار برای بیان محتوایخودکار و نیمه
های شناسی و نمونههای هستانکلیدی با استفاده از کالو

سازی آشکار میباشد که در فرآیند نمایهشناسی میهستان
 شوند. 

های تجارت الکترونیک سایتابتدا  اطالعات مرتبط از و 
شود. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات سبزیجات استخراج می

ها نیاز است پردازشی صورت بگیرد. این سایتموجود در و 
)اطالعات HTMLهای ( برداشت تگ1ند از: اعملیات عبارت

( شناسایی کلمات در 2  های متنی باشند(باید عاری از قالب
( برداشت کلمات فاقد 4  ( شناسایی خواص کلمات3  متن آزاد
( استخراج کلمات  حذف پیشوند و پسوند کلمات. 5  ثرؤمعنی م

هایی از متن آزاد استخراج شدند که سپس مفاهیم و نمونه
و  "تاریخ عرضه"و  "ایمیل"  "تلفن"  "نام محصول"محتوی 

ها بر اساو عبارات اسمی در متن آزاد حاصل غیره بودند. نمونه
 شدند. 

شناسی و نظام بازیابی اطالعات مبتنی بر هستان

 (3كاربرمحور علوم حياتی )مطالعه 

 LGI2Pکه کار مشترک بین مرکز تحقیقات  [2]این نظام 
سسه علوم رشد دانشگاه ؤشناسی مو آزمایشگاه دیرین [21]

شناسی از مفاهیم هستان 2012  در سال است [22]مونت پولیه 
ها به شود )ژنها استفاده میسازی موجودیتژن برای نمایه

شوند( و به نویسی میشناسی ژن حاشیهوسیله مفاهیم هستان
های موضوعی مد سرعنواننویسی مقاالت پا ظور حاشیهمن

برند. این نظام ربط کلی هر موجودیت در پزشکی را به کار می
زند. شده توسط کاربر تخمین مینظام را با توجه به پرسش ارائه
گیری مشابهت نسبی بین هر ربط کلی به وسیله تجمیع اندازه

را نمایه می مفهوم موجود در پرسش و مفاهیمی که مدارک
شود. هدف کلی این مطالعه مطلو  ساختن کنند حاصل می

 تعامل بین کاربر نهایی و سیستم بازیابی اطالعات است. 
 که این نظام با رویکرد مبتنی بر مفهوم هم راستا ییاز آنجا

شناسی ست و نقطه آغازین کار خود را وجود یک هستانا
شناسیساخت هستاندهد؛ بنابراین به نحوه موضوعی قرار می

شود. در این مطالعه هم مدارک و هم پرسش ای نمیها اشاره
شناسی موجود بازنمایی کاربر توسط مجموعه مفاهیم هستان

 شوند.می
شناسی حیطه موضوعی و این نظام متکی است بر یک هستان  

هایی که با استفاده از مفاهیم موجود در آن نمایهبر موجودیت
هایی که به وسیله مفاهیم برای مثال  ژنشوند )سازی می
 Meshمد که با استفاده از شناسی ژن یا مقاالت پا هستان

شوند(. ربط کلی هر مدرک نیز با تجمیع اندازهسازی مینمایه
گیری مشابهت نسبی هر مفهوم در پرسش با مفاهیمی که 

گردد. عملگرهای محاسبه می  کنندمدرک مورد نظر را نمایه می
های ترجیحی هستند که انتظارات کاربر نهایی را میع  مدلتج

شده طبق امتیازات کل خود کنند. مدارک بازیابیتسخیر می
شده ترین مدارک )نمایهشوند به طوری که مرتبطبندی می رتبه

با مفاهیم موجود در پرسش( باالتر از مدارک کمتر مرتبط قرار 
یک کفایت کلی بر اساو تر اینکه  تعریف جالب گیرند. نکتهمی

 هر به توجه بامشابهت نسبی یک امتیاز دقیق به هر مدرک 
 . دهدمی پرسش در مفهوم
در این مطالعه یک مدل جدید انطباق درخواست مدرک مبتنی   

گردد. از این بر تجمیع امتیازات ربط چندسطحی تشریح می
های سرطان و ساخت رابط کاربری رویکرد برای شناسایی ژن

مدل شود. سش تعاملی نظام بازیابی اطالعات استفاده میپر
راستا با رویکردهای مبتنی بر مفهوم شده در این مقاله همارائه
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های موجود در یک حیطه شناسیاست و در آغاز از هستان
ها توسط کند. هم مدارک و هم پرسشموضوعی استفاده می

 د. شونشناسی بازنمایی میای از همان هستانمجموعه
شود ذکر شناسی ساخته نمیکه در این مطالعه هستان ییاز آنجا

شناسی ژن و کند که در این نظام از هستاناین نکته کفایت می
نویسی ( برای حاشیهMeshهای موضوعی پزشکی )سرعنوان

معنایی مدارک  برای بازنمایی پرسش و برای انطباق استفاده 
 شده است. 

مبتنی بر معناشناختی براي سازي ترجيحات كاربري مدل

پزشکی بازیابی اطالعات در حيطه موضوعی زیست

 (4)مطالعه 

که کار مشترک دو مرکز علمی در اوکراین  [23]در این اثر 
ای های معنایی پایهنویسندگان معتقدند فناوری [24  25]است 

های موجود در آورند که چالشاستوار و پایا فراهم می
سازی داده و دانش را قابل و بصری سازماندهی  دستکاری

 های میانای از الگوریتمکنند. این اثر مجموعهمدیریت می
 توانند از اطالعات حیطهکند که میپذیر را ارائه میکنش

شناسی برای بهبود فرایندهای موضوعی و اطالعات هستان
 بازیابی اطالعات استفاده کنند. 

های موضوعی برای ایجاد های حیطهشناسیاین نظام از هستان
کند. این استفاده می های سبکشناسیسازی هستانو نرمال
ترجیحات کاربران را در یک حیطه موضوعی  هاشناسیهستان

کیفیت فرایندهای بازیابی اطالعات  ءمشخص به منظور ارتقا
شناسی کنند. هدف این مقاله تعریف یک روشبازنمایی می

واژگان   طالعات اثربخش مبتنی برکاربرمحور برای بازیابی ا
. عالئق کاربر به باشدمی هاشناسیها و هستاناصطالحنامه
سازی میهای سبک حیطه موضوعی مدلشناسیوسیله هستان

شوند و در عین حال هر منبع اینترنتی به وسیله یک 
 شود. اصطالحنامه بازنمایی می

ونه از منابع شناسی  در آغاز کاربر یک مجموعه نمدر این روش
کند. سپس  موضوعی مشخصی را انتخا  می اینترنتی در حیطه

ترین برای هر منبع اینترنتی  یک اصطالحنامه متشکل از مهم
نظر ظاهر شود که در منبع اینترنتی موردهایی ساخته میواژه
شوند. در گام بعد  برای ایجاد پروفایل کاربری  کاربر میمی

تولیدشده برای هر منبع اینترنتی را بر های بایست اصطالحنامه
شناسیهای ذیربط نگاشت کند تا هستانشناسیروی هستان

کنند. های سبک کاربری بسازد که عالئق کاربر را بازنمایی می
شود  سپس  زمانی که یک منبع اینترنتی جدید به نظام وارد می

شود و با هستانیک اصطالحنامه منبع اینترنتی تولید می

کند شود. این مرحله مشخص میهای کاربر مقایسه میاسیشن
که منبع اینترنتی جدید برای کاربر مورد نظر مناسب است یا 

  ؟خیر
 ساخت پروفایل عالئق كاربر

ای از منابع اینترنتی که معتقد است به کاربر در آغاز مجموعه
کند. هر منبع اینترنتی حیطه خاصی مرتبط است را انتخا  می

ای از مدارک متنی شامل محتوا  فراتوصیفات  نتایج وعهبا مجم
شود. در نتیجه آنالیز خودکار سازی و غیره  مشخص مینمایه

گردد که بر کاربری تشکیل می این مدارک یک اصطالحنامه
شناسی سبک که بازنمایی کننده عالئق پایه آن یک هستان
 شود.کاربر است  ساخته می

 یل كاربريمراحل ساخت خودكار پروفا

شناسی عالئق کاربر به قرار به طور کلی مراحل ساخت هستان
 باشد:زیر می

انتخا  مجموعه اولیه مدارک متنی مرتبط به یک حیطه  -1
 موضوعی مشخص

 ایجاد فضای اطالعاتی حیطه موضوعی -2

 هاسازی اصطالحنامهپاک -3

 های اصطالحنامهدهی به واژهوزن -4

شناسی حیطه موضوعی ر هستاننگاشت اصطالحنامه ب -5
 (UMLSو  GO)برای مثال  

 شناسی حیطه موضوعی.سازی هستانغنی -6

مدارک  در مرحله اول  ورودی الگوریتم مورد استفاده مجموعه
شده است. هنگامی  کننده منابع اینترنتی انتخا متنی توصیف

بایست برای هر مدرک اند متخصص میکه مدارک انتخا  شده
یین کند. این وزن اهمیت و ربط منبع را در حیطه وزنی تع

شود کند. این امر موجب میموضوعی مورد نظر تعیین می
ای که در این مدارک است امتیازات متفاوتی برای هر واژه

 حاصل آید. 
( برای هر مدرک حاصل از مدارک اینترنتی 2در مرحله بعد )
شود. های آن ساخته میلغت محتوی تمام واژهیک فرهنگ

های هر مدرک اصطالحنامه سپس با یکی کردن اصطالحنامه
شود. منبع اینترنتی برای مجموعه منابع اینترنتی ساخته می

نکته قابل ذکر این است که در این اثر اصطالحنامه منبع 
ای از اصطالحنامه است که روابط بین اینترنتی شکل ساده شده

ن مرحله  یک فرآیند آیند. در ایها در آن به حسا  نمیواژه
سازی کلمات در مدرک  امکان سازی شامل کوتاهنرمال

 آورد.شناسایی کلمات در اشکال مختلف را فراهم می
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اهمیت که بسیار در لغت برای کلمات بیمدرک یک فرهنگ(  کاربر باید برای هر 3ها )هسازی اصطالحنامدر مرحله پاک
 یک نهایت در. کندمی جلوگیری اصطالحنامه به معنیبی کلمات از بسیاری ورود از امر این .نماید تعیین  مدرک پرتکرار هم هستند

 . شودمی ساخته بررسی مورد هایاصطالحنامه( متحدسازی) کردنیکی وسیلهه ب اینترنتی منبع اصطالحنامه
شود که اهمیت سازی شده وزن داده میهای پاکمههای موجود در اصطالحنادهی واژه  به واژه  با استفاده از یک فرمول وزن4در مرحله 
 (1)فرمول  کند:محاسبه می نظر در اصطالحنامه راواژه مورد

 
 (1فرمول )
 

 
شناسی حیطه در مرحله نگاشت اصطالحنامه به هستان

آوردن معناشناختی الزم برای (  به منظور فراهم5موضوعی )
های اصطالحنامه های موجود دربازنمایی عالئق کاربر  واژه

شناسی موجود در حیطه بایست به یک هستانکاربر می
شناسی موضوعی مورد بحث ربط داده شوند )مانند هستان

UMLS شناسی ژن(. و هستان 
هر واژه از اصطالحنامه باید حداقل بر یک مفهوم در هستان

شناسی شناسی نگاشت شود. کاربر در گام نخست  یک هستان
کند و سپس حداقل ها انتخا  میشناسیانرا از مخزن هست

کند. این فرآیند توسط کاربر و یک مفهوم از آن را انتخا  می
بر اساو دانش خود او در مورد حیطه موضوعی خودش انجام 

شناسی صورت شود. اگر نگاشتی بین یک واژه و هستانمی
تگ )گذاری اهمیت یا عنصر نشانهنگیرد آن واژه کلمه بی

شود. در صورتی که گردد و پس زده میال( تلقی میامتیاچ
کاربر کلمه نگاشت نشده را در حیطه موضوعی بااهمیت 

کننده واژه موردنظر را تشخیص دهد  آنگاه یک مفهوم بازنمایی
شناسی بیافزاید. در این صورت است که هستانباید به هستان
 شود. سازی میشناسی غنی

شناسی مفهوم موجود در هستان ها که به یکگروهی از واژه
ین ابنابر ؛شوندشوند یک واحد منفرد در نظر گرفته میوصل می

شده  سازی پردازش معناشناختی مدارک نوشتهامکان یکپارچه
های مختلف و همچنین تجزیه و تحلیل چند زبانی و به زبان
 آید.ها در منابع اینترنتی به وجود میمترادف

شود خودکار به کمک ابزاری انجام مینگاشت به صورت نیمه
شناسی را برای رواییها و مفاهیم هستانکه نگاشت بین واژه

کند. اگر ابزار نتواند نگاشتی را سنجی به متخصص پیشنهاد می
بیابد  آنگاه متخصص خود باید کار را  برای واژه تعیین شده
 دستی انجام دهد. 

وعی را که متخصص های مهم موض(  واژه6در مرحله پایانی )
یابد و به دلیل نبودن آن مفاهیم در موضوعی در منابع می

شناسی در محل شناسی قابل نگاشت نیستند  به هستانهستان
ها با سایر مفاهیم موجود در شوند و روابط آنمناسب افزوده می

 گردد. شناسی بر قرار میهستان
اند و با ه شدهپیاد OWLها به زبان شناسیدر این اثر  هستان  

اند. این ابزار گسترش یک هستاناستفاده از پروتژه ساخته شده
های جدید ها و نمونهشناسی را از طریق افزودن کالو

شناسی خودشان را توانند هستانکند. کاربران میپشتیبانی می
ترین های موجود برای بازنمایی مرتبطشناسیبر اساو هستان

عی مشخص ایجاد نمایند. این مفاهیم در یک حیطه موضو
ها ممکن است جنبه همگانی و گسترده نداشته شناسیهستان
مه حناکنند و اصطالها دانش کاربر را بازنمایی میاما آن ؛باشند

 کنند. سازی میحیطه موضوعی مورد نظر را نرمال
های حاصل از شناسی و واژهروابط بین مفاهیم در هستان

کاربر و یا هر گروه کاربری متفاوت است. مه برای هر حنااصطال
ها عالقه )اطالعات( کاربر و توانایی او را برای پردازش آن

 کنند.اطالعات بازنمایی می
پیاده OWLوزن حاصله به زبان های سبکشناسیهستان  

ها را به منظور انعکاو توانند آنشوند و کاربران میسازی می
نظر اصالح کنند. این ی موردعقائد فردی خود در حیطه موضوع

ها دانش کاربر را در حیطه موضوعی بازنمایی میشناسیهستان
کنند و واژگان استفاده شده در حیطه موضوعی مورد بحث را 

کنند. سر انجام  نگاشت بین مفاهیم هستانسازی میشخصی
ها به هر کاربر و یا هر گروه نامههای اصطالحشناسی و واژه
 شود. ته میکاربری وابس

 مبتنی اطالعات بازیابی نظام یک :(Recruit) ریکروت

 در شرایط واجد هاينمونه ورود براي شناسیهستان بر

 (5 مطالعه) بالينی هايكارآزمایی
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های بالینی مطالعاتی هستند که اثربخشی مداخالت کارآزمایی
درمانی جدید نسبت به مداخالت جاری درمانی را ارزیابی می

های پژوهشی شکل اصلی این مطالعات انتخا  نمونهکند. م
واجد شرایط  طبق معیارهای ورود به مطالعه  با استفاده از داده

باشد. از این رو  در های پرونده الکترونیک سالمت )پاو(  می
های دستی شود از روشهای بالینی ترجیح داده میکارآزمایی

گیر  د که بسیار وقتهای مطالعه استفاده شوبرای انتخا  نمونه
تخصصی است. هدف  -های عملیناکافی و مستلزم آموزش

های بالینی از یافتن بیماران سرطانی برای کارآزمایی ریکروت
طریق طراحی و ساخت یک نظام بازیابی مبتنی بر هستان

المللی . ریکروت در مرکز تحقیقات بین[26]باشد شناسی می
استفاده  2014از آگوست  [27]وابسته به مرکز سرطان کامارگو 

بانک  9هزار بیمار و  500های بیش از شده است و محتوی داده
 اطالعاتی است. 

های سازی دادهها برای یکپارچهشناسیاین سامانه از هستان
موجود در چندین منبع و بازنمایی دانش پزشکی استفاده می

ی ها( تطبیق بانک1ها برای: شناسیکند. کاربرد هستان
ها از اشکال ( ادغام داده2اطالعاتی متفاوت و همچنین 
های پاتولوژی و تصویری ساختارمند و متون آزاد گزارش

 باشد. می
شناسی برای بازنمایی اطالعات بیماران در این مطالعه از هستان

و دانش حیطه موضوعی استفاده شده است. این سامانه یک 
شامل نمایه مفاهیم مورد  برده که ای ساده را به کارمدل داده

های موجود شناسینیاز بیمار است. سامانه مزبور از هستان
-ICD-10, ICDدارای لیسانس باز و قدرت و رسایی باال )

Oنماید. به منظور راحتی فهم تیم فنی و مجدد می ( استفاده
ها به ها و خواص آننویسی کالوکاربران ریکروت  حاشیه
 ته است.زبان پرتغالی صورت گرف

 

 گيريبحث و نتيجه
کارگیری ه ها برای بدهد هدف اصلی نظاماین مطالعه نشان می

 های معناییفراداده ها برای تولیدآن استفاده ازها شناسیهستان
هر چند به نظر می است. برای کمک برای استدالل ماشینی

شناسی در بازیابی اطالعات کاربرد هستانرسد مطالعات 
محدود به یک و  آغاز شده است 2004از سال پزشکی زیست
طوالنی  با وجود گذشت زمان نسبتاً شوند.نمی نیز کشور

پزشکی مبتنی کماکان یک نظام بازیابی جامع اطالعات زیست
 شناسی هنوز شکل نگرفته است. بر هستان

پزشکی اصول سیزده گانه در مخزن هستانهر چند در زیست
شکل گرفته و حتی پایه توسعه  [27] پزشکیهای زیستشناسی
باشند  رویکرد اصلی ساخت هستانشناسی ژن نیز میهستان
مجدد از  استفاده های مورد بررسی در این مطالعهشناسی
باشد. سه مطالعه از مطالعات مورد میهای پیشین شناسیهستان

شناسی ژن در توسعه هستانبررسی در این مقاله از هستان
استفاده مجدد قرار دادند. این مهم نشان میشناسی خود مورد 

تواند منبع معتبری برای توسعه شناسی ژن میدهد هستان
هایی باشد که دارای ارتباط موضوعی باشند. علت شناسیهستان

شناسی ژن ممکن است به دلیل وجود اصولی موفقیت هستان
 باشد که در طراحی آن به کار رفته است.

ها شناسیپزشکی هستان[ در زیست16]دهند مطالعات نشان می
( واژگان کنترل شده برای حاشیه نویسی ژن1در مواردی چون 

( تعریف طرح پایگاه دانش 2(  GOها و محصوالت ژنی )
(BioCyc & Reactome  )3 شکل یا فرمتی برای )

(  BioPaxو  MGED  SBMLسازی داده )مثل یکپارچه
( Reactome  )5و  BioCyc( تعریف طرح پایگاه دانش )4

( اجرای پرسش 6(  Textpressoاجرای پردازش زبان طبیعی )
 یفدرال یهاگاه)که از نظر معنایی غنی باشد( بر روی پای

(TAMBIS و )یندهایفرا از یرسم یهاییبازنما جادیا( 7 
مورد استفاده قرار  (Hybrow) اتیفرض یابیارز یبرا یستیز
( 1العه حاضر کاربردهای گیرند. این در حالی است که مطمی
ایجاد امکان انطباق ( 2  گذاری معنایی کلمات و عباراتنشانه

های معنایی و تهیه فراداده( 3  معنایی در بازیابی اطالعات
ایجاد ارتباط بین ( 4  مشابهت نتایج با مفاهیم موجود در پرسش

( 5و  های منابع اینترنتینامهعالئق موضوعی کاربر و اصطالح
ها از ( ادغام داده های اطالعاتی متفاوت و ( بانکالف: تطبیق

 های پاتولوژی و تصویریاشکال ساختارمند و متون آزاد گزارش
های بازیابی اطالعات زیستشناسی در نظامرا برای هستان

و همکاران  Gladunپزشکی برشمرده است. طبق تقسیمات 
)واژگان  توان در گروه اول[  نتایج پژوهش حاضر را می16]

کنترل شده برای حاشیه نویسی(  گروه سوم )شکل یا فرمتی 
سازی داده( و گروه پنجم )اجرای پردازش زبان برای یکپارچه

  طبیعی( جای داد. 
نکته بسیار مهمی که در مطالعات مورد بررسی مشاهده نگردید 

های تولید شده مورد ارزیابی قرار شناسیاین است که هستان
شناسی در بازیابی امر کیفیت کاربرد هستان نگرفتند. این

 کند. پزشکی را مشخص نمیاطالعات زیست
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پزشکی و با توجه به توسعه کمی و کیفی مطالعات زیست  
ها ها به زبان فارسی نیاز است با بررسی دقیق روشگزارش آن

ها به شناسیهستان و راهکارهای موجود جهانی برای توسعه
هایی را انتخا  و توسعه دهیم که فرآیند زبان فارسی  رویکرد

های مختلف را با استفاده از پذیری بین نظامکنشارتباط و میان
در مطالعات آینده می یم.یها ساده و اثربخش نماشناسیهستان

 بایست بحث ارزیابی را در الویت قرار داد.

 

 تشکر و قدردانی
علم  نامه مقطع دکتری تخصصیاین مقاله بخشی از پایان

سنجی طراحی و امکان"شناسی با عنوان اطالعات و دانش
شناسی صرع و سنجش کارآمدی آن در بازیابی ساخت هستان
المللی امام رضا که با حمایت دانشگاه بین "معنایی اطالعات

 )ع( در مشهد اجرا شده است. 
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Introduction: Ontologies improve the quality of information retrieval (IR). Therefore, it is 

important to better know the process of ontology engineering and their application in IR. The aim of 

this research was to identify the engineering methods of ontologies and also their application in 

biomedical IR. 

Method: This review was done through library research method with an analytical approach. 

Required information for the review was retrieved from Pubmed, Scopus and Web of Science using 

keywords: "Ontology-based biomedical Information Retrieval", "Information Retrieval", 

"Biomedical Information Retrieval",  "Ontology engineering", "Ontology construction",  

"Biomedical Ontology" and "Ontology building" without time limit. Five articles addressing an 

ontology-based biomedical IR system were reviewed.  

Results: Studies on ontology based biomedical IR, started in 2004, are not limited to a single 

country. In general, ontologies are used to manage the semantic metadata. Although most IRs try to 

develop their own ontologies, reuse of earlier ontologies is a priority. The material for developing 

ontologies is taken from the literature in the domain. The studied ontologies have been produced by 

centralized approaches and decentralized approaches and different groups have not been used. 

Conclusion: The main purpose of systems for applying ontologies is using them to develop semantic 

metadata for helping machine reasoning. 

 

Keywords: Information Storage and Retrieval, Biological Ontologies, Information Systems 
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