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Abstract 

Objective: This paper aims to provide a comprehensive and systematic review of published 

studies on the topic of developing ontologies based on folksonomies as a means of information 
management in electronic environments. 

Method: This study is conducted using the systematic review method. After designating the 

questions, input, and output criteria, 87 papers published during 2003-2019 were obtained through 
querying domestic and international research databases. After screening the results, 29 papers (27 

papers in English and 2 papers in Farsi) were closely studied and systematically analyzed. The data 
was entered into Excel for further statistical analysis and visualization. 

Findings: This study verifies the positive results of using folksonomized ontologies in central 

areas, including information management, and recovery and machine learning. The purpose of 
organizing knowledge is the quick transfer and retrieval of information. The inefficiency of 

traditional information organizing tools has always made it difficult to access information quickly 

and easily. The growth and development of information organization over time indicates a two-

way relationship between knowledge growth and organizational evolution. This mutual influence 

between human knowledge and its organization has been accepted as a principle and its 

importance has increased over time. It seems that along with the increasing development of the 
world of knowledge, continuous review and improvement of organizational systems are inevitable. 

Moreover, this study shows the increasing popularity of folksonomized ontologies among users for 

determining semantic relationships between tags benefiting from more extensive sets of data. 
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Furthermore, this study demonstrates that the synthesis between ontologies and folksonomies 

can facilitate semantic web development by leveraging their differences. An important factor in 

emphasizing the use of the tacit meanings of folksonomy is the high potential of folksonomy in 
facilitating the creation of semantic relationships. 

Conclusion: Although studies of the application of folksonomy in the development of 

ontologies have been conducted since 2003, semantic limitations in folksonomy have remained a 
challenging issue over last decades. However, the vast majority of user-generated folksonomies 

offer a promising future for semantic web development. Considering the significance of 

synthesizing folksonomies and ontologies in improving the semantic relationships in information 
systems and attending to users’ needs by obtaining useful data from tags, further studies are 

required to find effective solutions to the semantic ambiguities tags and to structure them. This 

study offers new perspectives to assist experts in the fields of information management and the 
semantic web. 

 

Keywords: Information organization, Information retrieval, Machine learning, Ontology, 

Folksonomy, Systematic review 
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 چکیده

ها با استفاده از فولکسونومی   شناسی  های توسعه هستی  هدف پژوهش حاضر ایجاد تصویری روشن از پژوهش هدف:
 های الکترونیکی است.  به عنوان ابزار معنایی در راستای مدیریت اطالعات در محیط

گرفته است. به همین منظور پس از تعیین سواالت و مند انجام   این مطالعه به روش مرور نظام شناسی: روش
به دست آمد. در  0559-0591های   مقاله بین سال 78های اطالعاتی   معیارهای ورود و خروج منابع، با جستجو در پایگاه

العه مقاله به زبان انگلیسی و دو مقاله به زبان فارسی( مورد مط 08مقاله ) 01نهایت پس از غربال در مراحل مختلف، 
ها در اکسل به صورت دستی طراحی شد  ها، ابتدا فرم استخراج داده عمیق قرار گرفته و تحلیل شدند. برای استخراج داده

 افزار اکسل آنالیز و نمودارهای مربوطه رسم شدند. های استخراج شده با استفاده از نرم و داده

شناسی مبتنی بر فولکسونومی در محورهای موضوعی   هستیی آثار مثبت   دهنده  برآیند مطالعه حاضر نشان ها:  یافته
مهم شامل سازماندهی و بازیابی اطالعات و یادگیری خودکار است. افزایش محبوبیت این ابزار معنایی در فضای مجازی 

های   دهمندی از مجموعه دا ها به بهره  باشد. همچنین برای تعیین روابط معنایی غنی و دقیق برچسب در بین کاربران می
ها و کشف مکمّل همزیستی   شناسی  تر تاکید شده است. استفاده از معنای پنهان در فولکسونومی برای بهبود هستی بزرگ
 تواند برای تکامل وب معنایی مفید باشد. های بین آنها نیز می  مندی از تفاوت  ها و فولکسونومی و بهره  شناسی  هستی

افزایش ایجاد روابط معنایی  ونومی درسباالی فولکنای پنهان فولکسونومی، پتانسیل عامل مهم بر تاکید استفاده از مع
 است.

                                                           

 63/11/6811 تاریخ پذیرش:؛    16/1۲/6811 تاریخ دریافت:. 1
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آغاز شده است، اما با  0559ها از سال   شناسی  هرچند مطالعات کاربرد فولکسونومی در توسعه هستی گیری: نتیجه
برانگیزی است. با توجه به اهمیت  چالش ونومی، موضوعسمعنایی در فولکگذشت زمان بسیار طوالنی، همچنان محدویت 

های مفید از این   های اطالعاتی و کسب داده  شناسی در بهبود روابط معنایی در نظام  تلفیق فولکسونومی و هستی
های   دستیابی به راهکارهای در ها، برای درک بهتر نیازهای اطالعاتی کاربران، کماکان نیاز به مطالعات بیشتر  برچسب
اندازهای پژوهشی   تواند چشم ها است. نتایج این مطالعه می  ها و ساختارمند نمودن آن  رفع ابهامات معنایی برچسب مؤثر در

 ی مدیریت اطالعات و وب معنایی ترسیم نماید.   ای را برای متخصصان در عرصه تازه

 

 مند.  اسی، فولکسونومی، مرور نظامشن سازماندهی اطالعات، بازیابی اطالعات، یادگیری خودکار، هستی ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

از جمله کارکردهای اصلی وب، فراهم آوردن بستر مناسب برای کاربران در دستیابی به 
ی   اطالعات مورد نیازشان است. نیازهای رو به افزایش کاربران، تنوع و فراوانی اطالعات، پدیده

در پاسخ به  1همین اساس تبلور وب معنایی برانگیز بدل کرده است. بر وب را به محیطی چالش
های کاربران )کسب اطالعات، اشتراک و ترکیب اطالعات و...( و افزایش  گوناگونی درخواست

های وب   منابع اطالعاتی در وب کنونی به وجود آمده است. یکی از تاثیرگذارترین عناصر در الیه
 (Gruber, 2007؛ Gasevic & et al., 2011است ) 2شناسی معنایی، هستی

ها ابزار بیان رسمی مفاهیم و روابط موجود در قلمرویی خاص هستند و در قلب  شناسی هستی
ها را از  شناسی (. آنچه هستیAlves & Santanche, 2013گیرند ) می کاربردهای وب معنایی قرار 

های مند در مدلمندی از استنتاج هوش های بازنمون دانش متمایز نموده، توانایی بهرهدیگر نظام
ها قادر به پشتیبانی و تلفیق منابع اطالعاتی پراکنده و ناهمگون هستند شناسیمفهومی است. هستی

(Noy & McGuinness, 2001)های مختلف به . به همین دلیل جایگاه و نقش مهمی را در حوزه
ها  شناسی ه هستیانداز وب معنایی به عنوان ساختار دانش اصلی، ب اند. چشم  خود اختصاص داده

شناسی و  فناوری وب معنایی، هستی(. Gasevic, Zouaq, Torinia, & Hatala, 2011متکی است )
توان به عنوان ابزارهای مهم سازماندهی و بازنمون دانش به شمار  های سازماندهی دانش را می سایر نظام

، Hodge, 2003طراحی شده است )ی گسترده توسط کاربران   آورد. هرچند این ابزارها با هدف استفاده
هایی مانند عدم   ها هنوز با چالش  شناسی حال توسعه هستی (. با این6811کفاشان و فتاحی،  :نقل در

(، تکیه بر مشارکت باالی انسان یا Van Damme, Hepp & Siorpaes, 2007مشارکت کافی کاربران )
 (،Macías-Galindo, Wong, Cavedon & Thangarajah, 2011) تمرکز بر استخراج مبتنی بر متن

شناسی که عمدتًا در هزینه طراحی و نگهداری آنها نهفته است  سازی هستی  و موانع عمومی
(Limpens, Gandon & Buffa, 2008)های صورت گرفته برای  باشد. از جمله تالش رو می ، روبه

های انسانی و یا  ات میان عاملگذاری فهم جمعی از ساختار اطالع غلبه بر این مسائل، به اشتراک
ها است. با توجه به تحقیقات صورت گرفته )المرشد وسیگ،  شناسی افزاری در توسعه هستی نرم

 ( ضروری به6811زاده و حسینی بهشتی،  ، نقل در: ابراهیم2112؛ استوجانویچ، 6816
                                                           

1. Web Semantic 

2. Ontology 
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برای بازنگری ها بازنگری صورت گیرد و ابزارهایی  شناسی رسد که در ساختار هستی می  نظر
 ها طراحی گردد. شناسی هستی

های اجتماعی و جامع  های جدیدی که در فضای وب سبب پدیدار شدن دیدگاه  از جمله فناوری
گذاری  و برچسب 1توان به ابرهای برچسب اند، می سازی، سازماندهی و بازیابی شده از نمایه

گذاری   ا عناوینی چون برچسبب 2(. فولکسونومیMagnuson, 2009فولکسونومیک اشاره کرد )
ی تجارب و دانش متفاوت افراد در  بندی مردمی، مفاهیمی ذهنی است که بر پایه و رده 3اجتماعی

سازد عمل  ها را قادر می شناسی ( و هستی6811گیرد )مجیدی،  های متنوع شکل می قالب واژه
های ساختاری بین  فاوتسازماندهی و جستجو را با تعمیق و تمرکز بیشتری انجام دهند. از ت

بندی و   ی رده های پیچیده توان به عدم نیاز به دانش و یادگیری سیستم شناسی می فولکسونومی و هستی
گیری از زبان  پذیری آن اشاره کرد که برای تکامل وب معنایی مفید هستند. همچنین بهره انعطاف

شناسی آنالین را  امکان روزآمدسازی هستیتواند  ها می طبیعی و دانش ارزشمند نهفته در فولکسونومی
رو، استفاده از فولکسونومی به  از این (.Angeletou, Sabou, Specia, & Motta, 2007تسهیل کند )

اجتماعی، محبوبیت   عنوان روشی برای نظم بخشیدن به منابع عظیم به اشتراک گذاشته شده در وب
های  ها، به عنوان ساختار برچسب  کسونومی(. فولAlruqimi & Aknin, 2019پیدا کرده است )

شوند، از مشکالت مربوط به ابهام معناشناسی، از جمله  مشارکتی که توسط یک جامعه ایجاد می
برند. پژوهشگرانی  بندی منسجم برچسب رنج می ابهام در معنی برچسب و عدم وجود یک طرح طبقه

ها،  شناسی گونه هستی ت موجود در این( برای غلبه بر مشکالLin, Davis & Zhou, 2009همچون )
های بزرگ  مندی از داده  ها مانند، بهره ترین آن توان به برخی از مهم اند که می  ابزارهای متنوعی ارائه داده

های پیشنهاد شده تالش   ها یا روش  اشاره کرد. این سیستم 4از جمله وردنت، فلیکر و سایت یوالیک
 شناسی و فولکسونومی را تلفیق کنند.  هستی های مبتنی بر  کنند مدل  می

بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف مرور مطالعات شکل گرفته در 
ها برای مدیریت   این حوزه در راستای دستیابی به استفاده از پتانسیل موجود در فولکسونومی

                                                           

1. Tag Clouds 

2. Folksonomy 
3. Social tagging 
4. WordNet, Flickr & Citeulike 
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ها پرداخته   بسیاری است که باید به آن های حل نشده  اطالعات در وب معنایی و شناسایی چالش
ها و فولکسونومی،   شناسی  های قابل توجه در ارتباط با هستی  شود. عالوه بر این با وجود پیشینه

شناسی مبتنی بر فولکسونومی انجام نشده است. مطالعه مروری  مند در حوزه هستی  ای نظام  مطالعه
شناسی به خصوص در   ژوهشگران حوزه ساخت هستیمند این رویکرد به منظور آشنایی پ  نظام

 سازد.  داخل از مواردی است که ضرورت انجام این مطالعه را روشن می

 شناسی پژوهش . روش2

مند است که بر مبنای الگوی کیچنهام و چارتر   پژوهش حاضر از نوع پژوهش مروری نظام
((Kitchenham & Charter, 2007 شناسی مبتنی بر   های پژوهشی مرتبط با متغیرهای هستی یافته

مند با یافتن همه مطالعات   فولکسونومی را مورد بررسی قرار داده است. مطالعات مرور نظام
ی غیر سوگیرانه، به تلخیص شواهد، روزآمدسازی اطالعات   ها به شیوه  پژوهشی مرتبط، تلفیق یافته

 تر )با تطبیق و مقایسه( نتایج  تون پژوهشی و ایجاد شکل شفافبدون نیاز به مطالعه همه م
مند براساس این راهنمای علمی   (. در این مطالعه، مرور نظام6811پردازد )پورنقی،  می  ها  پژوهش

 ( تدوین و انجام شده است. 6در سه مرحله و هفت گام طبق شکل )

 پژوهشمدل مفهومی  -1نمودار        

با مرور متون پژوهشی، مشخص شد تاکنون پژوهشی به  ضرورت انجام پژوهش: گام اول: تعیین
شناسی مبتنی بر فولکسونومی انجام نشده است.  مند و با تمرکز بر ساخت هستی  روش مرور نظام
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تواند به شناسایی شکاف بین پژوهش و عمل کمک کرده و نوعی تلخیص مستند  می این مطالعه 
مند مطالعاتی که به این موضوع   شی را فراهم آورد. با بررسی نظامنتایج، حاصل از متون پژوه

های تری در این حوزه دست یافت. به عالوه بررسی دقیق پژوهشتوان به بینش عمیق می  اند  پرداخته
سزایی در بهبود مطالعات  تواند سهم به می ها  کاربردی و شناسایی عوامل موثر بر انتخاب روش

 مبتنی بر فولکسونومی داشته باشد.شناسی  ساخت هستی
های پژوهش، گام بسیار مهمی در هر بررسی  تعریف پرسش های پژوهش: گام دوم: طرح پرسش

مند است. پاسخ دادن به این سؤاالت، هدف اصلی یک مقاله مروری است. سؤاالت مورد  نظام
 باشد: بررسی در پژوهش حاضر به شرح زیر می

 شناسی مبتنی بر فولکسونومی در نشریات چگونه است؟  ( توزیع مقاالت توسعه هستی6
شناسی مبتنی بر فولکسونومی  ( چه رویکردهایی به لحاظ نوع پژوهش در فرایند توسعه هستی2

 وجود دارد؟

 اند؟  های پژوهشی استفاده کرده  های این حوزه از چه روش  ( پژوهشگران در پژوهش8

شناسی مبتنی بر  های توسعه هستی پژوهش( محورهای موضوعی که پژوهشگران در 1
 اند، کدامند؟  فولکسونومی به آن پرداخته

 های مورد مطالعه در چه وضعیتی قرار دارند؟  های پژوهش  ( یافته1

های پژوهش،   به منظور پاسخ به پرسش های اطالعاتی معتبر و مرتبط:  گام سوم: شناسایی پایگاه
های اطالعاتی معتبری  از طریق مقاالت پراستناد، پایگاه 1ابتدا طی یک مرور در گوگل اسکالر

شناسی و فولکسونومی را دارند. بدین  شناسایی شدند که بیشترین پوشش موضوعی در حوزه هستی
، IEEE ،Springer ،Web of Science ،Google Scholar،  های ترتیب در مرحله اول پایگاه

Science Direct ،ProQuest ،Emerald  وlibrary Princeton های خارجی، مورد  به عنوان پایگاه
 و IEEE ،Science Direct ،Google Scholarپایگاه،  1جستجو قرار گرفتند و در گام بعد 

Springer های مگ ایران، نورمگز، مرکز  به عنوان منتخب نهایی انتخاب شدند. همچنین پایگاه
دانشگاه شهید بهشتی، پایگاه گنج ایرانداک،  -ای علوم و فناوری، سامانه الکترونیکی کتابیار پند  منطقه

پژوهشی مانند فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،  -نشریات علمی
 های اطالعاتی داخلی، جستجو شدند.  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات و غیره به عنوان پایگاه

                                                           

1. Google Scholar 
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 مند است که مهم در مرور نظام یاز رهنمودها یکیوجوها   جست یزمان هم محدودیتنظ
(. با توجه به 6811( به آن اشاره شده است )علیپور حافظی، Stapić & et al., 2012در مطالعه )

 اجرا گردید 1توسط سایت دلیشز 2118گذاری اجتماعی، نخستین بار در سال  اینکه برچسب
(Panke & Gaiser, 2009بنابر ،)های خارجی و داخلی از  این، بازه زمانی برای جستجوی مقاله

 در نظر گرفته شد.  2161تا ژوئن  2118ژانویه 
های داخلی وخارجی به جای فولکسونومی  در پژوهش گام چهارم: شناسایی و انتخاب منابع اولیه:

های  خارجی از برچسبهای مختلف استفاده شده است. به عنوان مثال در مقاالت  از شکل
بندی  های اجتماعی، رده گذاری مشارکتی، برچسب اجتماعی و در مقاالت داخلی از برچسب

رو نخست با استفاده از   سازی اجتماعی استفاده شده است. از ایناجتماعی یا مردمی، و نمایه
سی مبتنی بر شنا برای رسیدن به نتایج بازیابی کاماًل مرتبط با توسعه هستی 2عملگرهای بولی

ی استفاده از این   ها جستجو انجام شد. در نتیجه فولکسونومی در فیلد عنوان، چکیده و کلیدواژه
مقاله پژوهشی به  68111استراتژی برای جستجوی منابع انگلیسی در گوگل اسکالر در مجموع 

فولکسونومی مرتبط شناسی و یا  زبان انگلیسی بازیابی گردید. برخی از منابع بازیابی شده، با هستی
شناسی مبتنی برفولکسونومی( مرتبط باشند. در قدم  بودند، بدون آنکه با هدف مقاله )توسعه هستی

بعدی برای محدود کردن جستجو، استفاده از ترکیب کلمات کلیدی بود که براساس مرور مقاالت 
 ها عبارتند از: انتخاب شده بودند. این کلیدواژه هسته در این حوزه

 Extracting ontology from folksonomy Folksonomized ontology, Ontology 

structures from folksonomy, Building domain ontology out of folksonomy, 

Ontology learning from folksonomy. 
عه به در نتیجه این جستجو و به دلیل فراوانی تعداد مقاالت بازیابی شده در حوزه مورد مطال 

شناسی در  زبان انگلیسی، تصمیم گرفته شد مقاالتی که هر دو اصطالح فولکسونومی و هستی
مقاله بین  31عنوان آنها باشد، برگزیده شوند. پس از بازیابی و دسترسی به منابع، در مجموع تعداد 

ن ثبت و ذخیره شدند. همچنی 3افزار اکسل  بازیابی شده و در نرم 2161تا  2118های  سال
                                                           

1. Delicious 
2. Boolean 

3. Excel 
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های  شناسی و برچسب شناسی، هستی های فولکسونومی و هستی های داخلی با کلیدواژه پایگاه
زنی  و برچسب ،شناسی  گذاری و هستان  شناسی، برچسب های اجتماعی و هستی مردمی، برچسب

مقاله به زبان فارسی به دست آمد.  2شناسی جستجو شدند که در نهایت   اجتماعی و هستان
 قابل مشاهده است. 2جوی مقاالت در نمودار   و  ی جستخالصه استراتژ

 

 

 مقاالت جستجو و انتخاب شده برای ورود به تحلیل -2نمودار 

گیری منابع، مقاالت به لحاظ داشتن شرایط  ی چکیده، مقدمه و نتیجه  در بررسی اولیه با مطالعه
 زیر انتخاب شدند:

6640 

39 
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1 0 0 0 0 0 0 1 
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مقاالت جستجو شده و انتخاب شده برای ورود به تحلیل
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 رائه شده باشد.ج پژوهش در آن ایبوده و نتا یـ مقاالت پژوهش
 شناسی مبتنی بر فولکسونومی را ارائه کرده باشند. ـ مقاالت روش، مدل و یا معماری ساخت هستی

 ـ مقاالت در مجالت معتبر به چاپ رسیده باشند. 

مقاله موجود به زبان انگلیسی و دو مقاله به زبان  31از  ها: گام پنجم: استخراج و ترکیب داده
شناسی مبتنی بر فولکسونومی، بعد از حذف مقاالتی که ارتباطی   توسعه هستیفارسی در ارتباط با 

طور   مقاله کاماًل مرتبط وارد پژوهش گردید و به 86با اهداف پژوهش حاضر نداشتند، در نهایت 
ای از هر   ( ایجاد شد تا خالصه6(. سپس جدولی )8کامل و دقیق بررسی و مطالعه شدند )نمودار 

ها،  دد. اطالعات شامل: نام نویسندگان، نام مجله و سال نشر، رویکرد، روش، یافتهمقاله فراهم گر
 زمینه و حوزه مورد مطالعه و هدف بود. 

 فرایند بررسی و انتخاب مقاالت -3نمودار       

مقاالت از نظر ربط موضوعی و کیفیت، توسط دو پژوهشگر مورد  گام ششم: اعتبارسنجی:
بررسی قرار گرفتند. به منظور ارتقای کیفیت بیشتر مقاالت، بعد از حذف مقاالت نامرتبط با اهداف 
پژوهش و انتخاب مقاالت اصلی، بار دیگر برای باال بردن اطمینان از شناسایی و بررسی مقاالت 

طور جداگانه چکیده،   ت انتخاب شده نیز جستجو گردید. دو محقق بهموجود، فهرست منابع مقاال
طور   مقدمه و نتیجه تمامی مقاالت را تجزیه و تحلیل کردند. هر یک از محققان هر مقاله را به

مورد ارزیابی قرار دادند.  6جداگانه مطالعه نمودند و پس از آن داده مربوط به هر مقاله را با جدول 
 انجام شده است. 2162تا  211۲های   ها بین سال  دهد که اکثر پژوهش  ان میمطالعه متون نش

مقاله منتخب  86مند   در این بخش، نتایج حاصل از مرور نظام ها:  گام هفتم: تدوین گزارش یافته
اند، بر این اساس   ها ارائه شده  های این پژوهش با هدف پاسخگویی به پرسش  ارائه شده است. یافته

 ها در قالب پنج بخش اصلی ارائه شده است.  به پرسشپاسخ 



 1044 تابستان، 2شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 11

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

  ها . یافته3

 شناسی مبتنی بر فولکسونومی  های توسعه هستی  . شناسایی مجالت هسته در پژوهش3-1

های توسعه   ای توجه دارد که پژوهش در این مطالعه به شناسایی مجالت هسته 6پرسش 
نتایج حاصل از این  1اند. در نمودار   منتشر شدهها   شناسی مبتنی بر فولکسونومی در آن هستی

 بررسی نشان داده شده است. 

 
 اند  مجالتی که مقاالت مورد بررسی در آنها منتشر شده -4نمودار 

مجله معتبر به  61های مورد بررسی در مجموع در   دهد، مقاله  نشان می 1طور که نمودار   همان
منتشر شده است که نسبت به دیگر  IEEEاالت در مجالت اند که بیشترین تعداد مق  چاپ رسیده

، Accounting organizations and Societyمجالت در رتبه نخست قرار دارد. همچنین مجالت 
Elsevier  وSpringer شناسی مبتنی بر   هستی های بعدی تعداد انتشار مقاالت توسعه   در رتبه

 فولکسونومی قرار دارند. 

 های مورد مطالعه . نوع پژوهش3-1-1

های متفاوتی در   دهد که دیدگاه های این حوزه نشان می  ، نوع پژوهش2در پاسخ به پرسش 
بر مبنای نوع  6شناسی مبتنی بر فولکسونومی وجود دارد. در ادامه در جدول   حوزه توسعه هستی

 ها در دو دسته نظری و کاربردی ارائه شده است.  پژوهش، یافته

4 4 

11 

1 1 1 1 

6 

1 1 

0

2

4

6

8

10

12  مجالت هسته

 تعداد
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 های مورد مطالعه  وهشنوع پژ -1جدول 

 هدف نویسندگان نوع پژوهش

ی
ظر

ن
 

Alves & Santanche, 2013; Wang, 

Wang, Zhuang & Fei, 2015 

رویکرد آمیخته که در آن معناشناسی از هر دو جهت )از 
کند. نتیجه  شناسی و برعکس( حرکت می فولکسونومی به هستی

  Folksonomized Ontology (FO) این ترکیب:

Solskinnsbakk, Gulla, Haderlein, 

Myrseth & Cerrato, 2012 

شناسی و   ارزیابی کیفیت روابط سلسله مراتبی در هستی
 ساختارهای مبتنی بر فولکسونومی

Christiaens, 2006; Gruber, 2007, 

FIELDS, 2007  

های   حل ها و فولکسونومی به عنوان راه  شناسی  کاربرد هستی
آن نقاط قوت یکی عمق معنایی دیگری را افزایش مکمّل که در 

 دهد. می

Gasevic, Zouaq, Torniai, 

Jovanovic & Hatala, 2011; Torniai, 

Jovanović, Bateman, Gašević & 

Hatala,2008; Djuana, 2018  

شناسی دامنه مبتنی بر استفاده از   توسعه و نگهداری هستی
 یادگیری های  های مشارکتی در سیستم  برچسب

Sharif, 2009 

شناسی )مانند   مندی از تفاوت بین فولکسونومی و هستی  بهره
 شوند( برای تکامل اصطالحات جدید که در چندین زبان ظاهر می

 وب معنایی 

Binzabiah & Wade, 2012  
شناسی   های اخیر در زمینه توسعه هستی  مطالعه برخی از پژوهش

 برداری شده در مواد فیلم برای نشان دادن دانش نهفته

García-Silva, García-Castro, 
García, Corcho & Gómez-Pérez, 

2012 

 های مرتبط ها از فولکسونومی و داده شناسی ساخت هستی

Al-Khalifa & Davis, 2006 
ابزار  شناسی دامنه توسط ها و هستی  استفاده از فولکسونومی 

 نویسی منابع  فراداده معنایی برای یادگیری حاشیه

Limpens, Gandon & Buffa, 2008 

های فولکسونومی  های اخیر برای غلبه بر محدودیت  مقایسه تالش
 های رسمی و  و حمایت از استفاده فولکسونومی با زبان

 شناسی وب معنایی  هستی

Han, Shen, Miao & Luo, 2008 
دقیق عالئق کاربران در یک سیستم موفق  اهمیت نمایش

 اطالعاتی برای حل مسئله اضافه بار اطالعات

Goy & Magro,2009 
شناسی رسمی و یک فولکسونومی   مدلی برای ادغام یک هستی

 در یک سیستم مبتنی بر دانش

Alruqimi & Aknin, 2019 پر کردن شکاف بین وب اجتماعی و وب معنایی 

Chen, Cai, Leung & Li, 2010  
های روانشناختی، مبنی بر اینکه بیشترین دانش   الهام از دریافت

 شود انسانی توسط مفاهیم سطح پایه تولید می

Trabelsi, Jrad & Yahia, 2010  رویکرد خودکار و بدون نظارت به نامNONTAXFOLKS 

 مفهومی ای و  رویکرد کتابخانه (9917یاری و حسینی بهشتی )
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 هدف نویسندگان نوع پژوهش

ی
رد

ارب
ک

 

Lin, Davis   & Zhou, 2009 
 شناسی از فولکسونومی  سازی و استخراج ساختار هستی  غنی

 (. WordNetشناسی باالیی )مانند   با حمایت کم یک هستی

Macías-Galindo, Wong, Cavedon 

& Thangarajah, 2011 
 شناسی   استفاده از همکاری مشارکتی منابع برای تولید هستی

Van Damme, Coenen  &Vandijck, 

2008 

شناسی سازمانی سبک از  کاهش هزینه برای ایجاد یک هستی
 فولکسونومی سازمانی 

Daud, Li, Zhou, Zhang, Ding & 

Muhammad, 2010 

شناسی از فولکسونومی به روشی یکپارچه با   ایجاد هستی 
 ( ACITموضوع ) -نمونه -مفهوم -استفاده از کاربر

Kawakubo, Akima & Yanai, 2010; 

Hamano, Ogava & Haseyama, 

2017 

 های مردمی   بهبود در جستجوی تصاویر توسط برچسب

Tomuro & Shepitsen, 2009 های فولکسونومی   پدیا برای رفع ابهام از برچسب  کاربرد ویکی 

Passant & France, 2007 
های وبالگ و  پستحل برخی از مشکالت موجود در میان 

 های بازیابی اطالعات   سازی قابلیت غنی

Fang, Xu, Sang, Hossain & 

Ghoneim, 2016 

های  ها متکی به کمک  شناسی عدم وابستگی در ایجاد هستی
 انسانی، نیروی کار یا به استخراج مبتنی بر متن 

Tang, Leung, Luo, Chen & Gong, 

2009 
 شناسی مبتنی برفولکسونومی  یادگیری هستی

جعفری پاورسی، حریری، علیپور حافظی، 
 (9911الحوائجی و خادمی )  باب

 تحلیل محتوای منابع منتخب 

 66مطالعه نظری و  21مطالعه،  86شود، از تعداد مشاهده می 6طور که در جدول   همان
 مطالعه کاربردی هستند. 

 شناسی مبتنی بر فولکسونومی هستیهای توسعه . روش3-1-2

شده،  های این حوزه اشاره دارد. براساس مطالعه انجام  ها در پژوهش  به مطالعه روش 8پرسش 
شناسی مبتنی بر فولکسونومی   های متنوع و گاه مشترک در فرایند توسعه هستی پژوهشگران از روش

 اند.   استفاده کرده

 قابل مشاهده است. 2گردید که در جدول  بندی  رو، در چهار محور جمع از این
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 های مبتنی بر فولکسونومی  شناسی   های توسعه هستی  روش -2جدول 

 روش پژوهش نویسندگان محور اصلی

ب
س

رچ
م ب

ریت
گو

 ال
ید

ول
ت

  
ار

دک
خو

ی 
نای

مع
ی 

ذار
گ

 

Alves & Santanche, 

2013; Wang, Wang, 

Zhuang & Fei, 2015; 

Alruqimi & Aknin, 

2019; Fang, Xu, Sang, 

Hossain & Ghoneim, 

2016. 

 سازی و تکامل( )استخراج، غنی E3 stepsای:   روش سه مرحله

Sharif, 2009; Al-Khalifa 

& Davis, 2006.  

گذاری اجتماعی به عنوان حامل برای به  مندی از خدمات نشانه بهره
 گذاری و افزودن ابرداده معنایی  اشتراک

Macías-Galindo, Wong, 

Cavedon & Thangarajah, 

2011 

های دانش  های تخصصی دامنه، به نام پایگاه شناسی ساخت هستی
 ای با زیرساخت مدوالر.  مدوالر، توسط یک عامل محاوره

است، ابزاری که   ریزی شده برنامه M90BILDاین فرآیند به صورت 
 اجازه استخراج خودکار مفاهیم و روابط خاص یک دامنه را با 

را  DBdiaپدیا/  و ویکی WordNetاستفاده از منابع بزرگ مانند 
 دهد. می

Torniai, Jovanović, 

Bateman , Gašević & 

Hatala,2008 

 با ارائه یک افزونه برای پشتیبانی LOCO - Analystتوسعه ابزار  

های دامنه  شناسی از مربیان در هنگام بازبینی و روزآمدسازی هستی
 دوره

Kawakubo, Akima & 

Yanai, 2010 
 شناسی بصری با روابط بصری و معنایی مفاهیم کلمه  ساخت هستی

Trabelsi, Jrad & Yahia, 

2010 

های مرتبط   استفاده از سه پایگاه دانش برای کشف و انتخاب برچسب
ها و استخراج روابط غیر   و از منابع خارجی برای فیلتر برچسب

 شود. می تاکسونومیکی استفاده

Djuana, 2018 ارزیابی رسمی با استفاده از رویکرد ارزیابی استاندارد طالیی 

Tang, Leung, Luo, Chen 

& Gong, 2009 
 ها  ارائه یک الگوریتم برای ساختن ساختار سلسله مراتبی بین برچسب

ه 
سل
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ط 

واب
ج ر

را
خ
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م ا

ریت
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ید

ول
ت

ب
س

رچ
ه ب
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ب ا

رات
م

  
ها

 

Solskinnsbakk, 

Gulla, Haderlein, 

Myrseth & Cerrato, 

2012 

 های  شناسی و برچسب  ایجاد بازنمایی معنایی کم عمق از مفاهیم هستی
 فولکسونومی

Christiaens, 2006 شناسی   بندی و هستی تلفیق برچسب زدن، طبقه 

Gasevic, Zouaq, 

Torniai, Jovanovic 

& Hatala,  

2011 

های   های مشارکتی که در هنگام استفاده از محیط  از برچسباستفاده 
 گردد.  آموزان ارائه می یادگیری توسط زبان
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Lin, Davis & Zhou, 2009 

های   های استاندارد، برچسب  سازی )برچسب  بررسی چهار نوع واژه
معنی( از طریق دو  های بی  های مرکب و برچسب مبهم، برچسب
  Citeulikeو  Flickrمجموعه داده 

Binzabiah & Wade, 2012  شناسی  های موجود در آثار اخیر در توسعه هستی  استفاده از روش 

Gruber, 2007; FIELDS, 

2007 
 شناسی و فولکسونومی تلفیق هستی

Han, Shen, Miao & Luo, 

2008 

برداری از آنها  و نقشه folksonomyهای کاربر از  آوری برچسب جمع
 شناسی دامنه  بر روی هستی

Van Damme, Coenen 

and Vandijck, 2008 

های ارتباطی )پیام سریع داخلی و   ها به پیام  اختصاص برچسب 
 یادداشت( 

Daud, Li, Zhou, Zhang, 

Ding & Muhammad, 

2010 

-مفهوم -وارد کردن یک الیه موضوعی نهفته در نمودار سنتی کاربر 
 (ACITنمونه )

Goy & Magro,2009 

های دانش بنیان مبتنی بر   های سیستم ارائه الگویی برای ادغام قابلیت
سایت اجتماعی به ویژه با استفاده از  های رسمی، وب  شناسی  هستی
امکان توسعه فولکسونومی را های برچسب زدن به کاربران که   فناوری

 فراهم می کند.

Tomuro & Shepitsen, 

2009 

، )در پردازش DSCBCبندی به نام  استفاده از یک الگوریتم خوشه
ها، که هر یک   ( برای استخراج مجموعه برچسبNLPزبان طبیعی( )

 از آنها با یک معنی یا دامنه مطابقت دارد.

Passant & France, 2007 

نتایج تجربی این روش از طریق افزودن یک مثال به یک پلتفرم  
 نویسی شرکتی و موتور جستجوی وب معنایی مرتبط ارائه وبالگ

 های وب معنایی  آوری  و سایر فن RDFطور گسترده از   شده که به

 های مرتبط استفاده برای یافتن اطالعات مناسب و پیشنهاد پست

 کند.  می

Hamano, Ogava & 

Haseyama, 2017  

های بصری در تصاویر دارای برچسب برای  در این روش شباهت
 شوند ها به کار گرفته می آوری مفاهیم مترادف در بین زبان جمع

Chen, Cai, Leung & Li, 

2010  

شوند.   های مشترک از یک دسته از منابع ارائه می  مفاهیم با برچسب
ها به ارث برده شده و یک   های یک مفهوم توسط زیرمفهوم  برچسب

تواند   های فرزندان خود را دارد. این نمایش می  مفهوم تمام نمونه
اطالعات و خصوصیات مفاهیم بیشتری را حفظ کند و با تعریف 

 مفاهیم پایه در روانشناسی سازگار باشد.

جعفری پاورسی، حریری، 
الحوائجی  علیپور حافظی، باب

 (9911و خادمی )

 کاربردیروش 
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García-Silva, García-

Castro, García, 

Corcho & 

Gómez-Pérez, 

2012 

 ها و پیوند آنها با  استخراج اصطالحات دامنه از فولکسونومی

ای باز در یک فعالیت استخراج معنایی،   اطالعات معنایی با ابر داده
های  بر مجموعه داده روابط میان اصطالحات با تکیه ها و  کالس
 مرتبط

گذاری معنایی خودکار و طراحی   دهد دو محور تولید الگوریتم برچسب  نشان می 2جدول 
 اند.   ها بوده  گذاری معنایی پر کاربردترین روش  سامانه برچسب

در خودکارسازی های معنایی  دهنده تمایل به استفاده از الگوریتم  این مسأله نشان
 . های مبتنی بر فولکسونومی است  شناسی  هستی

 . محورهای موضوعی 3-1-3

محورهای موضوعی را بر مبنای اهداف در مطالعات گزینش شده در این حوزه را  1پرسش 
 کند.  مطرح می

در تعداد قابل توجهی از مقاالت، پژوهشگران از زوایای مختلف به موضوع توسعه 
هایی   بندی اهداف بر مبنای جنبه رو دسته  اند. از این  نی بر فولکسونومی پرداختهشناسی مبت هستی

شناسی مبتنی بر  ها تمرکز بیشتری بر روی آنها در فرایند مطالعات توسعه هستی  است که پژوهش
 اند.   فولکسونومی داشته

 بندی است: حاصل این دسته صفحه بعدسه محور 
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  مطالعات گزینش شدهمحورهای موضوعی  -3جدول 

 هدف نویسندگان محوریت موضوعی
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ست
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Alves & Santanche, 2013 ایجاد هستی  ( شناسی فولکسونومیزه شدهFO) 

Solskinnsbakk, Gulla, Haderlein, 

Myrseth & Cerrato, 2012 

از مفاهیم و  استفاده از نمایش معنایی کم عمق متن
 ها برای ارزیابی کیفیت ساختارهای سلسله مراتبی   برچسب

Christiaens, 2006 
های مختلف ابرداده )مانند   شناسایی نقاط قوت و ضعف مکانیسم

 شناسی و فولکسونومی( و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر   هستی

Lin, Davis & Zhou, 2009 
مندی از مجموعه   با بهره تعیین روابط معنایی غنی و عمیق

 تر های بزرگ  داده برچسب

García-Silva, García-Castro, 
García, Corcho & Gómez-Pérez, 

2012 

ها و ساختارهای داده مورد استفاده در   سازی الگوریتم رسمی
 های مرتبط ها و داده  ها از فولکسونومی شناسی ساخت هستی

Gruber, 2007 
ها و فولکسونومی و   شناسی  متمایز هستیهای   تعیین نقش

 نمایشی برای تلفیق این دو در آینده پیش

Daud, Li, Zhou, Zhang, Ding & 

Muhammad, 2010 

 شناسی مبتنی بر فولکسونومی با  ایجاد هستی

Actor-Concept-Instance-Topic (ACIT) 

FIELDS, 2007 
بندی جاری  طبقههای  ای برای پروژه فراهم آوردن زمینه

 مرتبط با موسیقی الکتروآکوستیک

Wang, Wang, Zhuang   & Fei, 

2015 

 شناسی فولکسونومیزه شده  توسعه هستی

Folksonomized Ontology (FO) 

Goy & Magro, 2009 

شناسی و استدالل(  سایت معنایی )هستی برداری از ادغام وب بهره
کاربر و فولکسونومی( گذاری   )برچسب 0.5های وب   و تکنیک

 ICT های  برای حمایت از شرکت

Alruqimi & Aknin, 2019 
شناسی   طراحی یک الگوریتم جدید برای استخراج هستی

 دامنه از فولکسونومی 

 (9917یاری و حسینی بهشتی )
شناسی و  شرح روابط و کاربردهای بین پیوند هستی

 زنی اجتماعی  برچسب
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Binzabiah & Wade, 2012  
شناسی براساس فولکسونومی از دانش  ساخت یک هستی

 برداری شده  نهفته در مواد فیلم

Han, Shen, Miao & Luo, 2008 
شناسی مبتنی   الگوبرداری از مشخصات عالئق کاربر در هستی
 شخصیبر فولکسونومی و به کار بردن آن در جستجوی 

Passant & France, 2007 
شناسی برای تقویت فولکسونومی و   به کاربردن هستی

 ها  سازی بازیابی اطالعات در وبالگ  غنی

Hamano, Ogava & Haseyama, 

2017  
 (LIONشناسی مستقل از زبان ) ارائه ساختاری از هستی

جعفری پاورسی، حریری، علیپور حافظی، 
 (9911خادمی )الحوائجی و   باب

های   سازی بازیابی معنایی اطالعات با استفاده از روش  بهینه
 شناسی  گذاری و هستی  برچسب



 19 از فولکسونومیبا استفاده  هاشناسیمند بر توسعه هستیمروری نظام

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 هدف نویسندگان محوریت موضوعی

ی
ست

 ه
ی

یر
دگ

یا
 

ی
وم

ون
س

لک
فو

ر 
ی ب

بتن
ی م

س
شنا

 

Gasevic, Zouaq, Torniai, 
Jovanovic & Hatala, 2011 

های   شناسی از برچسب  بهبود روابط معنایی یادگیری هستی
 افزار پیشنهاد شده   نرم مردمی در معماری

Sharif, 2009 
شناسی و فولکسونومی در   توسعه یکپارچه از ترکیب هستی

 ارائه دانش

Al-Khalifa & Davis, 2006 

  FolksAnnotationتولید 

های معنایی با استفاده از فولکسونومی که توسط  )فراداده
 شوند(.  شناسی دامنه، هدایت و تولید می هستی

Macías-Galindo, Wong, 

Cavedon & Thangarajah, 2011 

شناسی خاص   ، ابزاری برای ایجاد هستی MKBUILDارائه 
 دامنه 

Limpens, Gandon & Buffa, 2008 گذاری دانش در وب اجتماعی  تقویت اشتراک 

Torniai, Jovanović, Bateman, 

Gašević & Hatala, 2008 

شناسی در  برای ارزیابی هستی ها  سازی فولکسونومی  غنی
 های یادگیری الکترونیکی محیط

Van Damme, Coenen & 

Vandijck, 2008 

ایجاد ارزش افزوده در تبدیل فولکسونومی سازمانی به 
 شناسی سازمانی سبک هستی

Kawakubo, Akima & Yanai, 

2010 
 شناسی بصری مبتنی بر فولکسونومی   ساخت خودکار هستی

Tomuro & Shepitsen, 2009 
آمیز با استفاده از   شناسی از فولکسونومی ابهام  ساخت هستی

 پدیا   ویکی

Fang, Xu, Sang, Hossain & 

Ghoneim, 2016  

شناسی بصری مبتنی بر   ساخت خودکار یک هستی
 نویسی کاربر ( از تصاویر حاشیهFBVOفولکسونومی )

Chen, Cai, Leung & Li, 2010   شناسی از مفاهیم سطح پایه از فولکسونومی   هستیتولید 

Trabelsi, Jrad & Yahia, 2010 

کشف روابط غیر تاکسونومیکی از فولکسونومی با استفاده از 
 مفاهیم سه گانه با منابع خارجی موجود

(WordNet, Wikipedia and Google) 

Djuana, 2018 
شناسی مبتنی بر فولکسونومی از روش   ارزیابی یادگیری هستی
 ارائه شده در این مقاله 

Tang, Leung, Luo, Chen & 

Gong, 2009 

 شناسی و شرح روابط و کاربردهای بین پیوند هستی

 زنی اجتماعی  برچسب

دهد، بیشترین فعالیت پژوهشی در محور موضوعی  نشان می 8های جدول  همانگونه که داده
 اند.   شناسی مبتنی بر فولکسونومی انجام شده  یادگیری هستی
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 های مورد مطالعه موضوعی پژوهش محور -5نمودار

شناسی   % مطالعات در حوزه یادگیری هستی18توان دریافت که تمرکز  می 1با مشاهده نمودار 
 شناسی  % حاصل مطالعات در حوزه سازماندهی اطالعات و هستی83مبتنی بر فولکسونومی بوده و 

شناسی مبتنی بر فولکسونومی   % به جنبه بازیابی و هستی61مبتنی بر فولکسونومی است و تنها 
 اند.   پرداخته

 شود.  بدین ترتیب میزان مطالعات در این حوزه در سطح پایینی ارزیابی می

 های مورد مطالعه  های پژوهش . وضعیت یافته3-1-0

شود.   ورد بررسی در این مطالعه پرداخته میهای م  و نتایج پژوهش 1در این بخش به پرسش 
های معنایی مشترک در ساختار ادغام  بندی نتایج، از ویژگی  الزم به ذکر است به منظور دسته

 شناسی و فولکسونومی استفاده شده است.   هستی

قابل مشاهده  1بندی در جدول   بندی در سه محور مشخص شده نتایج حاصل از این گروه دسته
 است. 

  

 

 

36% 

17% 

47% 

 محور موضوعی پژوهشهای مورد مطالعه

 سازماندهی اطالعات و هستی شناسی مبتنی بر فولکسونومی 

 بازیابی اطالعات و هستی شناسی مبتنی بر فولکسونومی

 یادگیری هستی شناسی مبتنی بر فولکسونومی
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 ها یافته نام نویسندگان محورها

ی
ست

 ه
ی

ست
زی

هم
ل 

کم
م

  
ی

س
شنا

  
ی

وم
ون

س
لک

فو
و 

ها 
 

Alves & Santanche, 2013  
شناسی، کشف   ها، بهبود هستی  استفاده از معانی پنهان برچسب

 ها و فولکسونومی  شناسی مکمّل همزیستی هستی

Christiaens, 2006 

کشف منطقه خاکستری که دو طرف را با هم ترکیب کرده و 
)نقاط قوت  پیوندد. ارزیابی مفید این بخش کیفیت را با کمّیت می

 دهد(. یکی، معنای دیگری را افزایش می

Sharif, 2009 

شناسی دانش پویا ارائه شده توسط   پشتیبانی از تکامل هستی 
مردم، به عنوان منبعی برای کسب دانش از پایین به باال. تولید 

، که جستجوی معنایی توسط FolksAnnotationابزار جدید به نام 
 ها  این ابزار قدرتمندتر از جستجوی تنها توسط فولکسونومی

 است.

Gruber, 2007 

های  استفاده از تکنولوژی با رشد وب معنایی و رشد وب اجتماعی،
های وب اجتماعی ارزش بسیاری خواهد  وب معنایی برای داده

 داشت.

Limpens, Gandon & Buffa, 

2008 

ها و   های دورگه که به سادگی از فولکسونومی پتانسیل سیستم
های وب معنایی سود   سازی و روش  همچنین پشتیبانی از رسمی

را برای کمک به تبادل دانش در اندازهای جدیدی  برند، چشم می
 کند. شبکه اجتماعی باز می

Han, Shen, Miao   & Luo, 2008 
ضبط دقیق عالئق متنوع کاربران در سطح معنایی، الگوی عالئق 

 تر و از نظر معنایی استنتاج پذیرتر است. متنوع کاربر دقیق

Van Damme, Coenen  & 

Vandijck, 2008 

گر سیستم ارتباطات  و تحلیل ITاین رویکرد با ارائه نتایج به مدیر 
ها در  شرکت، معتبر است. مشاهده تصاویر و بررسی برچسب

 کند.  رسانی ارتباطات، نتایج را تأیید می سیستم پیام

FIELDS, 2007 

 TagOntologyمتفاوت را فراهم کرده اجازه عملکرد 
(categorising individuals or differentiating ontoypes)،  و

 .کند در شرایط مختلف، متفاوت عمل می

Wang, Wang, Zhuang & Fei, 

2015 

شناسی مهندسی شده با استفاده از معانی پنهان تولید   بهبود هستی
ها و  شناسی  شده توسط اجتماعات وسیع. همزیستی هستی

 فولکسونومی 

Kawakubo, Akima & Yanai, 

2010 

ساختار سلسله مراتبی که توسط انسان دشوار است. نتایج کشف 
مثبت از ارزیابی جستجوی تصویر مبتنی بر متن و کمک به 

 های دیگر برنامه
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Solskinnsbakk, Gulla, Haderlein, 

Myrseth & Cerrato, 2012 

تواند یک افزودنی ارزشمند برای کنترل  مجموعه داده میاستفاده از دو 
 کیفیت ساختارهای سلسله مراتبی باشد.

Gasevic, Zouaq, Torniai, 

Jovanovic & Hatala, 2011 

شناسی. درجه یک بودن تجسّم و  بهبود روابط معنایی مبتنی بر هستی
ابزاری برای های کاربر تعاملی شهروندان در صورت ایجاد هرگونه   رابط

 های یادگیری.   شناسی برای فناوری نگهداری هستی

Binzabiah & Wade, 2012  
شناسی متونولوژی، روش تحلیل  های طراحی مانند روش مفید بودن دیگر تکنیک

 دو  میان این  سازش زمینه برای های زبان طبیعی، هشدار ادبی و دانش پیش آسان، جنبه

García-Silva, García-Castro, 

García, Corcho & Gómez-

Pérez,2012 

گذاری   های برچسب شناسی دامنه، ترکیبی از دانش برآمده از سیستم  هستی
 شناسی است. اجتماعی با دانش رسمی از هستی

Torniai, Jovanović, Bateman, 

Gašević & Hatala,2008 

 شناسی در هستیسازی  های مربوطه برای غنی پیشنهاد برچسب
های   هایی که یک معیار ارتباط معنایی نتواند تعداد باالیی از جفت  موقعیت

 برچسب مفهوم را نشان دهد، مفید است.

Daud, Li, Zhou, Zhang, Ding 

& Muhammad, 2010 

و  (TT) موضوع -بهتر از کاربرد الگوهای مبتنی بر برچسب ACITاستفاده از روش 
شناسی از فولکسونومی،  برای الگوسازی هستی UWTموضوع(  -کلمه -)کاربر

توان  سازی مبتنی بر همه ابعاد اجتماعی، می است. با استفاده از معانی پنهان و مدل
شناسی مدل شده از فولکسونومی را بدست آورد.  تری از هستی بندی دقیق نتایج رتبه

 تر هستند. عالوه بر این، روابط بین مفاهیم دقیق و کاربردی

Passant & France, 2007  تقویت بازیابی اطالعات 

Fang, Xu, Sang, Hossain & 

Ghoneim, 2016  
 سازگاری روابط مفاهیم استخراج شده و سلسله مراتب معنایی با شناخت انسان 

Hamano, Ogava & Haseyama, 

2017  

، فراهم ساختن LIONها در ساخت LICپذیر ساختن استخراج روابط بین  امکان
کند که روش   ، نتایج تجربی تائید میLIONدسترسی به مفاهیم، به هر زبانی توسط 

هنگام استفاده  LIONرا به دست می آورد و  LIONپیشنهادی، کیفیت باالیی از 
 سازی برچسب و بازیابی تصویر مبتنی بر برچسب، قابل مشاهده است برای پاک

Chen, Cai, Leung & Li, 2010  

شناسی با   )تولید هستی Open Directory Project (ODP)با استفاده از پروژه 
ها( به عنوان معیار، نشان داده شده است که   مفاهیم سطح پایه ازفولکسونومی

 باشد. شناسی تولید شده توسط این روش منطقی و مطابق با تفکر انسان می  هستی

Trabelsi, Jrad & Yahia, 2010  نتایج امیدوارکننده برای یک فولکسونومی در دنیای واقعی 

Djuana, 2018 
دهد که روش  ارزیابی واژگانی )پوشش( یک نشانه مثبت را نشان می

 پیشنهادی بهتر از روش جدید است.

Tang, Leung, Luo, Chen & Gong, 2009 شناسی از فولکسونومی مثبت بوده است.  یادگیری هستی 

پاورسی، حریری، علیپور حافظی، جعفری 
 (9911الحوائجی و خادمی )  باب

شناسی به ارتقای بازیابی معنایی  دو روش پردازش زبان طبیعی و هستی
 شود. اطالعات منجر می

 (9917یاری و حسینی بهشتی )

زنی اجتماعی، به عنوان ابزارهای سازماندهی و  شناسی و برچسب هستی
هایی که با  رغم تفاوت الکترونیکی، علیبازیابی اطالعات در محیط 

 توانند به ارتقای یکدیگر کمک کنند.  یکدیگر دارند، می

Al-Khalifa & Davis, 2006 
ها   ارزیابی نشان داده است که جستجوی معنایی در فولکسونومی

 ها است.  قدرتمندتر از جستجو فقط توسط فولکسونومی
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Lin, Davis   & Zhou, 2009 

 Citeulikeو  Flickrنتایج امیدوارکننده از استفاده دو مجموعه داده ا
 شناسی مبتنی بر فولکسونومی، استفاده از مجموعه در ساختار هستی

تر که روابط معنایی فراهم شده توسط  های بزرگ  داده برچسب
WordNet ها و   تر مانند اصطالحنامه  منابع واژگانی تخصصی، و

 تر کرد.   های خاص موضوعی، را غنی و عمیق  فرهنگ

García-Silva, García-Castro, 
García, Corcho   & Gómez-

Pérez,2012 

های  شناسی دامنه، ترکیبی از دانش برآمده از سیستم  هستی
 شناسی است. هستیگذاری اجتماعی با دانش رسمی از   برچسب

Macías-Galindo, Wong, 

Cavedon & Thangarajah, 2011 

 ای  کننده باتوجه به دشواری استخراج مفهوم متقابل دامنه، نتایج دلگرم
. مشخص شد که کشف تنها مقاله ویکی پدیا آمده است به دست

کافی نیست. برای استخراج  MKBدر ارتباط با مفهوم دامنه اولیه 
تری از مفاهیم خاص دامنه، باید سایر مقاالت مرتبط با   طیف وسیع

 ویکی پدیا در نظر گرفته شوند. 

Alruqimi & Aknin, 2019 

طور مؤثر  تواند اصطالحات دامنه را به  الگوریتم ارائه شده می
تری را بین اصطالحات دامنه در   دار  بیاموزد، و همچنین روابط معنی

 شناسایی کند.ها   مقایسه با سایر روش

Tomuro & Shepitsen, 2009 
پیشرفت چشمگیر این رویکرد نسبت به سایر رویکردها و 

 شناسی مشتق شده از کیفیت معنایی باالیی.  برخورداری هستی

که بیشترین یافته به محور دوم، استفاده از  دهد  نشان می 1ها در جدول   برداشت از نتایج یافته
شناسی اختصاص دارد. محور اول و محور سوم به   فولکسونومی برای بهبود هستیمعنای پنهان در 

 (.1های بعد قرار دارند )نمودار ترتیب در رتبه
ها و فولکسونومی( را به   شناسی  ها چگونگی ارتباط این دو مکانیسم ابرداده )هستی  مرور یافته
دهد.  دهد که نقاط قوت یکی، عمق معنایی دیگری را افزایش می های مکّمل نشان می  عنوان راه حل

شناسی و برچسب زنی اجتماعی، به عنوان ابزارهای سازماندهی و بازیابی  همچنین هستی
توانند به ارتقای  هایی که با یکدیگر دارند، می رغم تفاوت اطالعات در محیط الکترونیکی علی

 یکدیگر کمک کنند. 
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 های مورد مطالعه ی پژوهش  ها  محور یافته -6نمودار 

 گیری  . نتیجه0

ها، استفاده از آن   کارگیری فولکسونومی ها برای به  مطالعه حاضر نشان داد هدف اصلی نظام
های پردازش اطالعات و دانش در  های معنایی برای کمک به افزایش قابلیت  برای تولید فراداده

پژوهش در داخل و  2پژوهش،  86نتایج به دست آمده، در مجموع تعداد محیط جدید است. طبق 
کدام  پژوهش در خارج از کشور انجام گرفته است. از دو مقاله مربوط به داخل کشور، هیچ  21

دهنده آن است هنوز پژوهشی در این حوزه   کاماًل مرتبط با هدف این مقاله نبودند که این نشان
 طور چشمگیری مطالعه بر روی توسعه  که در خارج از کشور به انجام نشده است. در حالی

های  طوری که طبق داده شناسی مبتنی بر فولکسونومی مطرح و به آن پرداخته شده است، به  هستی
پژوهش با رویکرد کاربردی به این  66پژوهش با رویکرد نظری و  21پژوهش،  21از  6جدول 

اند   مجله معتبر منتشر شده 61های مورد بررسی، در مجموع در   اند. به عالوه مقاله  موضوع پرداخته
 هم از نظر تنوع و هم از نظر تعداد، بیشترین مقاالت توسعه IEEEکه در این میان مجالت 

شناسی مبتنی بر فولکسونومی را به خود اختصاص داده است و از این جهت در رتبه نخست   هستی
ت منتشر شده در این مجالت با تعداد باالی استنادی که به این قرار دارد. قابل توجه اینکه، مقاال

 خود دلیلی بر اعتبار علمی آنها است.مقاالت شده، 
های بعدی   در رتبه Elsevierو  ،Accounting organizations and Societyهمچنین مجالت 

 شناسی مبتنی بر فولکسونومی قرار دارند.   تعداد انتشار مقاالت توسعه هستی
ها در اکثر مطالعات، مبین توجه پژوهشگران به استفاده از مزیت واژگان   نتایج مطالعه روش
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مکمل همزیستی           
ها و شناسیهستی

 فولکسونومی
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فولکسونومی برای بهبود 

 هاشناسیهستی

تعیین روابط معنایی غنی و 
مندی از مجموعه دقیق با بهره

 ترهای بزرگداده

 محور یافته های پژوهش های مورد مطالعه 

 تعداد
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این  باشد. کنترل نشده در فولکسونومی و نقطه ضعف آن به لحاظ ابهامات و همپوشانی معنایی می
با رویکردهای متنوع و گاهی مشترک در سه  2بدان معنی است که اکثر مطالعات طبق جدول 

گذاری معنایی خودکار، تولید الگوریتم استخراج روابط سلسله  محور تولید الگوریتم برچسب
اند. عوامل مختلفی   گذاری معنایی پرداخته  ها و طراحی سامانه برچسب  مراتب از مجموعه برچسب

 های  شناسی، کاهش موارد رایج مربوط به ابهام و برچسب  مانند کاهش هزینه و زمان در تولید هستی
های تولید الگوریتم   گذاری اجتماعی در انتخاب بیشتر روش مندی از خدمات نشانه  مترادف و بهره

 گذاری معنایی نقش داشته است.  گذاری معنایی خودکار و طراحی سامانه برچسب  برچسب

ها در  ها به آن پرداخته شده است، هدف پژوهش هایی که در پژوهش همچنین یکی از جنبه
باشد.  های اطالعاتی می ( در نظامFOشناسی مبتنی بر فولکسونومی ) بازتاب نقش کاربرد هستی

اند. موضوع  دهد که مطالعات در این حوزه از سه زاویه به این موضوع پرداخته نشان می 8جدول 
هایی هستند که در  ها حوزه شناسی ی اطالعات، بازیابی اطالعات و یادگیری هستیسازمانده

ها  شناسی ها به آنها اشاره شده است. بیشترین فعالیت در حوزه یادگیری خودکار هستی پژوهش
سازماندهی اطالعات و بازیابی  های حوزهمبتنی بر فولکسونومی طرح و انجام شده است. 

اند. این نتایج نشان از ظرفیت باالی  دوم وسوم اهمیت موضوع قرار گرفته اطالعات نیز در جایگاه
 فولکسونومی به عنوان ابزار معنایی در ابعاد گوناگون مدیریت اطالعات دارد. 

هدف از سازماندهی دانش، انتقال و بازیابی سریع و مطلوب انبوهی از اطالعات است. ضعف 
اره دستیابی سریع و آسان به اطالعات را دشوار ساخته ابزارهای سّنتی سازماندهی اطالعات همو

ی یک رابطه دو سویه میان  دهنده ی سازماندهی اطالعات در گذر زمان، نشان است. رشد و توسعه
رشد دانش و تکامل سازماندهی است. این تأثیرپذیری دو جانبه، میان دانش بشری و سازماندهی 

 گردد در طول زمان نیز بر اهمیت آن افزوده می آن به عنوان یک اصل پذیرفته شده بوده و
(Alves & Santanche, 2013;Christianens, 2006به نظر می .) ی  رسد همگام با توسعه

 باشد.  ناپذیر می های سازماندهی اجتناب روزافزون جهان دانش، بازنگری و بهبود مداوم نظام
ابی اطالعات نتایج مثبتی به همراه داشته شناسی مبتنی بر فولکسونومی از ُبعد بازی کاربرد هستی

برداری در محیط وب، پر  است. از جمله موارد این کاربردها، نشان دادن دانش نهفته در مواد فیلم
تر شدن روابط بین   کردن شکاف بین وب اجتماعی و وب معنایی، بهبود بازیابی محتوا با صریح

یک سیستم موفق اطالعاتی برای حل مشکل  ها و اهمیت نمایش دقیق عالئق کاربران در برچسب
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 افزایش اطالعات است. هرچند در راستای رسیدن به هدف، موانع بسیاری در این مسیر وجود

 های زیادی ها دارای کاربرد شناسی دارد که قابل طرح و بررسی است. از سوی دیگر، هستی

 ها، توسعه یک  شناسی  یی هست  ترین چالش در زمینه های اطالعاتی هستند. مهم در سامانه
طور   ها به  شناسی  ها تا زمانی که هستی  شناسی  شناسی است، چرا که پتانسیل موجود در هستی  هستی

 اند، قابل استفاده نخواهد بود. از دیگر مسائل موجود در  گسترده در دسترس قرار نگرفته
تواند بهبود کیفیت  شناسی می  ها ارزیابی و نگهداری آنها است. ارزیابی هستی  شناسی  هستی
طور گسترده به   ها را به شناسی ها و افزایش سازگاری هستی  پذیری سیستم  ها، تعامل  شناسی  هستی

جو و   و  ی سازماندهی، جست  شناسی به معنی نحوه  همراه داشته باشد. نگهداری هستی
ها اهمیت این   شناسی  هستیباشد. تراکم و انباشتگی  های موجود می  شناسی روزآمدسازی هستی

ها محیطی در حال تغییر هستند، بنابراین، نگهداری و   شناسی  کند. هستی موضوع را دوچندان می
ارزیابی آنها در جهت حفظ و اعمال تغییرات ایجاد شده، از اهمیت باالیی برخوردار است. 

شده، است. همچنین از جمله ها رویکرد نوینی برای مقابله با مسائل ذکر   شناسی  یادگیری هستی
ها در مقاالت مورد بررسی در این   نکات قابل توجه که در این مطالعه مشاهده گردید، نتایج یافته

پژوهش،  86، از 1اند. طبق جدول   ها به نتایج مشترکی دست یافته  پژوهش است. بیشتر پژوهش
مقاله بر  61ها،   شناسی ود هستیمقاله بر استفاده از معنای پنهان در فولکسونومی برای بهب 6۲

مقاله بر تعیین روابط معنایی غنی و دقیق  1ها و فولکسونومی و تنها   شناسی مکّمل همزیستی هستی
تر تاکید داشتند. عامل مهم بر تاکید استفاده از معنای پنهان  های بزرگ  مندی از مجموعه داده  با بهره

 ر افزایش ایجاد روابط معنایی است. در تبیین اینفولکسونومی، پتانسیل باالی فولکسونومی د
توان گفت که روابط مفهومی استخراج شده و سلسله مراتب معنایی از این واژگان نشان  ها می  یافته

 باشد. ها، با شناخت انسان سازگار می  داده است که این برچسب
ها و   شناسی  هستی های متمایز برای  در نهایت، این مطالعه کوششی برای روشن کردن نقش

دهد.   نمایش برخی از کارهای جدید بود که این دو ایده را در کنار هم قرار می فولکسونومی و پیش
آغاز شده است،  2118ها از سال   شناسی  هرچند مطالعات کاربرد فولکسونومی در توسعه هستی

ی، موضوع اما با گذشت زمان بسیار طوالنی، همچنان محدویت معنایی در فولکسونوم
رسد مطالعات در این حوزه در داخل کشور به  برانگیزی است. از سوی دیگر، به نظر می چالش

ترین  تر اشاره شد، یکی از مهم لحاظ نظری و کاربردی در ابتدای راه قرار دارد. همانگونه که پیش
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یار مهم دیگر ها در این پژوهش، فقدان منابع به زبان فارسی در این حوزه است. نکته بس  محدویت
کنند، در حالی که در   اینکه، پژوهشگران به نشر منابع به زبان رسمی در کشور خود مبادرت می

 داخل کشور جای این منابع انگلیسی به زبان فارسی خالی است. 
شناسی ایجاد شده توسط کاربر، با شکوفایی  سخن پایانی اینکه، فولکسونومی یا هستی

ها، در وب محبوبیت پیدا   های اجتماعی و وبالگ  اجتماعی از جمله نشانههای  های شبکهبرنامه
ای  های ایجاد شده توسط کاربر، نوید آینده امیدوارکننده  ای از فولکسونومی کرده است. بخش عمده

دهند. بدیهی است رسیدن به هدف این مطالعه نیاز به رویکردهای   برای توسعه وب معنایی ارائه می
 گذاری را به همراه دارد.  های اطالعاتی با توانایی برچسب  جاد سامانهنوین در ای
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