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Abstract 
Objectives: The current research aims to evaluate and analyze the widely used ontology 

production software in representing concepts to select the most appropriate software. 
Methods: This research was conducted in terms of applied purpose with a quantitative 

approach. The research method was evaluative and descriptive. The statistical population 

consists of five ontology production software including Apollo, Onto Studio, Protégé, Swoop, 

and TopBraid Composer Free Edition. In this research, due to the lack of a suitable evaluation 
list in the field of the research topic, by studying the resources about ontology software and 

guides, an appropriate evaluation tool was prepared. The data collection tool was a checklist 

whose formal validity was confirmed by information science experts. This list is divided into 
seven sections: important components of ontology software, input format component, language 

representation component, Software architecture and structure criteria with sub-indicators of 

components of interactivity, stability, availability, ability to be installed on a variety of 
platforms, the basic language of the software, and the component of interaction and interaction 

with the software related ontology and ontology storage format. Descriptive statistical 

techniques such as weight average and percentage were used to analyze the data. 
Results: The results of the research findings showed that Protégé with 177 points out of the 

total points in terms of components studied in this research in the first place and Onto Studio 

software with points 126 of the total points is in the next rank. Finally, Top Braid Composer 
Free Edition software is in third place in terms of the components studied in this research, with 

87 points out of the total. In examining the interoperability component of ontology software, 

two software includes, Protégé 5.2.0 and Onto Studio had interaction with other software with 
41.66%, which is one of the strengths of this software. The Apollo and Swoop software do not 

interact with any of the different software and it can be considered one of their weak points of 
them. 

Conclusions: This study was able to show some of the strengths and weaknesses of 

ontology software based on the evaluation of the studied components of ontology software. And 
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what is the status of the studied software in terms of its relationship with other software in the 

field of ontology and how is their interoperability? Also, the research results will help 

researchers in this field select the most appropriate ontology software to produce and represent 
concepts. 

 

Keywords: Ontology, Semantic Web, Ontology Construction, Ontology Software, 

Information Representation. 
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 چکیده

در بازنمون مفاهیم در جهت  شناسی  د تولید هستیافزارهای پرکاربر  هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل نرم هدف:
 افزارها است.   ترین این نرمانتخاب مناسب

نظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد کمّی انجام شد. روش انجام پژوهش از نوع تحقیقات  این پژوهش از روش:
شناسی   افزارهای تولید هستی  تخبی از نرمارزیابانه و با رویکرد توصیفی بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را من

 دهد.  تشکیل می TopBraid Composer Free Edition و Apollo ،Onto Studio ،Protégé ،Swoopشامل: 
دهند. در این پژوهش با توجه به  شناسی مذکور تشکیل می  افزار هستی بنابراین، جامعه آماری پژوهش حاضر را پنج نرم

شناسی و راهنماها،   افزارهای هستی  ق مطالعه منابع التین نرمیمناسب در زمینه موضوع تحقیق، از طرارزیابی  نبود سیاهه
بود که روایی صوری آن به تأیید  وارسی سیاهه، ها  نسبت به تهیه ابزار مناسب ارزیابی اقدام شد. ابزار گردآوری داده

شناسی،   های هستی  افزار  های پراهمیت نرم  مولفه این سیاهه در هفت بخش شاملنظران علم اطالعات رسید.  صاحب
های قابلیت   های مولفه  افزار با زیرشاخص  مولفه فرمت ورودی و مولفه زبان بازنمون مفاهیم، معیار معماری و ساختار نرم

پذیری    کنش امل و میانافزار، و مولفه تع  پذیری، قابلیت نصب بر روی انواع پلتفرم، زبان پایه نرم  تعامل، پایداری، دسترس
ها، از فنون  ل دادهیتحل و هیتجز یبراشناسی انجام شد.   سازی هستی  شناسی و قالب ذخیره  های مرتبط هستی  افزار  با نرم
 نظیر میانگین وزنی و درصد استفاده شد. یفیتوص آماری

امتیاز از کل امتیازات، به  277با کسب  Protégéافزار   های پژوهش نشان داد که نرم  نتایج حاصل از یافته ها:  یافته
از کل  226نیز با کسب امتیاز  Onto Studioافزار   های مورد مطالعه در این پژوهش در رتبه اول و نرم   لحاظ مولفه

 امتیازات در رتبه بعدی قرار دارد. 
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های   امتیازات به لحاظ مولفه امتیاز از کل 87با کسب  Top Braid Composer Free Editionافزار   در نهایت نرم
شناسی، دو   های هستی  افزار  پذیری نرم کنشمورد بررسی در این پژوهش در رتبه سوم قرار دارد. در بررسی مولفه میان

شناسی   افزارهای دیگر هستی  % به یک نسبت با نرم42.66با  Onto Studioو  Protégé 5.2.0شناسی   افزار هستی  نرم
کدام از  تعاملی با هیچ Swoopو  Apolloافزار   افزار است. دو نرم  نرم که از نقاط قوت این دو بودنددارای تعامل 

 افزار دانست.  توان آن را از نقاط ضعف دو نرم  شناسی ندارند و می  های هستی افزار نرم
شناسی برخی از   های هستی  رافزا  نرمهای بررسی شده در   پژوهش حاضر توانست براساس ارزیابی مولفه :گیری نتیجه

افزارهای  افزارهای مورد مطالعه از لحاظ ارتباط با سایر نرم نقاط قوت و ضعف مربوط به آنها را نشان دهد، و اینکه نرم
نتایج پژوهش به پذیری میان آنها چگونه است. همچنین  کنش شناسی دارای چه وضعیتی هستند و میان حوزه هستی

 شناسی در تولید و بازنمون مفاهیم کمک خواهد کرد.  افزار هستی  ترین نرم مناسبر انتخاب پژوهشگران این حوزه د

 

 شناسی، بازنمون اطالعات، بازنمون مفاهیم.  افزارهای هستی  شناسی، وب معنایی، نرم  هستی ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

مباحث ، تیطالعاهای ا منظادر ها سیشناهستیده از ستفااشد ربه رو ند روبه توجه با وزه مرا
ر و كادساخت خو، ساخت یهااربز، اساخت سیشنا، روشسیشناهستیمانند ساخت  یجديد

 زادهلهاعبد و دشمسفر) ستا هشد حمطر انهشگروپژ میان، در هاسیشناهستی گیریديا
های وب معنایی  های مناسب یکی از چالش  شناسی  هستی ساخت که آنجایی از(. ۴3۹۴ وش،فرربا

ست. شناسی ا  هستی يشايرو اربزا بنتخاا و ساخت ،يندافر این در مهم تتصمیماجمله ازاست، 
زم الشناسی، کیفیت و استانداردسازی آن تاثیر بسزایی دارد، و   هستی حیاتچرخه  یمولفه روين ا
هر  حیاطر یابرار بزاترين   مناسب ،سیربر ردمو ۀزحو و زنیارد موهای   یگيژوست متناسب با ا

(. طیف ۴66، ص۴3۸۴جو و فتحیان دستگردی،   صنعت) گیردار قرده ستفارد امو سیشناهستی
های مختلف به   شناسی  وسیعی از ابزارهای منبع باز و تجاری در دسترس هستند که به توسعه هستی

توان در چندین مرحله از چرخه   کنند. این ابزارها را می  شناسی کمک می های هستی  نام ویرایشگر
 ها به کار برد.   شناسی  سازی و نگهداری هستی شناسی از جمله ایجاد، پیاده یعمر هست

 در دارد، وجود نیمعا و هیممفا لنتقاا یابر كمشتر نباز بهدنیای حقیقی نیاز  دركه ر طو همان
 به را همزبانی این که است آن درپی معنایی وب. دشو  می سحساا آن به نیاز نیز یزمجانیای د

ای بهینه   که با انتقال معنای اطالعات، هم دسترسی به اطالعات را بگونه آورد وجود به ای  گونه
م شود. برنرز لی، کند و هم امکان پردازش این اطالعات توسط ماشین به درستی فراه پذیرامکان

ای در وب معنایی است.   شناسی، عنصر اصلی و پایه ( معتقدند که هستی600۴) 1هندلر و السیال
ها تسهیل   ها و رایانه  ایی توسعه وب کنونی است؛ به نحوی که همکاری بیشتر میان انسانوب معن

پذیر  شناختی دقیق و مشخص امکان  گردد. این توسعه از طریق تجهیز اطالعات با اجزای معنا
ی یها  تیتواند موجود  می 2شناسی  های هستی  ی همچون زبانیق ابزارهایی از طریشود. وب معنا  می

ر و فیلم را تشخیص دهد، و روابط بین یها، محصوالت، تصاو  ع، سازمانیمچون افراد، اماکن، وقاه
وب »ابی مؤثر باشد. بنابر تعریف کنسرسیوم جهانی وب، یی کند و در نتیجه بر بازیآنها را بازنما

و در ها به اشتراک گذاشته شده  دهد داده آورد که اجازه می معنایی چارچوب مشترکی فراهم می
                                                           

1. Berners-Lee, Hendler & Lassila 
2. Web ontology language 
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چون معناهای رسمی را که «. سراسر مرزهای کاربردی، اقتصادی و اجتماعی دوباره استفاده شوند
دهد قابل فهم برای رایانه هستند، با معناهای دنیای واقعی که برای انسان قابل فهم هستند، پیوند می

نتیجه این خواهد بود که به انسان اجازه دسترسی به اطالعات مورد نیاز  .(6006، 1)دینگ و فو
های گذشته،   دهه کند. در  دهد، و بین انسان و ماشین ارتباط موثرتری برقرار می  خود را می

جو و فتحیان دستگردی   است. صنعت  های زیادی برای وب معنایی پیشنهاد شده  شناسی هستی
 صیفتوت، طالعااز ا ییمعناك فهم مشترها امکان ایجاد   شناسی  ه هستیکنند ک  ( بیان می۴3۸۴)

های   فتعري، ارائه یدبررنش كااز دا یا  زهنش حوداتمايز ، صريحو ضح رت واصو به ها ضیهفر
 تمام. كنندمی همافر را هشد تعیینعد ابه قوط نش مربوج داستنتاو اها از واژهشن و روضح وا

 توسط و گسترده ها  شناسی  هستی توسعه و طراحی بخش در بررسی مورد یشناس  هستی افزارهای  نرم
افزارها همچنین حداقل قابلیت الزم را برای پشتیبانی نایی قابل قبول هستند. این نرممع وب جوامع

 كی( 600۱و همکاران ) 2را سورگل یشناس یکنند. هست  شناسی فراهم می از فرآیند توسعه هستی
 طیاند. در این بین محتعریف کرده یعیدانش با کمك زبان طب یابیمنابع وب و باز یابزار سازمانده

ر یید و تغیجد یط اطالعاتین محیکرده است. ا  گسترده به اطالعات را فراهم یابیوب نیز دست
و  یابیباز امردر  دهنده  یاری یاز به ابزارهایمتفاوت، ن یاطالعات یازهایکاربران و ن یها ییتوانا

ها  یشناس  یهست ن ابزارهایده که ازجمله ایاطالعات رو به رشد را ضرورت بخش یسازمانده
( معتقد است ابزارهای معناشناسی از طریق سازماندهی اطالعات، 6000) 3هستند. هاج

العاتی پذیر سازند، و به عنوان پلی میان نیازهای اط  توانند بازیابی و مدیریت مجموعه را امکان می
 کاربران و منابع موجود عمل کنند. 

ابزارهای معناشناسی، ابزارهایی هستند که اطالعاتی در مورد مفاهیم و روابط میان آنها در یک 
ها زمانی   افزار  (. ضرورت وجود این نرم6009) 4یورلند کنند.  یا چند حوزه موضوعی فراهم می

های مختلف جهت سازماندهی و تسهیل بازیابی جواب   کند که به نیاز کاربران حوزه  نمود پیدا می
مثبت دهد و بتواند با این حجم عظیم اطالعات که به سرعت در حال افزایش نیز است، کاربران را 

                                                           
1. Ding & Foo 
2. Soergel  
3. Hodge 
4. Hjørland 
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ها که با گذشت زمان و ضرورت نیاز آن در عصر   در بازیابی اطالعات یاری کند. یکی از این ابزار
شناسی به  ها است. هستی  شناسی  تر ظهور پیدا کرد، هستی  غنیتر و   مدرن به عنوان یک ابزار دقیق

طور گسترده به عنوان ستون فقراتی برای پشتیبانی از انواع مختلف مدیریت اطالعات ازجمله 
شود. برای ایجاد و   گذاری در محیط وب در نظر گرفته می  سازی و اشتراک بازیابی اطالعات، ذخیره

افزاری متعددی ارائه شده است که توجه به معیارهای   جامع ابزار نرمهای   شناسی  نگهداری هستی
ترین ابزار قابل تأمل است. در حال حاضر، هیچ تعریف مشترکی   قابل ارزیابی برای انتخاب مناسب

ها در ارزیابی   ها و ابزارهای ارزیابی به خوبی تثبیت شده وجود ندارد، اما استفاده از معیار  از روش
شناسی را نشان   های مختلف هستی تواند نقاط قوت و ضعف مربوط به مدل  ها می  اسیشن  هستی

شناسی آن است که بتواند اهدافی را که به آن منظور طراحی شده است را   ترین هستی  دهد و مناسب
ر گذا  آورده سازد. همچنین به نحو قابل قبولی در رفع نیازهای دانشی کاربران خود مفید و تأثیر  بر

افزار، هوش مصنوعی و امثال آنها برای پاسخ  هایی مثل مهندسی نرم  امروزه حیطهباشد. ضمن اینکه 
( ۴۸۸۸) 1اند. سورگل  شناسی روی آورده  بندی مفاهیم وب به هستی  به نیاز خود به ابزاری برای رده

ها   شناسی  داند، و هستی  ها می  شناسی کند که بازیابی بهتر منابع وب را منوط به ایجاد هستی  بیان می
داند و آن را یک ابزار سازماندهی منابع وب جهت کمک به   بندی می  یافته رده  را معرف شکل توسعه

ن یها و ارتباط ب  واژه ییمعنا در وبشناسی   بازیابی متون به زبان طبیعی تعریف کرده است. هستی
بندی از   شناسی به بررسی دسته  هستی. در واقع دهد  یشود را نشان م  یکه استفاده م یا  آنها در دامنه

کننده فهرستی از موضوعات بر   پردازد، و ارائه  موضوعات با عناصر موجود در یک حوزه خاص می
 (.6000 ،2)سووا پردازد  طقی میان آنها میمبنای آن است که به شرح، انواع موضوعات و روابط من

را به عنوان یک  یشناس  ی( هست600۱سورگل و همکاران )شناسی در وب،  با توجه به کاربرد هستی
بیان کرده است.  یعیدانش با کمك زبان طب یابیمنابع وب و باز یابزار در سازمانده

های بازیابی اطالعات نقش بسزایی دارند   ها، با روابط معنایی دقیق در بهبود سیستم  شناسی  هستی
ارتقای آن و برآوردن نیازهای ( و با تغییر انتظارات کاربران، از وب برای ۴3۸۴)حسینی بهشتی، 

های   شناسی در حوزه با توجه به کاربرد هستی(. ۴3۸6کاربران ضروری هستند )زاهدی و همکاران، 
                                                           

1. Soergel 
2. Sowa 
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شناسی را در جهت رفع نیاز   مختلف، ضروری است تا کاربران توانایی انتخاب بهترین هستی
کننده  نه تنها تسهیلشناسی   ( معتقد است که هستی۴3۹9دانشی خود داشته باشند. شریف )

نیز چنین نقشی  افراد ها هستند، میان  و استفاده مجدد دانش توسط عامالن هوشمند و رایانه اشتراک
آورند. بنابراین،   کنند، به طوری که ارتباطات و امکان استفاده مجدد از دانش را فراهم می  را ایفا می

از  .معنایی و مدیریت دانش استشناسی، ضرورتی مهم برای توسعه و رشد وب  سنجش هستی
 با گردد، قابلیت ارزیابی و مقایسه آن نگاهی دیگر آنچه موجب اهمیت رویکردی خاص می

بر داده برای  شناسی، ساختاری مبتنی  های مشابه در یک حیطه خاص است. هستی  سایر پدیده
 های  کردن حوزه  ومیهای مختلفی برای مفه  شناسی  کردن دانش است، اما ممکن است هستی مفهومی

هایی را که بیش از   شناسی  مشابهی از دانش وجود داشته باشند. بنابراین، نیاز است که بتوان هستی
(. 600۱ 1شده را در خود دارند، معین کرد )برانک، گروبلنیک و مالدنیک،  همه، معیارهای تعیین

ها و نقاط قوت مربوط به انواع مختلف   تواند ضعف  شناسی می  از معیارها در ارزیابی هستیاستفاده 
شناسی آن است که توانایی آن را داشته باشد که   ترین هستی  شناسی را آشکار کند. جامع  هستی

کل، رسالت و مقاصدی را که به آن منظور طراحی شده است را برآورده سازد و نیز باید به بهترین ش
هدف پژوهش حاضر تحلیل و رو،  در رفع نیازهای دانشی کاربران خود، کارآمد و مفید باشد. از این

ترین این در بازنمون مفاهیم بوده و اینکه مناسب شناسی  افزارهای پرکاربرد تولید هستی ارزیابی نرم
 افزارها کدام است؟   نرم

 های پژوهش  پرسش. 2

 شامل چه مواردی است؟ شناسی مورد مطالعه  های هستی  افزار  های پراهمیت نرم  ( مولفه۴
 های مورد مطالعه دارای چه فرمتی هستند؟  افزار  های قابل پشتیبانی توسط نرم  ( ورودی6

 افزارهای مورد مطالعه از چه زبانی استفاده شده است؟  ( جهت بازنمون مفاهیم در نرم3
 کنند؟  ع معماری و ساختاری استفاده میافزارهای مورد مطالعه از چه نو  ( نرم۱

شناسی به چه میزان   های هستی  افزار  های مورد مطالعه با دیگر نرم  افزار  پذیری نرم  کنش( میان۱
 است؟

 شناسی مورد مطالعه برچه اساسی است؟  افزارهای هستی  سازی نرم  ( قالب ذخیره2
                                                           

1. Brank, Grobelnik & Mladenic 
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 پیشینه پژوهش . 3

  های اطالعاتی، معتبر علمی التین شامل:  ژوهش در پایگاههای خارجی این پ  برای پیشینه
Scopus، Science Direct ، Google Scholarهای اطالعاتی،   های داخلی در پایگاه  و پیشینه

 و )نورمگز(، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(، پایگاه مجالت تخصصی نور
)سیویلیکا(، مورد جستجو قرار گرفتند. همچنین از موتور  پرتال جامع علوم انسانی و مرجع دانش

 جستجوی گوگل و علم نت نیز استفاده شد. 
شناسی،   شناسی با مطالعات ارزیابی، وب معنایی، ابزار ساخت هستی  هستی ترکیب کلیدواژه

های   شناسی، در پایگا  های هستی  افزار شناسی، نرم  شناسی، ارزیابی هستی های هستی  ویرایشگر
 داخلی مورد جستجو قرار گرفتند. 

 ،Evaluation studies ،Semantic Web، با Ontologyهای خارجی نیز ترکیب کلیدواژه   در پایگاه
Ontology construction tools ،Ontology Editor ،Ontological evaluation ،Ontology 

software، های انجام شده در ایران و   ترین پژوهشمورد جستجو قرار گرفتند. لذا، در ادامه نزدیک
 شوند.  خارج از کشور در این زمینه معرفی می

 های صورت گرفتهمنابع و تحقیقات مرتبط در زمینه پژوهش -1جدول

نویسنده وسال 

 انتشار
 ها  یافته هدف پژوهش

Maalaoui, 

Beltaifa, Jilani 

& Mazo 

(2021) 

که یک  SOش شناسی برای مدیریت دان ارائه یک هستی
سازی مشترک در مورد ابعاد آن ایجاد و یک پایگاه  مفهوم

تواند  می شناسی  کند. این هستی دانش یکپارچه فراهم می
چندین فعالیت و اهداف مرتبط با مدیریت دانش داشته 
باشد، مانند تعریف یک دایره از لغات مشترک برای 

ارائه و سازماندهی و  SOکارکنان دانشی با توجه به حوزه 
یک پایگاه دانش برای پیکربندی و توصیه خدماتی برای 

 های کاربردی ساخت و انطباق پویا برنامه

سازی  نتیجه، غلبه بر فقدان مفهوم
چند بعدی و یکپارچه از دانش است. 

شناسی برای مدیریت دانش  هستی
SO-DSPL  که یک پایگاه دانش

یکپارچه و قابل اشتراک فراهم 
تواند شناسی میاین هستی کند. می

و اهداف  SO-DSPLچندین فعالیت 
 را ارائه دهد. KMمرتبط با 

Dolzhenkov, 

Maltzagov, 

Makarova, 

Kamarova & 

Kokhtin 

(2020) 

شناسی  تحلیلی از تحقیقات در زمینه مختلف توسعه هستی
های اصلی استفاده   براساس بررسی تخصصی، دستورالعمل

شناسی در سیستم آموزشی، مشکالت اجرای  از هستی
شناسی در سیستم آموزشی و نیز معیارهای  رویکرد هستی

 شناسی افزاری برای توسعه هستی انتخاب ابزارهای نرم

افزار به  ای انتخاب نرمبه معیارهایی بر
،   عنوان معماری و توسعه ابزارها

افزاری،  قابلیت همکاری ابزارهای نرم
افزاری  راحتی و سادگی ابزارهای نرم

 توجه نمود.
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نویسنده وسال 

 انتشار
 ها  یافته هدف پژوهش

Rastogi،Verma 

& Kumar 

(2017) 

شناسی   تجزبه و تحلیل برخی از آخرین ابزارهای هستی
، TODE،SWOOP ،OwlGrEd ،Odase)ند از: که عبارت

OntoStudio 3.1)  و با روش مقایسه آنها با جدیدترین و
هایی   براساس ویژگی Protégé 5.0 ترین نسخه ابزار  رایج

سازی، قابلیت همکاری، طراحی   مانند معماری، ذخیره
 ( GUI) 2کتابخانه و طراحی رابط کاربری گرافیکی

ای مانند  هنتیجه تحلیل برای هر حوز
دولت الکترونیکی، گردشگری، حمل و 

های بهداشتی و... بررسی  نقل، مراقبت
شده و درک هرچه بیشتر این ابزارها 

ای را با توجه به  با توجه به هر حوزه
 کند. هر دامنه، تضمین می

Karaa, 
Lmouchib & 

Ramdane-

Cherif (2016) 

افزار با  ارائه یک مدل کیفیت برای ارزیابی کیفیت نرم 
پیشنهاد رویکردهای مختلف که رویکردها به یک حوزه 

 کاربری خاص محدود است.

شده از یک  های استخراج بررسی داده
شده و ایجاد یک مدل  سیستم توزیع

افزار جامع براساس چندین  کیفیت نرم
افزار موجود و  استاندارد کیفیت نرم

نهاد یک الگوریتم به منظور استخراج پیش
شده از  افزاری مشخص مدل ارزیابی نرم

افزار عمومی و ارائه  های کیفیت نرم مدل
یک رویکرد ارزیابی جهانی جدید از مدل 

افزار با استفاده از معیارهای  ارزیابی نرم
 گیری و منطق فازی. اندازه

Slimani 

(2015) 

شناسی، ساختار و  مقایسه برخی از ابزارهای توسعه هستی
ها با توجه ویژه  های اساسی ابزارها، الگوها و زبان ویژگی

ها و معرفی چندین ابزار و زبان  به قابلیت همکاری بین آن
ها با معیار  برای اطمینان بیشتر از استفاده ازکاربرد آن

 ها. اصلی عالقه کاربر و کاربرد آن

نشان داد، حل مشکالت  ها  یافته
، به تضمین   های فعلی ابزارها و زبان

توسعه آسان نسل جدید ابزارها و 
ها کمک  شناسی  های هستی زبان
 کند.  می

Austria (2013) 

شناسی و بررسی   افزار هستی  مقایسه و توصیف چند نرم
ها و نحوه استفاده از آنها   افزار  های اساسی این نرم  ویژگی

راحتی کاربر و امکان استفاده در انواع با معیار اصلی 
 مختلف کاربردها.

های پژوهش، هر ویرایشگر را   یافته
متناسب با کاربرد آن برای کاربران 

 کند. خاص آن توصیف می

Meenachi & 

Baba (2012)  

 ،Protégé ،OntoStudioافزار   چهار نرم تحلیل تجزیه و
Swoop وTopBraid ای از روش ساخت  ، و خالصه

شناسی و ذکر ابزارهای موجود برای توسعه  هستی
 شناسی. هستی

به  Protégéافزار   ها نشان داد نرم  یافته
پذیری و راحتی استفاده،  دلیل انعطاف

اسی شن  انتخاب مناسبی برای توسعه هستی
 ای است. در حوزه انرژی هسته

                                                           
1. Graphic user interface design 
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نویسنده وسال 

 انتشار
 ها  یافته هدف پژوهش

Kapoor & 

Sharma (2010) 

ای به بررسی تعدادی از ابزارهای قابل   با روش مقایسه
ی به تجزیه و تحلیل شناس  دسترس برای ساخت هستی

معیارهایی از جمله قابلیت همکاری، منبع باز بودن، 
 سهولت در به روزرسانی و نگهداری وغیره( 

ها نشان داد تشخیص مشترکات    یافته
های   شناسی  های بین هستی  و تفاوت

مورد بررسی، هم در همان دامنه 
های   )منطقه کاربرد( و هم در حوزه

 مختلف است.

Buraga, 

Kojukaro & 

Nicefur (2006) 

شناسی وب، با توجه به   بررسی ابزارهای هستی 
های مختلفی   های وب معنایی از نظر خصوصیات  فناوری

پذیری میزان بیان، انطباق با استانداردهای  مانند: انعطاف
 های همکاری.قابلیت وب، پشتیبانی از استدالل، و

ها و  ابزارهای مورد بررسی، ویژگی
ی ساز ادراکات متفاوتی در مورد مدل

  شناسی داشتند که برخی از آن هستی
شناسی، ساده و  ها توسعه هستی ویژگی

افزاری بودند که بدون  برخی پیچیده نرم
توجه به تمرکز محتوا قادر به ایجاد 

 شناسی با هدف کلی بود. هستی

Murshid & 

Singh (2005) 

بندی سه   و رتبه یابیارز یارهایاز مع یا  بررسی مجموعه
 Protégé،Metis  ،OntoEdit)شناسی   ویرایشگر هستی

Free )ت استفاده دوباره، یبراساس معیارهایی مانند قابل
پذیری،   رس، دستییایها، اعتبار و پا  ره دادهیت ذخیقابل

 و غیره.  یکیش گرافیامکان نما

تواند  می Protégéها نشان داد   یافته
های کوچک   سی  شنا  برای طراحی هستی
با تمام  OntoEditاستفاده شود و 

تواند برای ایجاد   های خود می  کارکرد
های متوسط تا بزرگ   شناسی  هستی

سازی  برای مدل Metisکار رود.  به
 مناسب است. معماری سازمانی

Lozano-Telo-

Gomez (2004) 

شناسی به نام   های انتخاب هستی  گیری یکی از روش  اندازه
ONTOMETRIC  به منظور کمک به مهندسین دانش با

شناسی با توجه به   ترین هستی  هدف انتخاب مناسب
شناسی موجود در یک  ها و تناسب هستی امات سیستمالز

 طرح ویژه.

توان با ارزیابی دو   نتایج نشان داد، می
 و Cisholm'sشناسی   هستی

BBW-ontology ترین  مناسب
های   شناسی جهت تحلیل نظام  هستی

 تجاری برگزیده شود.

Stojanovich & 

Motik (2002) 

، Protegeشناسی  هستی یشگرهایرایوارهای یمع ارزیابی
OntoEdit ،OilEd سازی  که چندین روش برای غنی

ربر در فهرستی از تغییرات ممکن به منظور فعال کردن کا
شناسی   های تکوینی هستی اندازی یکی از استراتژی راه

های یک  برای حل تغییرات و به دست آوردن نیازمندی
شناسی، در طراحی فرآیند تکامل  ویرایشگر هستی

 شناسی  هستی

نتایج نشان داد که ویرایشگر 
در  شناسی که این الزامات هستی

کند،  پژوهش ذکر شده را برآورده 
شناسی را به  یک هستیامکان حفظ 

راحتی و با توجه به ترجیحات کاربر 
 .کند فراهم 
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نویسنده وسال 

 انتشار
 ها  یافته هدف پژوهش

 رحمانی و حسینی

 (2399بهشتی )

طراحی سیستم یادگیری الکترونیک مبتنی بر 
 شناسی   هستی

با توجه به بررسی منابع در حوزة آموزش 
الکترونیک سه مؤلفه اصلی برای آموزش 
الکترونیک شناسایی شد که شامل منابع 

های   انی، محتوای آموزشی و زیرساختانس
شناسی هر یک از   فناوری بود و هستی

ها طراحی شد. در انتها با ادغام این   بخش
شناسی اولیه و پیشنهادی   ها، هستی مؤلفه

 برای حوزه آموزش الکترونیک ارائه گردید.

کریمی، بابایی و 
حسینی بهشتی 

(2398) 

های معنایی   گیری از ویژگی شناسایی چگونگی بهره
شناسی و اصطالحنامه در روند   ابزارهایی مانند هستی

های مطرح دنیا که مدعی   بازیابی اطالعات برای نظام
 بازیابی اطالعات با استفاده از این ابزارها هستند.

های بازیابی اطالعات   در بین نظام
 "اریک"مورد بررسی، پایگاه اطالعاتی

 ها در زمینه  بهتر از سایر نظام
 معیارهای معنایی بوده است.

مازنی و وفادار 
(2398) 

افزار، براساس دو روش   ارزیابی قابلیت استفاده نرم
نظرسنجی از طریق پرسشنامه و ارزیابی براساس عملکرد 

 کاربران در یک آزمایش تجربی و مقایسه نتایج آن. 

ها نشان داد، بین ارزیابی حاصل   یافته
ربران در از پرسشنامه با عملکرد کا

مورد سنجش همبستگی بین این دو، 
 ای وجود ندارد.  رابطه

هاشمی و 
برومندزاده 

(2392) 

شناسی در سراسر چرخه  بررسی چند نمونه از برنامه هستی
شناسی در   افزار با هدف کاربرد هستی  حیات مهندسی نرم

افزار به منظور مزایای استفاده از   مهندسی نرم
بندی استفاده از  ی برای طبقهشناسی و چارچوب  هستی
 افزار   شناسی در مهندسی نرم  هستی

سازی  فازهای تحلیل، طراحی و پیاده
گسترش و زمان اجرا و نگهداری مورد 
بررسی قرار گرفت. تا در مورد 
رسیدگی به مشکالت رویکرد 

شناسی   توصیفی و مزایای هستی
 توضیح دهد.

جو و  صنعت
فتحیان 

دستگردی 
(2392) 

شناسی در قلمرو   ای از هستی  نمونه اولیه ساخت
 Protégéافزار   در نرم ASFAOntسازی با عنوان   نمایه

3.4.4  
 

شناسی در  هدف، ارائه مدلی از هستی
رسانی و  قلمرو کتابداری و اطالع

گسترش این ابزار به عنوان ابزار 
 معنایی در بازنمون دانش بود.

فتحیان 
 دستگردی

(2392) 

ها، به بررسی   شناسی پیرامون ارزیابی هستیدر پژوهشی 
ها و سطوح مختلف ارزیابی   ها و رویکرد  معیار

 ها پرداختند.  شناسی  هستی

شناسی  مراحل مختلف ارزیابی هستی
بررسی شد و در ادامه به توصیف 

ترین رویکردها شامل استاندارد  مهم
طالیی، وظیفه محور، استخراج داده، 

ها سطوح مختلف معیار محور و در انت
ها و ساختار آن   شناسی ارزیابی هستی

 پرداخته شد.

( قابل توجه است، این است که ۴های ذکر شده در جدول )  که در پیشینه در نگاه کلی، آنچه
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های متفاوتی ارزیابی   افزار  ها و نرم  شناسی را براساس معیار  های هستی  افزار  هرکدام از آنها نرم
شناسی در تعامل هستند که هر   افزارهای هستی  های مختلفی با نرم  وجه به اینکه رشتهبا تاند.   کرده

باشند،  ها در ارتباط می  کدام از دیدگاه متفاوت و با توجه به حوزه خاص موضوعی با این ویرایشگر
 .ها ایجاد کرده است شناسی  ترین ویرایشگر، موانعی را برای طراحان هستی  لذا، انتخاب مناسب

 روش پژوهش. 1

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد کّمی، به روش توصیفی و ارزیابانه 
ای و بررسی متون   ها، از روش کتابخانه  انجام شده است. در این پژوهش برای گردآوری داده

 یآورگرد در زمینه موضوع تحقیق، برای ارزیابی مناسب . با توجه به نبود سیاههاستفاده شد
ها   م، و مراجعه به صفحات وب، کنسرسیوم وب جهانی، راهنمایمستق مشاهده قیطر از اطالعات،

ارزیابی افزارها، اقدام به   و در نهایت خود نرم مطالعه، شناسی مورد افزارهای هستی  و منابع التین نرم
ب برای ارزیابی این امر از طریق انجام مطالعه مقدماتی با هدف تهیه سیاهه وارسی مناس. شد
وارسی پس از تهیه، برای سنجش روایی صوری، برای شناسی محقق شد. سیاهه  های هستی  افزار  نرم

شناسی ارسال شد و   نظران و متخصصان علم اطالعات و دانش پنج نفر از استادان و صاحب
 آنها دریافت و در ویرایش نهایی آن اعمال شد.  پیشنهادهای

های ارزیابی  های مورد پژوهش با توجه به اهمیتی که هر کدام از مولفه  زاراف  در ارزیابی نرم
، برای 3، برای مولفه با اهمیت زیاد ضریب ۱دارند، برای معیار با اهمیت زیاد و ضروری ضریب 

به این  .در نظر گرفته شد ۴و برای مولفه با اهمیت کم، ضریب  6مولفه با اهمیت نسبی ضریب 
برای بندی شدند.  درجه اهمیت رتبه ۱اند، با  که در سیاهه گردآوری شده ترتیب، معیارهایی

نظیر  یآمار یها  در بخش آمار توصیفی با استفاده از شاخصهای پژوهش  گویی به پرسش پاسخ
های آماری   با استفاده از رسم جداول توزیع آماری و نمودارها   میانگین وزنی، و درصد، تحلیل داده

  انجام شده است.
 شناسی و منسوخ شدن اغلب آنها، از روش گزینشیهای هستی  دلیل گستردگی ویرایشگره ب

 شناسی نزد کاربران و متخصصان  افزارها در زمینه تولید هستی  های موفق این نرم   با توجه به نمونه
 هایافزار  ها استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را منتخبی از نرم این حوزه

و  Apollo ،Onto Studio ،5.2.0 Protégé  ،Swoopافزار:   شناسی شامل پنج نرم  تولید هستی
TopBraid Composer Free Edition دهند.  تشکیل می  
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 های پژوهش   یافته. 5

افزارهای مورد مطالعه،  های پژوهش، ابتدا جهت آشنایی با نرم در این بخش قبل از بیان یافته
 شود.  از آنها ارائه میمعرفی کوتاهی 

 شناسی   های هستی  افزار  به نرم مربوط اطالعات -2جدول

 گیری پایه و اساس شکل بنیانگذار افزار  نرم

Apollo آزاد  دانشگاهN.d 
ویرایشگری مبتنی بر وب و متن باز بوده و در حال توسعه 

  نویسی ژنوم با رابط گرافیکی آسان است. حاشیه

Onto Studio 
های دانش  ه رسانهموسس

 دانشگاه آزاد انگلستان

شناسی که  های مبتنی بر هستی ای برای راه حل محیط توسعه حرفه
ها و قوانین را با اجزایی برای  شناسی سازی برای هستی ابزارهای مدل

 کند. ادغام منابع داده ناهمگن ترکیب می

Protégé 5.2.0 های خبره است.  رایند اکتساب دانش برای سیستمسازی ف  هدف، ساده  دانشگاه استنفورد آمریکا 

Swoop دانشگاه MND مریلند 
طراحی شده  OWLویرایشگر متن باز که در جاوا با اعتبارسنجی 

 است.

Top Braid 
 (TBC)محصوا شرکت

TOPQUadrant  

ها و   وجو ، و طراحی پرس  سازی داده محیط توسعه گرافیکی برای مدل
 معنایی های قوانین پردازش داده

های دانش دانشگاه آزاد  که توسط موسسه رسانه 1افزار آپولو  (، نرم6با توجه به اطالعات جدول )
سازی دانش بوده که به کاربر اجازه   بریتانیا توسعه داده شده است، یک برنامه کاربردی برای مدل

سازی کند.   وابط و غیره، مدلها، توابع، ر  ها، نمونه  شناسی را با مواردی مانند کالس دهد، هستی  می
این  کند.  شناسی را پشتیبانی می  با استفاده از ابزار گرافیکی، توسعه و نگهداری هستی 2آنُت استودیو

توسعه  ها را ویرایش کند. آنُت استودیو دهد سلسله مراتب مفاهیم یا کالس ابزار به کاربر اجازه می
های مختلف با کمک  بین زبان شناسی  هستیحلیل جمعی با استفاده از تجزیه و تشناسی   هستی

مکانیسم استنباطی منطقی سازد. همچنین دارای سیستم   برنامه کاربردی وب سرویس را میسر می
 شناسی است.   جهت ارائه قواعد قابل فهم در هستی

 یگان برایرا یکا ارائه شد، ابزاریآمر 4توسط دانشگاه استنفورد۴۸۹9که در سال  3پورتژه

                                                           
1. Apollo: http://apollo.berkeleybop.org 
2. Onto Studio 
3. Protégé: https://protege.stanford.edu/  
4. Stanford University 

http://apollo.berkeleybop.org/
https://protege.stanford.edu/
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آن  یشناسی را ایجاد و بر رو  دهد هستی  یکه به کاربر امکان م یشناسی است. ابزار ش هستییرایو
 د، و استنتاج کند. یها و غیره را اضافه نما  ء، نمونهیش یها  یژگیداده و و یها  یژگیکالس، و
وابط توان نهادها و ر  کند که توسط آن می  شناسی را فراهم می  یک محیط چندگانه هستی 1سوپ

های مختلف را   شناسی  هستی های مختلف را مقایسه، ویرایش و ادغام کرد.  شناسی  درون هستی
ها مقایسه  های مرتبط و نمونه توان در مقایسه با تعاریف مبتنی بر منطق توصیف آنها، ویژگی می

 کرد. 
نابع داده، طراحی ها، پیوند م  ها و داده  شناسی  سازی هستی مدل 2تاپ برید کامپرسر فری ادیشن

های کاربردی وب معنایی را   های معنایی توسعه برنامه  های پردازش داده  ها، قوانین و زنجیره  پرسش
 کند.   ارائه می

 شود:  های پژوهش پاسخ داده می در ادامه به پرسش
 است؟شناسی مورد پژوهش شامل چه مواردی   های هستی  افزار  های پراهمیت نرم  مولفهپرسش اول: 

های   افزار  های پراهمیت نرم  مولفه(، 3به منظور پاسخ به پرسش اول پژوهش در قالب جدول )
 شناسی مورد پژوهش ارائه شده است.  هستی

 شناسی مورد پژوهش  های هستی  افزار  های پر اهمیت نرم  بررسی مولفه -3جدول 

 افزار  نام نرم
درجه 

 اهمیت
 شناسی  های هستی  افزار  های عمومی نرم  مولفه

Top 

Braid 
Swoop 

Protégé 
5.2.0 

Onto 

Studio 
Apollo 

    
 3 سازی دانش کاربرپسند  برنامه مدل 

    
 3 

ذخیره همزمان و ضبط خودکار در پایگاه داده، در 
 صورت اختالل در شبکه

     3 
های  فایل شناسی )فقط  سازی هستی  قابلیت ذخیره

XML) ی خروجی های ورود  فرمت 

     3 
سازی سیستم کالس طبق پروتکل اتصال پایگاه   مدل

 به صورت سلسله مراتبی 3(OKBC)دانش آزاد 

                                                           
1. Swoop: http://code.google.com/p/swoop  
2. Top Braid Composer Free Edition: https://www.topquadrant.com/products/topbraid-composer/  
3. Open Knowledge Base Connectivity 

http://code.google.com/p/swoop
https://www.topquadrant.com/products/topbraid-composer/
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 افزار  نام نرم
درجه 

 اهمیت
 شناسی  های هستی  افزار  های عمومی نرم  مولفه

Top 

Braid 
Swoop 

Protégé 
5.2.0 

Onto 

Studio 
Apollo 

   
  3 

شناسی با توسعه و   پشتیبانی از محیط مهندسی هستی
 شناسی، با استفاده از ابزارهای گرافیکی  نگهداری هستی

   
  3 

همگن در سازی منابع اطالعاتی نا قابلیت یکپارچه
 شناسی  ترسیم هستی

     2 شناسی  امکان ساخت مشترک هستی 

   
  3 

شناسی جمعی با استفاده از تجزیه و   توسعه هستی
 های مختلف شناسی بین زبان  تحلیل هستی

   
  4 

شناسی های   سازی هستیمناسب بودن برای مدل
 پذیری  به دلیل مقیاس بزرگ

   
  2 2ار باز برای اضافه کردن افزونهدارا بودن ساخت  

     3  افزار  در نرم 3و زوم 2مشاهده گرافیکی، هرس 

     3 شناسی  دار بودن چیدمان رابط و تجسّم در هستیهدف 

   
  2 

ها به   امکان ویرایش سلسله مراتبی مفاهیم و کالس
  کاربر

   
  2 گرا  شناسی به روش شیء توانایی دستیابی به هستی 

   
  2 

داشتن یک مکانیسم استنباطی منطقی جهت ارائه 
 قواعد قابل فهم

  
 

 
 3 

شناسی با ابزار   امکان پیمایش تعاملی روابط هستی
 تجسّم

     2 شناسی دارا بودن کتابخانه هستی 

  
 

 
 4 

شناسی   پشتیبانی در ایجاد و ویرایش بیش از یک هستی
 ری کامالً کاربر محوررابط کارب با استفاده از

                                                           
1. Plug-in 
2. Pruning  

3. Zooming 
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 افزار  نام نرم
درجه 

 اهمیت
 شناسی  های هستی  افزار  های عمومی نرم  مولفه

Top 

Braid 
Swoop 

Protégé 
5.2.0 

Onto 

Studio 
Apollo 

  
 

 
 4 

امکان یافت ناسازگاری با استفاده از یک پشتیبانی 
 توضیح پیشرفته

  
 

 
 4 

ها جهت پشتیبانی از ایجاد،  اجرای مجموعه غنی فعالیت
 های مختلف  شناسی در قالب  تجسّم و دستکاری هستی

  
 

 
 3 

ها توسط کاربران، برای   امکان سفارشی کردن افزونه
های  اهم کردن پشتیبانی دامنه، جهت ایجاد مدلفر

 ها دانش و وارد کردن داده

  
 

 
 افزار  پذیری نرمپذیری و توسعه مقیاس 4 

  
 

 
 4 

های بزرگ به   شناسی  امکان ساخت و پردازش هستی
 شیوه کارآمد

  
 

 
 3 

افزار به صورت سفارشی، متناسب با   امکان توسعه نرم
 نیاز کاربران

  
 

 
 4 

هایی برای تجسّم  با قابلیت tabدارا بودن افزونه 
 شناسی، مدیریت نسخه، استنتاج  پیشرفته، ادغام هستی

  
 

 
 4 

قابلیت ساخت تعریف مفاهیم پیچیده بر اساس تعاریف 
 ساده

     2 
شناسی و محاسبه   دارا بودن ویژگی امکان ترمیم هستی

 شناسی  مجدد رتبه و تقسیم هستی

     3 

 Pellet ،Pellet وجو، موتور استنتاج پرس دارا بودن
شناسی به   بندی هستی  کنترل نسخه و همچنین تقسیم

 طور خودکار

     3 پذیرهای ساده و مقیاس بودن ویژگی دارا 

     3 شناسی  امکان جستجوی مفاهیم در چندین هستی 

     2 
عمل کردن به عنوان یک مرورگر و ویرایشگر 

 شناسی وب  یهست

     4 

 Hermitو Pelletافزوده شدن موتورهای استنتاج نظیر 
شناسی   جهت امکان بررسی سازگاری و پایداری هستی

 افزار   در نرم
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 افزار  نام نرم
درجه 

 اهمیت
 شناسی  های هستی  افزار  های عمومی نرم  مولفه

Top 

Braid 
Swoop 

Protégé 
5.2.0 

Onto 

Studio 
Apollo 

 
 

  
 3 

شناسی  افزار از الگوریتم جستجوی هستی  استفاده نرم
جهت ترکیب کلمات کلیدی برای یافتن مفاهیم مرتبط 

های   شناسی  مامی هستیشناسی بر روی ت در هستی
 ذخیره شده 

 
   

 2 
های مختلف و سازوکارهای بررسی   پشتیبانی از استدالل

 سازگاری

 
   

 3 

زدایی و   پشتیبانی جهت چک کردن و اشکال
، موتور OWLسازی توسط موتور  یکپارچه

 و موتور قوانین SPARQLجستجوی

      

ف از طریق طی OWLپشتیبانی از منطق توصیفی 
 OWL DLوسیعی از موتورهای استنتاج داخلی 

 Pelletو  OWLIM  ،Jenaمانند

 جمع امتیازات کسب شده 109 14 31 51 16 13

 درصد امتیازت کسب شده 100 12.84% 28.44% 46.78% 14.67% 11.92%

ها را افزار  های پراهمیت نرم  بیشترین مولفه Protégé 5.2.0افزار   دهد، نرم  ( نشان می3جدول )
با  Protégé 5.2.0افزار   شناسی دارد. به عبارت دیگر، نرم  های هستی  افزار  نسبت به سایر نرم

های پر اهمیت مدنظر را پوشش   شناسی، مولفه  های هستی  افزار% بیش از سایر نرم۱2.9۹
دهد.   های پر اهمیت را پوشش می  % مولفه6۹.۱۱با Onto Studioافزار   دهد. نرم  می
های پر اهمیت را   ترین پوشش مولفه % کم۴۴.۸6با  Top Braid% و ۴۱.29با  Swoopافزار  نرم

 دارند.

های مورد مطالعه دارای چه فرمتی   افزار  های قابل پشتیبانی توسط نرم  پرسش دوم: ورودی
 ؟هستند

 ها  فهشناسی است. این مول  افزارهای هستی   دومین پرسش در این مرحله، زبان ورودی نرم
 طور   گویی به پرسش دوم، ابتدا به های ورودی جای دارند. برای پاسخ در ذیل ویژگی فرمت

( پرداخته ۱در جدول ) یشناس  افزارهای هستی   ها در نرم  جداگانه به بررسی هر یک از مولفه
 شود.  می
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 های ورودی  بررسی فرمت -4جدول 

 شناسی مورد پژوهش  های هستی  افزار  نرم

% نسبت به سایر ۱6.3۹با  Protégé 5.2.0شناسی   افزار هستی  دهد، نرم  ( نشان می۱جدول )
 Onto Studioافزار   دهد. نرم  های ورودی بیشتری را پوشش می  شناسی، فرمت  افزارهای هستی  نرم

 % فرمت ورودیTop Braid 6۴.۱6افزار   نرم دهد.  % فرمت ورودی را پوشش می30.۸۱
های ورودی را   ترین پشتیبانی از فرمت  % پایین9.۴۱با  Apolloافزار   کند، و نرم  را پشتیبانی می

 دارد.

 ه افزارهای مورد مطالعه از چه زبانی استفاده شد  جهت بازنمون مفاهیم در نرمسوم:  پرسش
 است؟

  

 افزار  نرم نام
درجه 

 اهمیت
 های ورودی  ها فرمت  مولفه

Top 

Braid 
Swoop 

Protégé 
5.2.0 

Onto 

Studio 
Apollo 

     3  پشتیبانی از فرمت ورودیRDF 

     2 RDFa  پشتیبانی از فرمت ورودی 

     3  پشتیبانی از فرمت ورودیMetalanguage 

     2  پشتیبانی از فرمت ورودیRDF and text 

     4 پشتیبانی از فرمت ورودی OWL  

     2 پشتیبانی از فرمت ورودی Excel tables  

     3 پشتیبانی از فرمت ورودی UML  

     3 پشتیبانی از فرمت ورودیUML 2.0  

     3 پشتیبانی از فرمت ورودی Outlook E Mails  

     3 
 Database schemasپشتیبانی از فرمت ورودی 

(DB2, MSSQL, Oracle, MySQL) 

     3  پشتیبانی از فرمت ورودیClips 

     2  پشتیبانی از فرمت ورودیfile system  

     2 XML پشتیبانی از فرمت ورودی 

     3  RDFS  پشتیبانی از فرمت ورودی 

     4  پشتیبانی از فرمت ورودیDAML+OIL  

 جمع امتیازات کسب شده 42 3 23 22 8 9

 درصد امتیازات کسب شده 222 7.24% 32.95% 52.38% 29.24% 22.42%
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 شناسی مورد پژوهش  افزارهای هستی  شناسی در نرم  زبان بازنمون مفاهیم هستی -5جدول 

 افزار  نام نرم
درجه 

 اهمیت
 های خروجی  مولفه فرمت

Top 

Braid 
Swoop 

Protégé 

5.2.0 

Onto 

Studio 
Apollo 

     3  خروجی پشتیبانی از فرمتUML 2.0 

     3 خروجی ت پشتیبانی از فرمRDF(S)  

     2  خروجی پشتیبانی از فرمتOCML and CLOS 

     2  خروجیپشتیبانی از فرمتXML  

     3  خروجی پشتیبانی از فرمتClips 

     2 پشتیبانی از فرمت خروجیOutlook E Mails  

     3 UML  خروجیپشتیبانی از فرمت  

     3 
 پشتیبانی از فرمت خروجی

OIL and DAMLOWL  

     4 OWL  خروجیپشتیبانی از فرمت 

     3 
 خروجیپشتیبانی از فرمت 

RDF and text formats  

     2  خروجی پشتیبانی از فرمتfile system 

     2  خروجی پشتیبانی از فرمتExcel tables  

     3 
 پشتیبانی از فرمت خروجی

Merge /Convert RDF Graphs 

     4  خروجی پشتیبانی از فرمتDAML+OIL 

     4 
 خروجیپشتیبانی از فرمت 

Database schemas (DB2, MSSQL, 

Oracle, MySQL) 

     3 RDF   خروجیپشتیبانی از فرمت 

 جمع امتیازات کسب شده 46 2 23 22 26 22

 درصد امتیازات کسب شده 222 4.34% 28.26% 47.82% 34.78% 22.73%

شناسی در   شود، زبان بازنمون مفاهیم هستی  ( مشاهده می۱گونه که در جدول )  مانه
% بیشترین فرمت خروجی را پوشش ۱9.۹6با  Protégé 5.2.0شناسی،   افزارهای هستی  نرم
 Onto Studioافزار   دهد. نرم  % فرمت خروجی را پوشش میSwoop 3۱.9۹افزار   نرمدهد.   می

ترین پوشش   % پایین۱.3۱با  Apollo افزار  کند، و نرم  را پشتیبانی میفرمت خروجی  6۹.62%
 های خروجی را دارد.   پشتیبانی از فرمت

 کنند؟   افزارهای مورد مطالعه از چه نوع معماری و ساختاری استفاده می  نرمچهارم:  پرسش
شناسی از نظر   تیافزارهای هس  م  (، نر2برای پاسخ به پرسش چهارم پژوهش، در قالب جدول )
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سازی  پذیری، قابلیت نصب بر روی انواع پلتفرم و زبان پیاده  های قابلیت تعامل، پایداری، دسترس  معیار
 اند. شناسی است، بررسی شده  افزار هستی  های معماری نرممولفه، قابل ارزیابی از مولفه 32که شامل 

 شناسی مورد پژوهش  تیهای هس  افزار  بررسی معماری و ساختار نرم -6جدول 

درجه  افزار  نام نرم

 اهمیت

 ها  مولفه

 معیارها
Top 

Braid 
Swoop 

Protégé 

5.2.0 

Onto 

Studio 
Apollo افزار  معماری نرم 

     3 قابلیت تعامل های مرتبط  افزار  ارتباط با سایر نرم 

     4 
های مختلف   پشتیبانی از نسخه

 افزار  نرم

 پایداری

     4 
افزار بعد از   کارکرد صحیح نرم

 روزآمدسازی

     3 معماری مبتنی بر وب 

     3 2معماری مستقل
 

     3 /2سرور معماری مبتنی بر مشتری
 

     3 
قابلیت  3محیط توسعه مجتمع با

 اضافه کردن افزونه

     2 قابلیت نصب آسان 

4پذیری  دسترس
 

     2 قابلیت حذف 

     2 قابلیت ویرایش 

     3 امکان نصب رایگان 

     2 
قابل دسترس از طریق مجوز 

 افزار با صرف هزینه  استفاده از نرم

     2 متن باز بودن 

     3 
قابلیت رویت امکانات اصلی 

 برنامه برای کاربر

     3 ت منوهای برنامهبندی درس   گروه 

     3 
هماهنگی رابط کاربر و وجود یک 

 افزار  قالب ثابت در تمام نرم

                                                           
1. Standalone  

2 .Client/server 
3. Eclipse plug-in  
4. Availability 
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درجه  افزار  نام نرم

 اهمیت

 ها  مولفه

 معیارها
Top 

Braid 
Swoop 

Protégé 

5.2.0 

Onto 

Studio 
Apollo افزار  معماری نرم 

     3 Windows (32 and 64 bit) 

قابلیت نصب بر 
 روی انواع پلتفرم

     2 Windows 

     2 Windows XP 

     4 Linux (32 and 64bit) 

     3 Vista 

     3 Mac OSX 

     3 Sun 

     3 Solaris  

     3 HPUX 

     3 IBM 

     2 Windows 7 

     2 WindowsServer2003 

     2 SUSE Linux 10.x 

     3 Linux 

     3 Macintosh (32 and 64 bit) 

     2 generic Unix 

     4 OKBC+ CLOS 
based meta model 

 2بان پایهز
 افزار  نرم

     3 F-Logic 

     3 OWL 

     3 RDFS/OWL 

 جمع امتیازات کسب شده 222 42 52 63 39 45

 درصد امتیازات کسب شده 222 42.59% 52.49% 62.37% 38.62% 44.55%

ز سایر بیش ا ،Protégé 5.2.0شناسی،   های هستی  افزار  در بررسی مولفه معماری و ساختار نرم
شناسی این مولفه را مورد پوشش قرار داده است. به عبارت دیگر،   های هستی  افزار  نرم
 % بیشترین پوشش مولفه معماری و ساختار را دارد.26.39با  Protégé 5.2.0افزار  نرم
 را پشتیبانی شناسی  های هستی  افزار  مولفه معماری و ساختار نرم Onto Studio ۱0.۱۸%افزار  نرم
مولفه معماری و ساختار ترین پوشش پشتیبانی  % پایین3۹.2۴با  Swoop افزار  کند. نرم  می
 را دارد.  شناسی  های هستی  افزار  نرم

                                                           
1. Basic language 
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شناسی به چه   های هستی  افزار  های مورد مطالعه با دیگر نرم  افزار  پذیری نرم  کنشمیانپنجم:  پرسش
 میزان است؟

شناسی مورد مطالعه با دیگر  افزارهای هستی تباط نرمپرسش پنجم پژوهش تعامل و ار
 دهد. شناسی را نشان می افزارهای هستی نرم

 های مرتبط مورد پژوهش  افزار  شناسی با دیگر نرم  های هستی  افزار  پذیری نرم  کنشمیان -7جدول 

درجه  افزار  نام نرم

 اهمیت

افزار با   قابلیت تعامل نرم

 Top مرتبطهای   افزار  دیگر نرم

Braid 
Swoop Protégé 

Onto 

Studio 
Apollo 

     3 PROMPT 

     3 Onto Annotate 

     3 Sesame 

     3 Jena 

     3 Miner 

     3 Semantic 

     3 Fact 

     3 Onto Mat 

     3 JESS 

     3 Onto Broker 

     3 Allegro Graph  

     3 OKBC 

 جمع امتیازات کسب شده 36 2 25 25 2 9

 درصد امتیازات کسب شده 222 2 42.66% 42.66% 2 25%

با  Onto Studioو  Protégé 5.2.0، شناسی  افزار هستی  دهد دو نرم  ( نشان می9جدول )
افزار   شناسی دارای تعامل هستند. دو نرم  افزارهای دیگر هستی  به یک نسبت با نرم %۱۴.22

Apollo  وSwoop افزار   شناسی ندارد. نرم  های هستی  افزار  تعاملی با هیچ کدام از نرمTop Braid  با
 تری است.  % دارای تعامل نسبی کم6۱

 شناسی بر چه اساسی است؟  سازی هستی  پرسش ششم: قالب ذخیره
رد بررسی قرار مو شناسی  های هستی  افزار  سازی نرم  قالب ذخیره پرسش،برای پاسخ به این 

 ( آمده است.۹که نتیجه آن در جدول ) گرفت،
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 شناسی مورد پژوهش  های هستی  افزار  سازی نرم  قالب ذخیره -8جدول 

درجه  افزار  نام نرم

 اهمیت
 شناسی  سازی هستی  قالب ذخیره

Top 

Braid 
Swoop 

Protégé 

5.2.0 

Onto 

Studio 
Apollo 

     2 Files 

     2 HTML models 

     3 Files, DBMS 

     4 Files & DBMs (JDBC) 

 جمع امتیازات کسب شده 11 2 3 4 2 2

 درصد امتیازات کسب شده 100 18.18% 27.27% 36.36% 18.18% 18.18%

شناسی نسبت به سایر   بیشترین قالب ذخیره هستی Protégé 5.2.0شناسی   افزار هستی  نرم
با  Protégé 5.2.0شناسی را مورد توجه قرار داده است. به عبارت دیگر،   های هستی  افزار  نرم

% Onto Studio 69.69افزار   شناسی را در بردارد. نرم  % بیشترین قالب ذخیره هستی32.32
با Top Braid وSwoop و Apolloافزار  دهد. سه نرم  شناسی را پوشش می  قالب ذخیره هستی

  کنند.  شناسی پشتیبانی می  از قالب ذخیره هستی ۴۹.۴۹%

شناسی پرداخته  افزار هستی  های پژوهش، به ارزیابی پنج نرم در این پژوهش، براساس پرسش
توان تفاوت   های تحقیق بررسی شد. به عبارت دیگر، می  شد، و نتایج به دست آمده با توجه به سوال

( ۸ی تحقیق نیز مشخص نمود. جدول )ها  شناسی را در مورد هر یک از سوال  های هستی  افزار  نرم
 دهد.   ها را نشان می  این تفاوت

 های مورد بررسی براساس سواالت پژوهش حاضر  افزار  مجموع امتیازات کسب شده به وسیله نرم -9جدول 

 Apollo های پژوهش  سوال
Onto 

Studio 

Protégé 

5.2.0 
Swoop 

Top 

Braid 

 22 26 52 32 24 ها  افزار  های پراهمیت نرم  ویژگی

 9 8 22 23 3 های قابل پشتیبانی  فرمت ورودی

 22 26 22 23 2 ها  افزار  زبان بازنمون مفاهیم در نرم

 45 39 63 52 42 افزارها  معماری و ساختار موجود در نرم

های مورد مطالعه   افزار  پذیری نرمکنشنحوه میان
 شناسی  های هستی  افزار  با دیگر نرم

2 25 25 2 9 

 2 2 4 3 2 افزارها  سازی نرم  قالب ذخیره

 87 82 277 226 62 جمع امتیازات
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  گیری  نتیجه. 6

های مختلف ضروری است تا کاربران بتوانند   ها در حیطه  شناسی  با توجه به کاربرد هستی
بر اساس  رو، اینشناسی را متناسب با نیاز دانشی خود انتخاب کنند. از   افزار هستی  ترین نرم  مناسب

به عنوان  tabدارای نقاط قوت دارا بودن افزونه  Protégé 5.2.0افزار   نتایج بدست آمده نرم
شناسی، مدیریت  هایی برای تجّسم پیشرفته، ادغام هستی ترین نوع افزونه که دارای قابلیت  محبوب

افزوده  تعاریف ساده، قابلیت ساخت تعریف مفاهیم پیچیده براساسنسخه، استنتاج، وغیره دارد. 
جهت امکان بررسی سازگاری یا پایداری  Hermitو Pelletشدن موتورهای استنتاج نظیر 

افتهیشناسی دارد. این نتایج با   های هستی  افزار  را نسبت به سایر نرمافزار،   شناسی در این نرم  هستی
مومی همسو است. از دیگر های ع  ( در مورد مولفه60۴9پژوهش رستوگی، ورما و کومار ) یها

مشاهده گرافیکی، هرس و زوم است. از نقاط ضعف  Onto Studio و Protégé 5.2.0نقاط قوت 
 مشاهده گرافیکی، هرس و زوم است. عدم Top Braid و Swoop افزار  دو نرم

% بیشترین پوشش از ۱6.3۹با  Protégé 5.2.0شناسی   افزار هستی  نرمدر نتایج به دست آمده، 
(، 60۴3) های تحقیقات االتریشافتهینتایج با  .ها دارد  افزار  های ورودی را نسبت به سایر نرم  بانز

افزار   شناسی در نرم  ( همسو است. زبان بازنمون مفاهیم هستی60۴9رستوگی، ورما و کومار )
Protégé5.2.0  شامل: ۹6 ،۱9با %RDF ،RDFS ،DAML+OIL ،XML ،OWL ،Clips، 

UML های تحقیقات االتریش افتهیدهد. این نتایج با   رین فرمت خروجی را پوشش میبیشت
 ( همسو است.60۴9(، رستوگی، ورما و کومار )60۴3)

با  Apollo  ،Swoopافزار   دو نرم شناسی  های هستی  افزار  در بررسی مولفه معماری و ساختار نرم
افزار دانست.   توان آن را از نقاط ضعف این دو نرم  یها در تعامل نیستند که م  افزار  کدام از نرمهیچ

های مختلف   های پشتیبانی از نسخه  با زیرمولفهاز نظر معیار پایداری، ها نشان داد   یافتههمچنین 
ها در یک سطح قرار دارند.   افزار  افزار بعد از روزآمدسازی، تمام نرم  افزار، کارکرد صحیح نرم  نرم

مبتنی بر وب   از معماری Swoopو  Protégé 5.2.0ت پایداری بود که در این رابطه معیار دیگر قابلی
کنند.   از معماری مستقل پشتیبانی می Top Braidو  Apollo  ،Onto Studio کنند.  پشتیبانی می

Onto Studio ،Protégé 5.2.0  وswoop نمایند.   از معماری مبتنی بر مشتری/ سرور پشتیبانی می
Onto Studio  وSwoop کنند.  از محیط توسعه مجتمع با قابلیت اضافه کردن افزونه پشتیبانی می 

قابلیت رویت امکانات متن باز هستند که  Swoopو  Apollo  ،Protégé 5.2.0های   افزار  نرم
 بندی درست منوهای برنامه و هماهنگی رابط کاربر و وجود اصلی برنامه برای کاربر، گروه
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 در پذیری  دسترسهای قابلیت  افزار را دارند. سایر مولفه  ت در تمام نرمیک قالب ثاب
 قابلیت نصب بر روی انواع پلتفرم های مور پژوهش، در یک سطح قرار دارند.  افزار  نرم همه

 بر روی Protégé 5.2.0 شناسی  های هستی  افزار  معماری و ساختار نرم های از دیگر مولفه
Windows (32 and 64 bit), Linux (32 and 64bit),  Mac OSX, Sun, Solaris, HPUX, IBM 

 قابل نصب است. 
 Windows XP ،Vista،Windows 7 ،Windowsبر روی پلتفرم  Onto Studioافزار   نرم

Server2003 SUSE Linux 10.x افزار   باشد. نرم  قابل نصب میTop Braid بر نیز قابل نصب 

های پژوهش نشان داد   یافته است. Windows، Linux Macintosh (bit ،32 64) پلتفرم روی
پشتیبانی  OKBC+CLOS based meta modelاز زبان  Protégé 5.2.0افزار   معماری و ساختار نرم

از  Onto Studioافزار   همسو است. نرم (60۴6) میناچی و باباها با نتایج پژوهش  این یافته کند.  می
پشتیبانی  RDFS/OWLاز زبان پایه  Top Braidافزار   کند. نرممی تیبانیپش F-Logicزبان پایه 

شناسی معماری و ساختار   های هستی  افزار  بیشتر از سایر نرم، Protégé 5.2.0 افزار نمایند. نرم می
ج های این پژوهش با نتای  بنابراین، یافتهشناسی را مورد پوشش قرار داده است.   های هستی  افزار  نرم

 Protégé افزار  ها نشان داد، نرم  یافته( همسو است. همچنین 60۴3حاصل از پژوهش االتریش )

با  Onto Studioافزار   دهد. نرم  ساختار را می % بیشترین پوشش مولفه معماری و26.39با  5.2.0
افزار   مکند و نر شناسی را پشتیبانی می  های هستی  افزار  % مولفه معماری و ساختار نرم۱0.۱۸
Swoop  های   افزار  ترین پوشش پشتیبانی مولفه معماری و ساختار نرم % پایین3۹.2۴با

  شناسی را دارد.  هستی
شناسی،   افزار هستی  شناسی، دو نرم  های هستی  افزار  پذیری نرم کنشدر بررسی مولفه میان

Protégé 5.2.0  وOnto Studio  شناسی   ارهای دیگر هستیافز  % به یک نسبت با نرم۱۴.22با
تعاملی  Swoopو  Apolloافزار   افزار است. دو نرم  نرم که از نقاط قوت این دو دارای تعامل هستند

افزار دانست.   توان آن را از نقاط ضعف دو نرم  شناسی ندارند و می  های هستی افزار کدام از نرم با هیچ
ضمن  ( همسو است.60۴3ز پژوهش االتریش)های این بخش از پژوهش با نتایج حاصل ا  یافته

های   افزار  شناسی نسبت به سایر نرم  بیشترین قالب ذخیره هستی Protégé 5.2.0افزار   اینکه نرم
% بیشترین 32.32با  Protégé 5.2.0شناسی را مورد توجه قرار داده است. به عبارت دیگر،   هستی

های این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش   فتهیادهد.   شناسی را پوشش می  قالب ذخیره هستی
افزار   که نرمنتایج کلی حاصل از پژوهش نیز نشان داد ( همسو است. 60۴3االتریش )
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ترین و   های ذکر شده در پژوهش حاضر مناسب  براساس مولفه Protégé 5.2.0شناسی   هستی
 ین حوزه معرفی کرد.شناسی برای متخصصان و کاربران ا  افزار هستی  ترین نرم محبوب

های کاربردی به شرح زیر   پیشنهاداتی برای پژوهش آمده، بدست یها  توجه به یافته در ادامه با
 شود: ارائه می

شناسی مربوط به یک حوزه موضوعی خاص در انجام وظایف و   ـ ارزیابی چندین هستی
 های مشابه؛  فعالیت

 های آماری؛   ابل سنجش و فرمولهای ق  شناسی به وسیله معیار  ـ ارزیابی هستی
شناسی بزرگ ممکن است   شناسی )یک هستی  ـ ارزیابی براساس سطح بافت و کاربرد هستی

ها مورد   شناسی  های دیگر ارجاع بدهد، یا توسط سایر هستی  شناسی مفاهیم و تعاریفی را به هستی
 ارجاع و استفاده قرار گیرد(.
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 منـابـع
ن ی. در: مجموعه مقاالت هشتمیفارس یها از اصطالحنامه یواژگان یشناس یجاد هستیا(. ۴3۸۴، م. )یبهشت ینیحس

 . ۴2۱-۴۱۹: ییران. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایا یش زبانشناسیهما
پژوهشنامه پردازش شناسی.  (. طراحی سیستم یادگیری الکترونیک مبتنی بر هستی۴3۸۸رحمانی، م.، حسینی بهشتی، م. )

 .69۴-6۸۱ (:۴)32، ت اطالعاتیریو مد
 زبان واحد نظام بر مبتنی نگاشت  ایجاد هستی شناسی  (. روش۴3۸6بیک، م.ر. ) کریمی، م.، علی امین،غ.ر.، ر.، زاهدی،

 .۴03-۹۱(: 3)۴2، رسانی اطالع و کتابداریایران.  دارویی گیاهان نگاشت  موردی: هستی ۀپزشکی: مطالع

 .۴۴2-۸9(: 3)۴۴، رسانی  کتابداری و اطالعها در نظام مدیریت دانش.   شناسی  رد هستی(. کارب۴3۹9شریف، ع. )

های زبانی و معنایی.   (. استخراج دانش مفهومی از متن با استفاده از الگو۴3۹۴فروش، ا. )  زاده بار  فرد، م.، عبداله شمس
 .22-۱۹(: ۴)۱، شناختی  های علوم  تازه

ها،   شناسی: رویکرد  سازی هستی شناسی طراحی، ساخت و پیاده (. روش۴3۸۴ردی، ا. )جو، ا.، فتحیان دستگ صنعت
کتابداری و رسانی(.  در حوزه کتابداری و اطالع ASFONTشناسی   ها )مطالعه موردی طراحی هستی  ها و ابزار  زبان

 .۴۴3-۴۱6(: ۴)۱9، رسانی اطالع

پژوهشنامه پردازش و ها: بررسی معیارها، رویکردها و سطوح.   شناسی  (. ارزیابی هستی۴3۸0فتحیان دستگردی، ا. )
 .6۱-3: 6، ت اطالعاتیریمد

های بازیابی  شناسانه نظام های معنایی و هستی (. بررسی ویژگی۴3۸۹کریمی، ا.، بابایی، م.، حسینی بهشتی، م. )
 .۴۱۹۱-۴2۴6(: ۱)3۱، اتت اطالعیریپژوهشنامه پردازش و مدشناسی.  اطالعات مبتنی بر اصطالحنامه و هستی

ای پرسشنامه و عملکرد کاربران.   افزار: بررسی مقایسه  (. ارزیابی قابلیت استفاده نرم۴3۸۹مازنی، ف.، وفادار، ش. )
 . ۴۹9۹-۴۹۱۸(: ۱)3۱، ت اطالعاتیریپژوهشنامه پردازش و مد

. در: مشهد: کنگره ملی مهندسی برق، زاراف شناسی در مهندسی نرم  کاربرد هستی(. ۴3۸6) هاشمی، س.م.، برومندزاده، م.
 کامپیوتر و فناوری اطالعات.
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