
 025 ...بازیابی معنایی منظوربه رانیای نگارهایمروری بر هستان

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 
 

 

 

 

Analytical review of Iranian Ontographs 
for semantic Persian information retrieval

1
 

 

Ali Mirarab 

Assistant Professor, Information Dissemination and Knowledge Exchange, Islamic 

Sciences and Culture Academy, Qom, Iran (Corresponding author). 

alimirarab@isca.ac.ir 

Mohammadreza Khorramabadi Arani 

Bachelor of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran. 

mr.khorramarani78@gmail.com 

 

Abstract 
Objectives: Today, in the field of the semantic web, valuable activities have been presented 

inside and outside the country on the concepts of the ontology. So far, most studies conducted in 

Iran have focused on theoretical points and definitions, and practical examples conducted by 

Iranian researchers have rarely been mentioned. An integrated evaluation of the produced 
Iranian ontology is essential to create a correct understanding of the concepts and operations 

required for the production of ontologies. The current research aims to analyze the Iranian 

ontologies to identify their strengths and weaknesses from the development to application for 
semantic Persian information retrieval. 

Methods: The present study is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms 

of the data collection method with an analytical approach. The statistical population includes six 
Iranian ontologies freely available or has been published in the form of articles, theses, and 

research projects. These ontologies include Shahnameh, Burhan, Atmospheric Qur'an, Furqan, 

Science, and computer attacks. In this research, the softwares for creating and displaying 
ontologies based on the list created by the researcher have also been examined. The data 

collected from ontologies using a blacklist was the basis of the information analysis that has 

been discussed. In order to collect data, internal databases were used as well as interviews with 
the teams producing the ontologies. The sampling method was purposive and the content-form 

validity of the data collection tool was confirmed by sending it to 4 ontologists and was used 

after making corrections. 
Results: The results showed that the movement towards ontology in the Iranian scientific 

community has been expanding in various fields, including Islamic sciences (such as 
jurisprudence) and ancient Persian texts (such as the Shahnameh) to new areas such as 

Scientology, which indicates the implementation of ontology in various topics. The problem that 

exists in most Persian ontologies is their lack of development and updating. Also, the ontology 
maker software are very similar in terms of base and are generally expandable; But they also 

have differences. Some software support the inference engine, but some are more powerful in 

displaying ontology and providing different outputs.  
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Conclusions: In this research, the development mechanisms and software tools used in the 

production of Iranian ontologies along with the evaluation of their facilities and capabilities 

were discussed and investigated with an analytical approach. Based on the evaluation of the 
examined components, this research was able to discuss the ontology software in addition to 

examining the Iranian ontologies and presenting some of their strengths and weaknesses. The 

results of the research allow managers and researchers to have a correct understanding of the 
concepts and operations required for the production of ontologies. 

 

Keywords: Ontology, Ontology, Iranian ontologies, Ontology Software, Semantic Web. 

  

Sciences and Techniques of Information Management, Volume 8, Issue 3, 2022 202 



 022 ...بازیابی معنایی منظوربه رانیای نگارهایمروری بر هستان

 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 

 

 

 

 منظور نگارهای ایرانی به مروری بر هستان

5بازیابی معنایی اطالعات فارسی از منظر تحلیلی
 

 

 علی میرعرب
. )نویسنده مسئول(استادیار، گروه اشاعه اطالعات و تبادل دانش، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، ایران 

alimirarab@isca.ac.ir 

 آبادی آرانی محمدرضا خرم
 mr.khorramarani78@gmail.comشناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.  علم اطالعات و دانش کارشناسی، گروه

 

 چکیده

نگار ارائه  های ارزشمندی در داخل و خارج کشور بر روی مفاهیم هستان امروزه در حوزه وب معنایی فعالیت هدف:
های عملی  اند و ذکر نمونه ف متمرکز بودهشده است. تاکنون بیشتر مطالعات انجام شده در ایران، بر نکات نظری و تعاری

نگارهای ایرانی تولید شده برای ایجاد  ندرت انجام شده است. ارزیابی یکپارچه هستان انجام شده توسط محققین ایرانی به
نگار، الزم و ضروری است. هدف پژوهش حاضر مرور  درک صحیح از مفاهیم و عملیات موردنیاز برای تولید هستان

 ها از مرحله ساخت تا کاربرد است.  منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آن نگارهای ایرانی به تانتحلیلی هس
مورد  یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع، ارزیابانه و با رویکرد تحلیلی است. جامعه آمار روش:

نامه و  صورت مقاله، پایان رس قرار دارد یا بهصورت آزاد در دست نگار ایرانی است که پیکره آن به مطالعه شامل شش هستان
 سنجی جوی، فرقان، علم نگار شاهنامه، برهان، قرآن نگارها شامل هستان است. این هستان  های پژوهشی منتشر شده طرح

ساخته نیز مورد  نگار براساس سیاهه محقق افزارهای ساخت و نمایش هستان و حمالت کامپیوتری است. در این پژوهش نرم
و تحلیل اطالعات بود که  تجزیه  یاهه، مبناینگارها با استفاده از س شده از هستان یگردآور یها اند. داده بررسی قرار گرفته

های  های اطالعاتی داخلی و همچنین مصاحبه با تیم ها از پایگاه منظور گردآوری داده موردبحث و بررسی قرار گرفته است. به
ها با ارسال  صوری محتوایی ابزار گردآوری داده ییگیری هدفمند بود و روا فاده شد. روش نمونهنگارها است تولیدکننده هستان

 شناسی تأیید شده و پس از انجام اصالحات، مورد استفاده قرار گرفت.  نفر از متخصصان هستی 4 یبرا
های مختلف شامل علوم  ینهشناسی در جامعه علمی ایرانی، در زم سوی هستی نتایج نشان داد که حرکت به ها: یافته

سنجی در حال گسترش بوده که نشانگر  های جدیدی مانند علم اسالمی )فقه( و متون کهن فارسی )شاهنامه( تا حوزه
 نگار در مباحث مختلف است.  سازی هستان پیاده

                                                           
 نگار قرآن کریم ارائه شده در ششمین دوره طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان است. طرح هستان پژوهش حاضر برگرفته از: 1.

فارسی از منظر  منظور بازیابی معنایی اطالعات نگارهای ایرانی به (. مروری بر هستان1041آبادی آرانی، محمدرضا ) میرعرب، علی؛ خرم استناد به این مقاله:

 DOI: 10.22091/stim.2022.8274.1798. 434-441(، ص3)8، علوم و فنون مدیریت اطالعات. تحلیلی

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  02/02/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  05/00/0000تاری    خ اصالح:  ؛  00/03/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
نویسندگان.  ©

https://doi.org/10.22091/stim.2022.8274.1798
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ن ها است. همچنی روزرسانی آن نگارهای فارسی وجود دارد، عدم توسعه و به مشکلی که در اغلب هستان
هایی نیز دارند.  پذیر هستند؛ اما تفاوت نگار از نظر پایه بسیار مشابه یکدیگرند و عموماً توسعه افزارهای سازنده هستان نرم

های مختلف  نگار و امکان ارائه خروجی کنند، اما برخی در نمایش هستان افزارها موتور استنتاج را پشتیبانی می برخی نرم
 نمایند.  تر عمل می قوی

نگارهای  افزاری مورد استفاده در تولید هستان سازی و ابزارهای نرم در این پژوهش سازوکارهای پیاده گیری: جهنتی
های آنها با رویکردی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این پژوهش  ایرانی به همراه ارزیابی امکانات و قابلیت

نگارهای ایرانی و ارائه برخی از نقاط قوت و  بر بررسی هستان های بررسی شده، عالوه توانست براساس ارزیابی مؤلفه
شناسی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش به مدیران و  های هستی افزار ها، نرم ضعف مربوط به آن

 دهد. نگار را می پژوهشگران امکان درک صحیحی از مفاهیم و عملیات موردنیاز برای تولید هستان

 

بازیابی نگار، وب معنایی،  افزارهای هستان نگارهای ایرانی، نرم نگار، هستان شناسی، هستان هستی ها: هکلیدواژ

 معنایی اطالعات فارسی.
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 . مقدمه1

های فراوانی را برای بازیابی  های اخیر، امکانات و قابلیت های وب معنایی در سال ظهور فناوری
های اطالعاتی ایجاد کرده است. استفاده از  ستماطالعات و افزایش دسترسی به منابع در سی

ها و سهولت در بازیابی و نیز دستیابی به  دستاوردهای فناوری وب معنایی، رفع بسیاری از کاستی
منظور گذار از وب کنونی به وب معنایی نیاز است اطالعات موجود در  اطالعات را به دنبال دارد. به

افزاری  های نرم اختارمند شوند که برای ماشین و عاملای بازتوصیف یا س گونه صفحات وب به
ها و  عنوان متولی وب معنایی، زبان  به 1فهم باشد. در این راستا کنسرسیوم جهانی وب قابل

جای  صورت است که به  استانداردهای مختلفی را ارائه کرده است. ساختار وب معنایی به این
فهم را ذخیره کرده و نمایش  های قابل ن ندارد، دادهای که درکی از آ های گسسته آوری داده جمع

تغییر یابد و از جنبه بصری که تنها  2گذاری فرامتن دهد. به همین منظور نیاز است تا زبان نشانه می
سازی برای  کرد، به سمت مفهوم براساس نحوه نمایش مطالب صرفًا برای درک انسان کار می

سازی  برای برجسته <b> جای استفاده از تگ مثال به عنوان  ها برود. به ها و انواع ماشین ربات
کند،  استفاده شود تا رباتی که برای نمایه کردن مراجعه می<strong>  مطالب مهم از تگ معنایی

راحتی متوجه شود که این بخش از متن اهمیت باالیی در موضوع مقاله دارد )نوروزی، باقری و  به
های متعددی است که  ها و بخش اس، وب معنایی دارای الیهاس  (. بر این۴۱00حاج احمدی، 

شناسی، الیه  ، الیه هستی4آر.دی.ِاف ، الیه3ها شامل الیه ایکس.ام.ال ترین آن توان گفت مهم می
 منطق و اثبات و در نهایت الیه اعتماد است.

هور وب در وب معنایی نگاهی موشکافانه و منطقی به مفاهیم دارد. با ظ 5نگار الیه هستان
شود به  نگار تالش می آیند. در هستان حساب می عنوان ستون فقرات آن به نگارها به معنایی، هستان

تنهایی مفهوم  های آماری، به مفاهیم معادل به طور دقیق پرداخته شود. در واقع از عدد و رقم و داده
های خام را به روایتی  داده ها الزم است ابتدا آید. برای به حرف درآوردن داده فراگیری به دست نمی

                                                           
1. W3C (World Wide Web Consortium) 
2. HTML 

3. XML 
4. RDF  

نگار" در فناوری وب معنایی  نشناسی در فلسفه رایج است، اما به زعم نگارندگان عبارت "هستا . اصطالح هستی5
 کار رفته است. نگار به رو در نوشتار حاضر اصطالح هستان تر است. از این مناسب
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مو بررسی نمود و روابط و معانی و هرآنچه که در دل  تصویری تبدیل کرد؛ یعنی آنها را در متن، موبه
اعداد پنهان است را شرح داد. سپس این روابط و معانی را در تصویری همگن، ساده، صریح، گویا 

پذیر است. یک  نگار امکان ک هستانحال گیرا به تصویر کشید. این امر تنها به کم و در عین
ای  های خود، کلمات و واژگان مناسب را برای توصیف دانش در حوزه به قابلیت نگار با توجه  هستان

 سازد.  خاص فراهم می
نگار را یک ابزار سازماندهی منابع وب و  (، هستان600۱و همکاران ) 1در قلمرو وب، سورگل

نگار را  ( نیز هستان۴3۸3ای ) اند. حسینی بهشتی و اژه عرفی کردهبازیابی دانش با کمک زبان طبیعی م
دانند و تأکید دارند: کاربرد آن در  ابزار بازنمون دانش در حوزه سازماندهی دانش و هوش مصنوعی می

ای خاص را شامل شده است. کاهش  های اخیر، کاهش ابهام مفهومی در حوزه وب معنایی در دهه
 جود روابط معنایِی روشن و دقیق میان مفاهیم یک علم است. ابهام، نتیجه مستقیم و

نگاری در اصل، حوزه فلسفه است، اما در وب معنایی و رشته علم  اگرچه خواستگاه هستان
شود )هاتفی مستقیم  سازی مفهومی استفاده می عنوان ابزاری برای مدل شناسی به اطالعات و دانش

نگاری را توصیفی  نظر است، هستان ه پیرامون آن اجماع( و یکی از تعاریفی ک۴3۸۸و همکاران، 
نگاری، دانش  (. هستان۴۸۸3، 2اند )گروبر سازی مشترک خوانده صریح و رسمی از یک مفهوم

ساختارمند در مورد یک حوزه خاص است که از طریق ارائه مفاهیم و روابط میان آنها در آن حوزه 
نگاری مستلزم کسب دانش ضمنی از  ام هستان(. انج۴3۸0گیرد )فتحیان دستگردی،  شکل می

گاهی داشته باشند )گارسیا   متون و توضیحات متخصصانی است که با دانش عمیق از حوزه خود، آ
 (.60۴۸، 3و ویواکوا

های ارزشمندی در داخل و خارج کشور بر روی مفاهیم  امروزه در حوزه وب معنایی فعالیت
شتر مطالعات انجام شده در ایران، بر نکات نظری و تعاریف نگار ارائه شده است. تاکنون بی هستان

ندرت انجام شده است. با  های عملی انجام شده توسط محققین ایرانی به اند و ذکر نمونه متمرکز بوده
نگارها در فناوری وب معنایی، مسئله اصلی تحقیق  گفته، در جهت اهمیت هستان به مطالب پیش توجه 

نگارهای  افزاری مورد استفاده در تولید هستان سازی و ابزارهای نرم پیاده حاضر بررسی سازوکارهای
                                                           

1. Soergel 
2. Gruber 

3. Garcia & Vivacqua 
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های آنها با رویکردی تحلیلی است. رویکردی که بتواند  ایرانی به همراه ارزیابی امکانات و قابلیت
های محتوایی هر یک، از مرحله ساخت تا  روش  نگارهای طراحی شده را با مطالعه سازوکار هستان

 کارگیری ابزارهای فنی و مهندسی، ارزشیابی و مقایسه نماید. رویکرد دانشی و به کاربرد با

 . پیشینه پژوهش2

نگار انجام نشده است.  های هستان در ایران تاکنون پژوهشی در زمینه ارزیابی تحلیلی سامانه
رویکردها نگاری انجام شده و  های هستان های بسیاری بر روی نمونه اما در خارج از ایران، پژوهش

 شود. ها اشاره می و ابزارهای مختلفی نیز ارائه شده است. در این بخش به برخی از این پژوهش
نگار  های مطرح شده در ارزیابی هستان ای از ایده (، در پژوهشی مجموعه۴۸۸۱) 1پرز -گومز

عنوان مبنایی برای  ها به نگارها در آزمایشگاه ها از سویی، برای طراحان هستان را ارائه نمود. این ایده
منظور  ها به های فنی سودمند هستند و از سوی دیگر، توسط کاربران نهایی در شرکت انجام ارزیابی

روند. در این پژوهش، ابتدا برای  کار می ها، به نگار برای استفاده در نظام انتخاب بهترین هستان
اختصار عبارتند  است. این سؤاالت به هایی ارائه شده نگارها، پاسخ سؤاالتی در مورد ارزیابی هستان

دهد؟ در ادامه،  از: چرا؟ چه چیزی؟ چگونه؟ چه زمانی؟ کجا و چه کسی ارزیابی را انجام می
نگارها ارائه شده و در نهایت، این معیارها برای ارزیابی  معیارهایی برای ارزیابی هستان

 اند. هشناختی مورد استفاده قرار گرفت های کتاب نگاری داده هستان
بندی  های بزرگی که به طبقه سایت ها در محیط وب از وب نگاری (، هستان6002) 2لو
بندی و ارائه  هایی که به طبقه سایت تا وب 3پردازند، مانند یاهو های مختلف دانش می حوزه

سازی  داند. ابزارهای نمایه را متنوع می 4اند، مانند سایت آمازون محصوالت برای فروش پرداخته
تواند  کنند که می ها و موضوعات فراهم می مراتبی عظیمی از رده مانند یاهو، ساختار سلسله وب

 های مختلف تالش بشری را نمایش دهد. جنبه
ها  ( نیز پس از انجام پژوهشی بر روی یاهو به این نتیجه رسیدند که طبقه۴۸۸۸) 5البرو و فینین

                                                           

1. Gómez-Pérez 

2. Lu 

3. Yahoo.com 
4. Amazon.com 
5. Labrou & Finin 
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تواند برای توصیف معنایی محتوای مدارک،  ، میسازی وب های یاهو و سایر ابزارهای نمایه و رده
قادرند روشی استاندارد و جامع را برای توصیف   نگاری استفاده شوند و به همین دلیل مانند هستان

 ها و مدارک موجود در جهان واقعی ارائه کنند. طبیعت اشیاء و فعالیت
اژگانی و معنایی برای (، نیز در پژوهشی با در نظر گرفتن دو سطح و6006) 1میدچ و ستاپ

منظور  نگارها، معیارهایی را برای ارزیابی شباهت میان آنها ارائه نمودند. این معیارها، به هستان
نگارها، ایجاد سازگاری و هماهنگی میان آنها، و نیز مقایسه آنها با  سازی هستان گسترش و یکپارچه

یارهای ارائه شده را در یک ارزیابی تجربی در گیرد. آنها مع نگارها مورد استفاده قرار می سایر هستان
های واقعی بررسی  نگار به کار بردند تا کیفیت معیارها را بر روی داده سه مرحله بر روی یک هستان
 رود.  های مختلف به کار می کنند. این معیارها در عملکرد

اند. برای  رداختهپنگاری  هستانهایی نیز به بررسی ابزارهای ارزیابی  عالوه بر این، پژوهش
بندی ابزارهای  ( در پژوهش خود معیارهایی را برای ارزیابی و رتبه600۱) 2نمونه مرشد و سینگ

عبارتند از: اند. برخی از معیارهای مطرح شده در این پژوهش  ارائه نموده نگاری هستانطراحی 
ن پوشش مفاهیم و روابط، امکان ویرایش و تغییر مداوم در مفاهیم و روابط، اعتبار و پایایی، میزا

پذیری ویرایشگر از طریق وب، کاربرد آسان ویرایشگر، و امکان نمایش گرافیکی  میزان دسترس
نگار براساس این روش  افزار سازنده هستان نگار. در بخش پایانی پژوهش نیز، سه نرم هستان

 اند. بندی، مورد ارزیابی قرار گرفته رتبه
های  نگارها را به طور عمده بر قضاوت کیفی ارزیابی هستان (، نوع600۱) 3پورزل و ماالکا

نگاری، کاربران نظام یا  اساس، طراحان هستان دانند. بر این  کاربران یا متخصصان آن می
رو  نگار را ارزیابی کنند. یکی از مسائلی که این رویکرد با آن روبه متخصصان حوزه، باید هستی

 نگار است. ا و اصول ارزیابی هستانای از معیاره است، انتخاب مجموعه
نگاری  های آماری برای ارزیابی هستان در رویکرد کّمی، از معیارهای قابل سنجش و فرمول

( در پژوهشی تالش کردند با استفاده از 600۱و همکاران ) 4شود. برای مثال بروستر استفاده می
ن که بازنمونی از حوزه موضوعی ای از متو معیارهایی مانند جامعیت و مانعیت، بر روی مجموعه

                                                           
1. Maedche and Staab 

2. Murshed & Singh 

3. Porzel & Malaka 

4. Brewster 
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 نگار با حوزه موضوعی مربوطه را بررسی کنند. موردنظر بودند، میزان تناسب آن هستان
نگار را  افزارهای پرکاربرد سازنده هستان (، در پژوهشی، ارزیابی و تحلیل نرم۴۱00نوروزی و یلوه )

ترین نوع  در جهت انتخاب مناسب نگارها ارائه نمودند. این تحلیل از سویی، برای طراحان هستان
نگار برای رشد و توسعه  افزارهای سازنده هستان افزارها سودمند بوده و از سوی دیگر، ارزیابی نرم نرم

نگار  های هستان افزار های پراهمیت نرم وب معنایی مهم و ضروری است. در این پژوهش، ابتدا مؤلفه
سازی و بازیابی اطالعات در این حوزه  های ذخیره مورد بررسی قرار گرفته و سپس معماری و قالب
های  های این پژوهش توانسته براساس ارزیابی مؤلفه توسط محققان مورد کنکاش قرار گرفته است. یافته

 نگار، برخی از نقاط قوت و ضعف مربوط به آنها را نشان دهد.  های سازنده هستان افزار نرم  شده بررسی
نگاری وجود دارد، شاید نتوان از میان  برای ارزیابی هستانهرچند رویکردهای مختلفی 

ترین رویکرد، انتخاب کرد؛ زیرا  عنوان بهترین و مناسب رویکردهای مختلف، یک رویکرد را به
ای  نگار و جنبه انتخاب یک رویکرد مناسب، به عوامل گونانی مانند هدف ارزیابی و کاربرد هستان

است، بستگی دارد. بنابراین، در انتخاب رویکرد مناسب برای نگار که هدف ارزیابی  از هستان
نگاری باید دقت نمود. همچنین ازآنجایی که برای بازنمود دانش در یک حوزه  ارزیابی هستان

های متفاوت ایجاد شده باشد، نیاز  نگار باکیفیت و ویژگی موضوعی، ممکن است چندین هستان
های  نگاری نگاری از بین هستان ترین هستان ، بهترین و مناسببه نیاز کاربران دانش است تا با توجه 

 (۴3۸0موجود انتخاب گردد )فتحیان دستگردی، 
نگاری  های این حوزه بر بیان معیارهای ارزیابی هستان بررسی متون نشان داد که اکثر پژوهش

ها  و مزایای آن نگاری، کاربردها صورت عام متمرکز است. این امر ناشی از لزوم توجه به هستان به
ها و مصادیق جداگانه  های داخلی این حوزه در حال رشد است و بیشتر به بیان نمونه است. پژوهش

نگارها و ایجاد درک  اند. این امر لزوم توجه به ارزیابی یکپارچه معیارهای تحلیلی هستان پرداخته
 زد.نگار را رقم  صحیح از مفاهیم و عملیات موردنیاز برای تولید هستان

نظران  به مطالعات انجام شده و معیارهایی که توسط صاحب رو، پژوهش حاضر با توجه  از این
نگار، برخی رویکردها،  های سنجش هستان ارائه شده است، ضمن بیان یکپارچه شاخص

 دهد. نگار ایرانی را مورد نظارت و کاوش قرار می های هستان های تولید سامانه پردازی ایده

 ش. روش پژوه3

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، ارزیابانه و با رویکرد تحلیلی است. 
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ای شامل  و براساس سیاهه یشیماین پژوهش با استفاده از روش پیاطالعات در ا یگردآور
نگار ایرانی است که  مطالعه شامل شش هستان مورد یبود. جامعه آمار یابیارز یالزم برا یارهایمع

های پژوهشی منتشر  نامه و طرح صورت مقاله، پایان صورت آزاد در دسترس قرارداد یا به ن بهپیکره آ
سنجی و  جوی، فرقان، علم نگار شاهنامه، برهان، قرآن نگارها شامل هستان است. این هستان  شده

 یاهه، مبناینگارها با استفاده از س شده از هستان یگردآور یها حمالت کامپیوتری است. داده
 بحث و بررسی قرار گرفته است. تحلیل اطالعات بود که مورد و  تجزیه
ساخته  های محقق  اههیانجام پژوهش حاضر وجود نداشت، س یبرا یار مدونیآنجایی که مع از

ها انجام شد.  با مطالعه متون موجود و استخراج مؤلفه یابیارز یهای الزم برا ارها و مؤلفهیمع یحاو
شناسی تأیید شده و پس از انجام  نفر از متخصصان هستی ۱ یه با ارسال براه شدیابزار ته ییروا

نگارهای ایرانی متعددی  اصالحات، مورد استفاده قرار گرفت. برای تدوین این پژوهش، هستان
نگارها  گیری هدفمند، ابتدا هستان کارگیری روش نمونه بررسی شد و به دلیل شباهت در تحقیق و به

ها توسط محقق مورد مطالعه قرار گرفت و نقاط قوت و  ك از آنیس داده هر انتخاب شدند و سپ
 ضعف هر یک براساس سیاهه تأیید شده استخراج شد.

دهنده،  نگار شامل توسعه افزارهای جهانی سازنده هستان سیاهه ایجاد شده برای بررسی نرم
سازی، موتور  ، ذخیرهگیری پذیری، سیستم پشتیبان مجوز دسترسی، معماری وب معنایی، توسعه

ها و قابلیت  نگار، دریافت اطالعات از دیگر زبان استنتاج داخلی، تعامل با دیگر ابزارهای هستان
نگارهای ایرانی شامل  های معنایی است. همچنین سیاهه وارسی هستان ایجاد خروجی به سایر زبان

های  ا و معایب است تا پیشرفتافزار مورد استفاده، آدرس اینترنتی، مزای هدف، تولیدکننده، نرم
 محتوایی ارزیابی شوند. -نگار با دید فنی داخلی در زمینه تولید و توسعه هستان

 ها یافته .1

 نگار  افزارهای جهانی سازنده هستان نرم .1-1

نگارها بسیار حائز اهمیت  نگار در طراحی و تولید هستان افزارهای سازنده هستان نقش نرم
های اخیر توانسته است گامی مثبت در  نگار در سال بزارهای مهندسی هستاناست. استفاده از ا

های  نگار، برنامه افزارهای سازنده هستان ها در وب معنایی داشته باشد. در واقع نرم نگار رونق هستان
نگارهای مختلف  نویسی نوشته شده تا با کمک آنها بتوان هستان های برنامه ای است که با زبان رایانه

ها است که  ای از داده نگار، مجموعه های هستان ا طراحی و تولید نمود. همچنین منظور از سامانهر
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 اند.  نگار در یک دامنه خاص تولید شده افزارهای هستان وسیله نرم در چارچوبی مشخص به
سازی  نویسی پیاده های برنامه نگار در کشورهای جهان و نیز زبان افزارهای سازنده هستان تنوع نرم

افزارها وجود  های مختلفی در این نرم افزارها سبب شده است امکانات و ویژگی شده در هر یک از این نرم
نگار را متشکل از  های سازنده هستان افزار های پراهمیت نرم ( مؤلفه۴۱00داشته باشد. نوروزی و یلوه )

افزار  هیم، معیار معماری و ساختار نرمدانند: مؤلفه فرمت ورودی و مؤلفه زبان بازنمون مفا این موارد می
پذیری، قابلیت نصب بر روی انواع  های قابلیت تعامل، پایداری، دسترس های مؤلفه با زیرشاخص

نگار و قالب  های مرتبط هستان افزار پذیری با نرم کنش افزار، مؤلفه تعامل و میان پلتفرم، زبان پایه نرم
فرد ارائه  نگار به سبکی منحصربه افزارهای سازنده هستان ز نرمنگار که در هر یک ا سازی هستان ذخیره

های  نگار، با ذکر ویژگی افزارهای جهانی ساخت و توسعه هستان ترین نرم شده است. در این بخش مهم
 نگارهای ایرانی مشخص شود. ها در هستان شود تا دلیل کاربرد آن اختصار بیان می هر یک به

 1آپولو. 1-1-1

افزار ساختار  نگار، آپولو است. این نرم افزارهای ساخت و توسعه هستان یکی از نرم
کنند که  ( بیان می60۴6کند. جین و همکاران ) نگار را رعایت می مراتبی موجود در هستان سلسله

سازی ساده و دقیقی از دانش به همراه  افزار آپولو، مدل مراتبی در نرم با رعایت ساختار سلسله
نگار نظیر  ترین موضوعات هستان خورد. همچنین اساسی از یکدیگر رقم می بری مفاهیم ارث

سازی حول اصول اولیه مانند  شوند. در واقع مدل سازی می ها، توابع و روابط، مدل ها، نمونه کالس
ها را ایجاد کند  تواند تعدادی از نمونه ها، توابع و روابط استوار است. هر کالس می ها، نمونه کالس
 های کالس را به ارث ببرد. مونه، تمام ویژگیو یک ن

 2آنتواستودیو. 1-1-2

نگار است. برای طراحی و  افزاری در طراحی و تولید هستان های خوب نرم افزار از محیط این نرم
عنوان یک  نگار از قابلیت پشتیبانی و توسعه چندزبانه برخوردار است. آنتواستودیو به نگهداری هستان

کند نیاز فناوران را در موضوعات گوناگون بر  های مختلف، تالش می باز، با دریافت افزونه افزار متن نرم
افزار  افزار، برخورداری از ابزارهای گرافیکی است. همچنین نرم طرف نماید. از نکات حائز اهمیت نرم

                                                           

1. Apollo 

2  . OntoStudio 



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 050

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

کزی نگار در یک سرور مر ای که در آن هستان گیرنده/سرور است. معماری براساس معماری سرویس
نگار موردنظر خود دسترسی پیدا کرده،  توانند به هستان شود و کاربران مختلف می مدیریت می

کند تا  نگار را راهنمایی می ویرایش و اصالحات خود را انجام دهند. آنتواستودیو مهندسین هستان
ی داشته گیری درست نگارها تصمیم مراتبی موجود در هستان درباره مفاهیم مرتبط و ساختار سلسله

 را به سیستم وارد کند. 1او.دبلیو.ال های با پسوند راحتی فایل تواند به  افزار می باشند. همچنین نرم

 2سواوپ. 1-1-3

زدایی روابط درون  باز و ابزاری برای ایجاد، ویرایش، مقایسه و اشکال افزار متن سواوپ یک نرم
کنندگانی از سراسر جهان دارد، محیطی چندگانه  باز که استفاده افزار منبع نگار است. این نرم هستان

هایی که مدنظر دارند، فرایند  آسانی از روش کند تا کاربران بتوانند به نگار را فراهم می برای هستان
افزار فراهم است  (. این امکان نیز در نرمSlimani, 2015نگار را انجام دهند ) ساخت و تولید هستان

را مجددًا استفاده   های آن نگار، داده جی یا وارد کردن کل یک هستانکه با اتصال به موجودیت خار
های موجود در سواوپ امکان جستجو و ارزیابی مفاهیم موجود  کند. همچنین از طریق الگوریتم

 نگار وجود دارد. در میان چندین هستان

 3برید کامپوزر تاپ. 1-1-1

افزار بر  نگاری است. این نرم وسعه هستانای در حوزه طراحی و ت افزار رایگان و حرفه یک نرم
برید کامپوزر یک ویرایشگر کامل برای مباحث آر.دی.ِاف.  بنا شده است. تاپ 5و جنا 4پایه اکلیپس

سازی توسط موتور او.دبلیو.ال.،  زدایی و یکپارچه های او.دبلیو.ال. است. بررسی، اشکال و فایل
استفاده در  ها، از دیگر موارد قابل گرافیکی برای ویژگی همراه با ظاهر 6وجو ِاس.پار.ِکل موتور پرس

 افزار است. نرم
                                                           

1. OWL(Web Ontology Language) 

2. Swoop 

3. TopBraid Composer 

4. Eclipse 

5. Jena 

6. SPARQL 

توان از آن برای تجزیه و  می نویسی و پروتکل برای تجزیه و تحلیل پایگاه داده گراف است و ِاس.پار.ِکل یک زبان برنامه
 .(Leinberger & et al,2019)عنایی و بررسی روابط استفاده کرد تحلیل م
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 1پروتژه. 1-1-5

افزار که در  نگاری در شبکه جهانی وب معنایی است. این نرم پروتژه از ابزارهای مشهور هستان
نگاری را به خود جلب کرده است.  دانشگاه استنفورد طراحی شده، اکنون نظر مهندسان هستان

صورت رایگان برای فناوران و مهندسین  باز مبتنی بر جاوا است که به افزار متن ژه یک نرمپروت
نظر دارد.  نگاری عرضه شده و قابلیت توسعه، گسترش و پیشرفت را با نظریات افراد صاحب هستان

ها و  ها، ویژگی آورد که در آن امکان تعریف مفاهیم، نمونه پروتژه رابط کاربری مطلوبی را فراهم می
نگار  سازی هستان های مفاهیم و همچنین روابط، وجود دارد. پروتژه دو راهبرد برای مدل محدودیت

نگار از  در ویرایش پروتژه ِفِریم یک هستان 3و پروتژه او.دبلیو.ال. 2کند: پروتژه ِفِریم ارائه می
رده تعدادی نمونه ارائه  ها تشکیل و برای هر ها و روابط میان این رده ها، ویژگی ای از رده مجموعه

کند. راهبرد پروتژه  شده است که مقادیری خاص برای هر یک از روابط مربوط به آن را مشخص می
نگار با استفاده از  ای است که به پروتژه الحاق شده و در آن ایجاد هستان او.دبلیو.ال. افزونه

نگار  ه ساخت و مدیریت هستاناو.دبلیو.ال. موردنظر است و کاربران با استفاده از آن قادر ب
نگار قابلیت  (. با او.دبلیو.ال. و آر.دی.ِاف. هستان۴3۸0جو و فتحیان دستگردی،  شوند )صنعت می

 ویرایش است.  ها و قواعد آن قابل  ها، نمونه ها و خصیصه بارگذاری و ذخیره پیدا کرده و کالس
شده را دارد که به درک بهتر ساختار نگار طراحی  همچنین پروتژه قابلیت نمایش گرافیکی هستان

 ِپِلت کند. افزوده شدن موتورهای استنتاج نظیر طراحی شده کمک بسیار زیادی می
 5ِهرمیت و4

افزار فراهم کرده است. امکان اجرای  نگار را در نرم امکان بررسی سازگاری یا پایداری هستان
سادگی  افزار به و ِاس.پار.ِکل نیز در نرم 7ل.، ِاس.کیو دِبلیو.آر.ا6های ِاس.دِبلیو.آر.ِال. وجو پرس

دهد مقادیری را بر مبنای  ها امکان می وجو (. اجرای این پرسSlimani, 2015پذیر است ) امکان
 هایی را نمایش دهید. نگار خود افزوده یا خروجی شرایط به هستان

                                                           

1. Protégé 

2  . Protégé-Frame 

3. Protégé-OWL 

4. Pellet 

5. Hermit 

6. SWRL 

7. SQWRL  
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 افزارها ارزیابی نرم. 1-2

  نگار، مقایسه افزارهای سازنده هستان روی نرمهای انجام شده بر روی  به ارزیابی با توجه 
 ( آمده است.۴ها به طور خالصه در جدول ) ها و امکانات آن ویژگی

 نگار افزارهای سازنده هستان ها و امکانات نرم مقایسه ویژگی -1جدول 

 
د کامپوزر بری افزارهای آنتواستودیو و تاپ باز بوده و نرم سواوپ منبع افزارهای آپولو، پروتژه و نرم

افزارها قابلیت استفاده از  پذیری، تمامی این نرم دارای مجوز اختصاصی هستند. به لحاظ توسعه
برید کامپوزر،  افزارهای تاپ های مختلف را دارند. در زمینه سرویس استنتاج داخلی نیز نرم افزونه

بتنی بر وب است و پروتژه، افزار سواوپ م پروتژه و آنتواستودیو از این قابلیت برخوردار هستند. نرم
  افزارها قابلیت باشند. تمامی این نرم گیرنده/سرور می آنتواستودیو و سواوپ دارای معماری سرویس

افزار  نگار، نرم گسترش و توسعه را دارند. در خصوص تعامل با دیگر ابزارهای سازنده هستان
ص دریافت اطالعات از دیگر تر از سایرین ظاهر شده است. همچنین در خصو آنتواستودیو قوی
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افزار پروتژه  افزارها دارد. نرم تری نسبت به سایر نرم برید کامپوزر قابلیت کامل افزار تاپ ها، نرم زبان
به  کند. با توجه  ها، امتیاز باالتری دریافت می در زمینه قابلیت ایجاد خروجی به سایر زبان

افزار بیشترین استفاده را برای ایجاد و  پروتژه، این نرم های به قابلیت های انجام شده و با توجه  بررسی
 نگارها دارد. توسعه هستان

 نگارهای ایرانی بررسی هستان. 1-3

اند که در این  های مختلف علمی در ایران ارائه شده های متعددی در حوزه نگار تاکنون هستان
صورت  دسترس قرار دارد یا بهصورت آزاد در  پردازیم که پیکره آن به بخش به بررسی مواردی می

 است.  های پژوهشی منتشر شده نامه و طرح مقاله، پایان

 1نگار شاهنامه هستان. 1-3-1

ی  پروژهطراحی و اجرا شد.  ۴3۸3نگار ایرانی با موضوع شاهنامه در سال  سامانه هستان
طراحی و ای تحت وب است که توسط بابک ونداد و حمید معیری  ، پروژهنگار شاهنامه هستان

شناسی  آمایی و شاهنامه نگار، داده نگار شاهنامه متشکل از سه ضلع هستان تولید شده است. هستان
صورت یک گراف همراه با درک  های شاهنامه را به پیوندهای معنایی بین شخصیت  بوده که توانسته

 ( ارائه شده است. ۴شکل نگار در  دهد، نمایی از این هستان بصری نشان 

 
 نگار شاهنامه هستان -1شکل 

                                                           
 در دسترس قرار دارد. /http://www.nimrouz.ir/shahnamehنگار شاهنامه با آدرس  . هستان1
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بندی  شخصیت( در پنج دسته ۴۴00های هر شخصیت )بیش از  نگار شاهنامه ویژگی در هستان
اصلی، شامل جنسیت )زن یا مرد(، دینی )اهورایی یا اهریمنی(، ملّیت )ایرانی و نیرانی(، نوع 

، دیو، انسان، و جانور( و رتبه اجتماعی )موبد، پیامبر، شاه، درباریان، لشکری و مردم )فرشته
ها، از  بین شخصیت  رابطه ۴300سازی بیش از  عالوه بر این، برای مدل .عادی( مدل شده است

 زیر استفاده شده است: همسر/ فرزند/ خواهر یا برادر/ نبیره/ خویشاوند/ جانشین/  دوازده نوع رابطه
 پیمان/ زیردست/ برخورد بین دو شخص/ دستگیرکننده/ فرمان مرگ/ کشنده. هم

نگار  پذیری مقادیر هستان صورت کامل، همراه با انعطاف در نهایت نمای آنتوگراف دانش به
یک شخصیِت شاهنامه است. هر شخصیت شامل   دهنده تشکیل شده است. هر گره در گراف نشان

های این گراف  های مرتبط است. یال بندی ی دیگر، و دستهها نقش اصلی، نام اصلی، نام
  نگار است. نمای این گراف پویا به کمک کتابخانه روابط تعریف شده در هستان یکی از  دهنده نشان

گذاری یک گره  سازی شده است. قابلیت نشان پیاده 2وب.جی.ال تحت فناوری 1ویواگراف
  روابط، نمایش یک رابطه بندی اصلی و براساس دستهها، نمایش  مشخص و روابط آن با دیگر گره

های تاریخی و اساطیری مختلف، و استفاده از رنگ  ها برای دوره انتخابی خاص در گراف، زیرگراف
نگار  های نمای آنتوگراف هستان ها، از ویژگی ها و یال های گره برای نمایش تفاوت در کالس

 .شاهنامه است

بندی متفاوت جهت تمایز ارتباطات و  ار، پویایی گراف و رنگنگ از نکات مثبت این هستان
نگار است؛ چرا که در یک  نوعی شبه هستان کاربرپسندی آن است. اما باید توجه کرد این سامانه، به

ها و  ها، مترادف ها، مواردی مثل توضیحات، نمونه بر رابطه موجودیت نگار کامل عالوه هستان
نگار گرفت، محدودیت موجود در تعداد روابط  توان بر هستان دی که میشود. نق اعضاء نیز ارائه می

گرفته و دیگر به مفاهیم موجود در  ها شکل های اصلی مبتنی بر شخصیت است. همچنین کالس
                                                           

1. VivaGraph 
2  . WebGL  

 API در واقع، یک وب.جی.ال. ُبعدی در وب است. ای سه سازی گرافیک رایانه استانداردی برای پیادهوب.جی.ال. 

دهد تا تصاویر گرافیکی  دهندگان این امکان را می به توسعه نویسی جاوا اسکریپت است و گنجانده شده در زبان برنامه
ای، مصورسازی داده،  های رایانه ویدئو، بازیرا در موزیک  وب.جی.ال. توان ُبعدی در مرورگر خلق کنند. می سه

یا ایجاد  ُبعدی فضا و اشیاء، رسم توابع ریاضی سازی سه ُبعدی، مدل های طراحی سه کارهای هنری، محیط
 .(Bura & et al., 2012)کار گرفت  های تجّسمی به سازی شبیه
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های  نگار صرفًا به شخصیت نوعی این هستان اند، پرداخته نشده است و به شاهنامه که بسیار فراوان
 شاهنامه پرداخته است. 

 1جوی نگار قرآن هستان. 1-3-2

نگار  محور مبتنی بر هستان جوی، یک سامانه دانش و پاسخ قرآنی با نام قرآن سامانه پرسش 
توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات طراحی و تولید شده است.  ۴3۹۸است که در سال 

صورت مفهومی و نه  بهتأکید اصلی در ساخت گراف مفاهیم قرآنی بر این بوده که تمامی عناصر 
صورت  نگار پروتژه به افزار سازنده هستان وسیله نرم موضوعی بررسی و اضافه شود. این سامانه به

نامه و به حالت گراف ثابت کار شده است. گراف مفاهیم قرآنی ساخته شده شامل  اصطالح
گونه که در جدول  همانباشد.  های مرتبط با آنها می ای از مفاهیم، روابط معنایی و نمونه مجموعه

ها بیش از  مورد و تعداد نمونه 69000شود، تعداد مفاهیم درون گراف بیش از  مالحظه می جدول 
نوع رابطه مفهومی استفاده شده است که  ۴30باشد. همچنین درون گراف بیش از  مورد می ۸000

ها درون گراف مفاهیم قرآنی وجود  ورد رابطه بین مفاهیم و نمونهم ۱30000در مجموع بیش از 
 (.۴3۸2باشد )رهنما و همکاران،  دارد. گراف حاصل، اولین گراف مفاهیم قرآنی فارسی در دنیا می

 (1396جوی )رهنما و همکاران،  آمار سامانه قرآن -2جدول 

 
استفاده شده و سپس « مفهوم و موقت شکّیات،»جوی از سه َاَبرکالس با عناوین  در سامانه قرآن

 شده است.   بندی های دیگر تقسیم  تر و زیرکالس های کوچک هر َاَبرکالس به کالس
ها  باشد و یکی از زیرکالس ها سوره می برای نمونه در َاَبرکالس مفهوم، یکی از کالس

این زیرکالس، سوره   شود، نمونه ( مشاهده می6شکل طور که در  است. همان« ترین سوره کوچک»
 باشد. کوثر می

                                                           
 در دسترس است. http://quranjooy.itrc.ac.ir/explore_main.phpجوی از طریق آدرس  نگار قرآن هستان 1.
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 جوی های سامانه قرآن ها و زیرکالس نمونه کالس -2شکل 

تنظیم  1عنوان نمونه افزار پروتژه به جوی، تمام آیات و محتواهای قرآنی در نرم نگار قرآن در هستان
گیرند. برای  های خاص، یک نمونه هستند و درون یک کالس خاص قرار می هاند؛ زیرا سور شده

گرفته  ها قرار بخش نمونهسوره هود در  ۴00شود، آیه  ( مشاهده می3شکل طور که در  مثال همان
 است.

 
 جوی آنمثالی از نمونه در سامانه قر -3شکل 

                                                           
1. Indivisual 
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است. تاکنون  1«پاسخ سؤال»جوی، تمرکز بر روی سیستم  های قرآن از دیگر مزیت
های دیگر نظیر انگلیسی،  روی تحقیقات زبان فارسی محدود بوده و برخالف زبان ها گذاری سرمایه

ابزارهای پردازش زبان طبیعی برای فارسی نادر و یا پوشانندگی الزم برای استفاده در یک سامانه 
اند. مهندسین این سامانه برای نیل به هدف، ابزارهای موردنیاز را با نام پیکره تجزیه  لیاتی را نداشتهعم

یاب  شود که در بخش آیه مالحظه می .اند طراحی و دادگانی جهت آموزش ابزارها تولید نموده 2معنایی
 دهد. یوپاسخ، این سامانه به بهترین شکل، سؤاالت کاربران را پاسخ م و بخش پرسش

های سامانه متأثر از کیفیت و کمّیت منابع دانش تهیه شده برای آن  از آنجایی کیفیت پاسخ
ها  یافته تهیه گردیده تا بتوان از آن برای پاسخ بهتر به پرسش است. بنابراین، یک منبع دانش ساخت

کمک دیگر  استفاده شود. بدین منظور ابتدا یک گراف مفاهیم قرآنی پایه ساخته شده و سپس به
سازی گراف مفاهیم قرآنی، از منابع دانشی مختلف از  سازی شده است. برای غنی منابع قرآنی غنی

نامه علوم  نت برای دانش لغوی، فرهنگ قرآن برای دانش خاص حوزه قرآنی، اصطالح جمله فارس
 های های موضوعی )برای پاسخ بهتر به پرسش قرآنی برای دانش خاص حوزه قرآنی و لیست

 دار( استفاده شده است. هدف
استفاده از گراف ثابت، پویایی استفاده از سامانه و عدم کاربرپسند بودن را به دنبال داشته 
است، اما برای کاهش این مشکل، از ساختار جدولی ارتباط مفاهیم و آیات در سامانه استفاده شده 

راست کلیک در هر مکان از سامانه، تا دسترسی کاربران را تسهیل کند. همچنین با انتخاب گزینه 
 امکان جستجوی عبارات و مفاهیم بر پیکره سیستم پاسخ سؤال فراهم است. 

 نگار حمالت کامپیوتری هستان. 1-3-3

افزار پروتژه طراحی و  ( به کمک نرم۴3۹۸نگار حمالت کامپیوتری )شهرکی و کاهانی،  هستان
 یها ص نفوذ شبکهینگار حمالت در حوزه تشخ آن استخراج هستان یتوسعه داده شده و هدف اصل

 یبند نگار برای طبقه ( نشان داده شده است. این هستان۱شکل بوده که نمایی از آن در  یوتریکامپ
 رخ داده در یها تیکه از وضع یگیرد و هر گزارش حمالت مورد استفاده قرار می یژگیان ویو ب
جه یشده و نت یبررس یوترینگار حمالت کامپ ارسال شود، در هستان یعامل مرکز یبکه براش

                                                           

1. Question Answering 

2. ParsQA PropBank 
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 ۴0۴نگار  نگار براساس مدل توسعه هستان شود. این هستان یعامل هشدار ارسال م یحاصل برا
(, 2001Noy & McGuinness:طراحی و ایجاد شده که شامل مراحل ذیل است ) 

 ر،نگا ها در هستان ف کالسی. تعر۴
 نگار، ها در هستان مراتب کالس . مرتب کردن سلسله6
 ها، آن یر مجاز براین کردن مقادین معیص و همچنیها و خصا ف ویژگیی. تعر3
 نگار. ف شده در هستانیهای تعر نمونه یص برای. مقداردهی به خصا۱
شده  ن پژوهش از دو روش استفادهیشده در ا ینگار طراح هستان یصّحت و درست یبررس یبرا

افزار  ن کار از نرمیا یشده است. برا یبررس ینگار از نظر منطق هستان یاست. ابتدا صّحت و درست
های مختلف  کالس یتوان سازگار افزار می ن نرمیاستفاده شده که به کمك ا 1گر ِریِسر استنتاج

رت جدا از هم صو د به یکرد. مثاًل دو کالس نرمال و حمله با ینگار را بررس ف شده در هستانیتعر
نرمال و   تواند به طور همزمان هم در دسته داده در شبکه نمی ت رخیك وضعیف شوند؛ چراکه یتعر

 رد.یحمله قرار بگ  هم در دسته

 
 (1389)شهرکی و کاهانی، نگار حمالت کامپیوتری هستان -4شکل 

 2نگار برهان هستان. 1-3-1

تحت وب   پروژه اینن با موضوع اصول فقه طراحی و اجرا شده است. نگار برها سامانه هستان
                                                           

1. Racer 
 در دسترس قرار دارد. /https://borhan-onto.irنگار برهان از طریق سایت  هستان 2.
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سازی و استنتاج دانش فقهی به زبان ماشین همراه با ترسیم گراف دانش و تحلیل  با هدف مدل
ها رهاوردی شگرف به جامعه مهندسی و فقهی کشور است. این سامانه زیرمجموعه پروژه  داده

نگار،  انسانی و علوم اسالمی است. در این هستان علوم جامع نجف با محوریت هوش مصنوعی در
مفاهیم اساسی و روابط میان مفاهیم به شکل ساختارمند، جایگاه اصول فقه را نسبت به سایر 

ریزی کرده است. روشن است که با  گیری نموده و گراف دانش فقهی را پایه های فقهی هدف دامنه
بر و  نگار جامع، کار بسیار زمان طراحِی هستان  شناسانه شناسی و زبان به عمق مباحث چیستی توجه 

نگار  های زمانی، در گام نخست، نسخه اولیه هستان به محدودیت ای است. لذا، با توجه  پیچیده
نگار برهان با محوریت اصول  اصول فقه برهان طراحی و تولید شده است. نسخه شماره یک هستان

ها، امکان بازیابی و تحلیل  ساختارمند در قالب درختوارههای خام به دانش  فقه، تبدیل داده
بندی اطالعات اصول فقه را شامل  های موضوعی در قالب گراف دانش و دسته اطالعات در دامنه

 ( نشان داده شده است.۱شکل سازی آن در  شود که مدل می

 
 نگار برهان سازی روابط ابتدایی قضا در هستان مدل -5شکل 

رابطه از طریق  2000رده )کالس( و بیش از  6000نگار برهان بیش از  در نسخه فعلی هستان
کاررفته در قالب منطقی  به  گیری و استنتاج شده است. رویه نگار پروتژه نتیجه افزار سازنده هستان نرم

کارگیری  گر برهان بررسی نموده است، به یق و پژوهشی که تیم تحلیلسازی شده و با تحق پویا پیاده
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صورت صریح و روشن برای این ساختار فراهم نبوده است. لذا، با استفاده از  زبان او.دبلیو.ال. به
گرفته است. پروتکل دیگری گه برای طراحی این   های نهایی صورت تحلیل 1زبان شاِکل،

وجو مبتنی بر وب معنایی  ، پروتکل توصیه شده ِاس.پار.ِکل زبان پرسنگار به کار گرفته شده هستان
کند.  های آر.دی.ِاف. را استخراج و دستیاری می داده های ذخیره شده در مجموعه  است که داده

افزار پروتژه و  های گفتاری و نوشتاری در نرم های استفاده از زبان به محدودیت  همچنین با توجه
ای جهت کنترل و تصحیح  افزار، از افزونه از زبان عربی و فارسی در نرم عدم پشتیبانی صحیح

 عبارات فارسی و عربی برای خوانایی و دقت آنها استفاده شده است.

 2نگار پیکره قرآنی فرقان هستان. 1-3-5

آغاز به  ۴3۸۴پیکره قرآنی فرقان توسط پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه فردوسی در سال 
نگار، ایجاد و انتشار  مچنان فرایند توسعه آن ادامه دارد. هدف از این هستانکارکرده و ه

مگابایت داده، حاوی  ۱۹9های وب معنایی برای قرآن کریم است. این پیکره با بیش از  زیرساخت
گذاری صرفی و  اطالعات قرآنی، آماری، متن و ترجمه فارسی و انگلیسی آیات و برچسب  کلیه

یابی کلمات آنها و بسیاری موارد دیگر در قالب  رسی و انگلیسی آیات، ریشهنحوی متن عربی، فا
آر.دی.ِاف. است و امکان استفاده و کاوش را برای هرگونه پژوهش و پردازش هوشمند ایجاد کرده 

 است. 
مورد از  33.۹۱۱پیوند است که تعداد  336.۱۹۸نگار در حال حاضر شامل بیش از  این هستان

مگابایت، بیش از  ۱۹9ای نزدیک به  تهیه شده با حجم داده  باشند. در کل پیکره می آنها منحصر فرد
صفحه وب برای بازنمایی  اچ.تی.ام.ال. فایل ۴3.6۸۸آر.دی.ِاف. وجود دارد. همچنین  ۴3.6۸۹
های  بندی ویژگی نگار فرقان، تقسیم آر.دی.ِاف. ها فراهم شده است. از نکات مثبت هستان اطالعات
در مرجع   D3920326aپیکره قرآنی فرقان با کد داده باشد. همچنین نحوی کلمات عربی میصرفی و 

                                                           
1. SHACL  

ها را در  وصیفات و محدودیتاین ت SHACL است. RDF شاِکله زبانی برای توصیف و محدود کردن محتوای نمودارهای
ها،  شود. شکل معین اعمال می RDF کند که در یک گره کند، که شرایطی را مشخص می بندی می گروه« هایی شکل»

کنند.  ها فراهم می های مرتبط، نوع داده و سایر محدودیت ها و ویژگی واژگان سطح باالیی را برای شناسایی محمول
 های برنامه افزودنی مشابه مرتبط کرد. و زبان SPARQL با اشکال و با استفاده از توان های اضافی را می محدودیت

 در دسترس قرار دارد. http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran.htmlنگار فرقان با آدرس  هستان 2.
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دادگان زبان فارسی ثبت گردیده است. از معایب پیکره قرآنی فرقان عدم طراحی ساختار گرافی و 
  های موجود است. جداول پیکره استفاده تعداد زیادی از جداول ثابت با مفاهیم و موجودیت

شده در سه بخش نام فیلد، توضیح فیلد و مقدار فیلد، تجربه کاربری ضعیفی را ایجاد کرده  آوری جمع
 است. 

ای  نگار فرقان طراحی شده و طبق بیان طراحان در آینده در حال حاضر نسخه اولیه هستان
و دیگر ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی، ضمن  1کاوی های متن گیری از فناوری نزدیک با بهره

های  زدن بر روی داده ِاس.پار.ِکل گیری ابزاری جهت های پویا و بهره طرح در قالب گراف تکمیل
پیکره فرقان، مشکالت  6آر.دی.ِاف. قرآنی، شاهد نسخه تکمیلی از سامانه خواهیم بود. در نسخه 

گزارش شده از بخش آر.دی.ِاف. برخی از آیات، برطرف گردیده و همچنین بخش صرف و نحو 
وجوی بهتر بر  کلی ساختارمند و در قالب آر.دی.ِاف. ارائه شده است که امکان پرسآیات به ش

وسیله ابزارهای مرتبط فراهم گردیده است. الزم به ذکر است  روی بخش صرف و نحو آیات به
های مربوط به بخش صرف و نحو آیات از پیکره تولید شده توسط گروه پژوهشی پردازش  برچسب

 دانشگاه نبی اکرم )ص( تبریز استخراج گردیده است. ای قرآن کریم رایانه

 2سنجی نگار علم هستان. 1-3-6

افزار پروتژه طراحی  ( به کمک نرم۴3۸9سنجی )محمدی استانی و همکاران،  نگار علم هستان
های موجود و طراحی مدل مفهومی  شناسی آن تبیین روش یو توسعه داده شده است و هدف اصل

نگار از  شده است. این هستان داده  ( نشان 2ت که نمایی از آن در شکل )سنجی اس در حوزه علم
نامه  نامه، پایان نامه تخصصی، اصطالح نوع کاربردی و جامعه پژوهش آن شامل کتاب، مقاله، واژه

نگار مبتنی بر  سنجی به زبان فارسی است. به لحاظ طراحی، هستان های پژوهشی حوزه علم و طرح
سنجی و تبیین  یرساختاریافته است. همچنین برای ایجاد مدل مفهومی حوزه علممنابع اطالعاتی غ

آوری و از رویکرد تحلیل حوزه برای تحلیل روابط و  برای جمع 3ها، از روش دستی روابط و نمونه
های  سنجی شاغل در دانشگاه تن از متخصصان حوزه علم جویی شده است. پنج  ها بهره خصیصه

                                                           
1. Text Mining 

2. ScientometricsOnt 

گردد و مبتنی بر ایجاد  در ماشین کدگذاری می نگار، دانش مفهومی توسط افراد در روش ساخت دستی هستان 3.
 (.۴3۸9های بزرگی از دانش عمومی یا تخصصی است )محمدی استانی و همکاران،  پایگاه



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 002

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

نگار  اند. این هستان ها را تأیید کرده ها و زیرکالس صوری و محتوایی کالس دولتی ایران، روایی
 و با اعمال برخی تغییرات، طراحی و ایجاد شده است. 1(6009براساس روش برمجو )

نگار دارای  گرفته است. همچنین این هستان  سنجی در یازده کالس اصلی شکل نگار علم هستان
 های ها، پایگاه ابزارها، استناد، انجمن :از عبارتند اصلی کالس یازده نمونه است. این ۴00رابطه و  60

ها، کاربردها، مؤسسات و  سنجان، سنجه ها، علم های مطالعاتی مرتبط، روش و تحلیل استنادی، حوزه
 ها، نشریات. سازمان

تر هستند که اصطالحات و مفاهیم در آنها  هر یک از این طبقات خود دارای طبقات فرعی
عنوان یک کالس در نظر گرفته  مراتبی قرار دارند، بدین منظور هر اصطالح نیز به صورت سلسله به

اصطالح است. در  ۴۹۱شده است که با این احتساب، تعداد اصطالحات مدل مفهومی ایجاد شده 
 کرد: تصور توان می را رابطه نوع نگارها سه هستان
 ها، . رابطه شیء، برای ایجاد ارتباط میان نمونه۴
 ها، .رابطه نوع داده، برای ایجاد ارتباط میان نمونه6
ها، روابط شیء و  ها، نمونه .رابطه تفسیری، برای افزودن اطالعات و توضیحات به کالس3

 روابط نوع داده.
جو و فتحیان  توان روابط فرعی نیز تعریف کرد )صنعت های بیان شده، می انواع رابطه  برای همه

رابطه تفسیری استفاده شده -سنجی از رابطه شیء نگار علم هستان ساخت (. در۴3۸0دستگردی، 
 است. بیست رابطه ایجاد شده با احتساب رابطه معکوس آنها عبارتند از:

ای  هست کاربردی از/ هست مفهومی از/ هست شاخصی از/ نوعی دارد/ بخشی دارد/ سنجه
رود/ ابزاری  ه مرتبطی است از/ به کار میدارد/ روشی است از/ تأثیر منفی دارد/ محصولی دارد/ حوز

 ای است از/ مرتبط است با. است از/ قانونی است از/ نظریه

                                                           

 است: نگار بیان شده شناسی برمجو، مراحلی برای ایجاد هستان در روش 1.
 نگار، . تعیین حوزه و دامنه هستان۴  
 نگارهای موجود، صصان و هستیشناسایی منابع مانند اسناد، متخ .6  
 نگار که خود شامل مراحلی است: . ساخت هستی3  

ها، هـ( تعریف  بندی مفاهیم، ج( تعریف روابط، د( تعریف ویژگی الف( برشمردن اصطالحات مهم، ب( تعیین طبقه    
 .(Bermejo, 2007)ها، و( تعریف قواعد کلی  نمونه
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تواند ابزاری مفید و کارآمدی برای بازنمون دانش در این حوزه باشد.  سنجی می نگار علم هستان
ای روابط و ه ویژه در بخش پذیری آن به  نگار، قابلیت گسترش و توسعه از نکات مثبت این هستان

 تواند مبنایی برای توسعه اصطالحات و مفاهیم آتی این حوزه باشد.  ها است که می مترادف

 
 (1397سنجی )محمدی استانی و همکاران،  نگار علم هستان -6شکل 

توان در بسیاری از  نگار می کنند که از این هستان ( بیان می۴3۸9محمدی استانی و همکاران )
ه دارای فناوری معنایی است و امکان بازیابی معنایی را دارد، استفاده کرد. هایی ک داده پایگاه

سازی در بازیابی موتورهای کاوش مهیاء  همچنین با توسعه رابط کاربری کاربرپسند، امکان پیاده
های کاربران، موجب پیراستن از ابهامات، ایجاد ارتباطات معنایی و  شود، و تنظیم کردن پرسش می

 های وب معنایی خواهد شد. یشتاب فناور
نگاری تحکیم خانواده مبتنی بر منابع دانش در حوزه مطالعاتی زنان در ایران )هاتفی  هستان

شناسی معارف قرآن  ای برای ایجاد هستی (، آنتولوژی بسمله، دریچه۴3۸۸مستقیم و همکاران، 
می مبتنی بر نگاری پزشکی دوره اسال (، طراحی الگوی اولیه هستان۴۱00زاده،  )حسن

نگارهای ایرانی هستند که برای این  ( از دیگر هستان۴۱0۴نامه )فتحیان دستگردی، اصطالح
سنجی )محمدی  نگار علم ها با هستان پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند، اما به دلیل مشابهت آن

 اند. ها، در مقایسه ارائه نشده ( و جلوگیری از تکرار داده۴3۸9استانی و همکاران، 
گرفته در این پژوهش، در جدول   های صورت نگارهای ایرانی براساس ارزیابی مقایسه هستان

 مشاهده است.  ( قابل3)
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 نگارهای ایرانی ارزیابی هستان -3جدول 

عنوان 

 نگار هستان
 تولیدکننده هدف

افزار مورد  نرم

 استفاده

آدرس 

 اینترنتی
 معایب مزایا

 شاهنامه

پیوند معنایی 
بین 

ی ها شخصیت
شاهنامه و 

های  روایت
 حماسی

 ایران

ونداد و 
معیری، از 

عوامل 
سایت 
 نیمروز

Protégé 
  کتابخانه

VivaGraph 

تحت 
 تکنولوژی

WebGL 

w
w

w
.im

ro
u

z.ir\sh
ah

n
am

eh
 

گرافیک  تحت وب،
گراف دانش  زیبا،
 کاربرپسند، پویا،
بندی متفاوت  رنگ

 در تمایز ارتباطات

عدم تفسیر کامل توضیحات 
  ها و نمونه

 برهان

سازی و  مدل
استنتاج دانش 
 فقهی به
زبان ماشین 
همراه با 
ترسیم گراف 

 دانش

تیم 
مهندسی 

نگار  هستان
 برهان

Protégé 
پروتکل 

SPARQL 
زبان 

SHACL 

h
ttp

s://b
o
rh

an
-o

n
to

.ir
 

ترسیم  تحت وب،
گراف دانش و 

 ها، تحلیل داده
داشتن برنامه 
مدون برای توسعه 

 کاربرپسند پروژه،

شناسی به زبان  تیایجاد هس
انگلیسی برای مفاهیم 

بسیار متکی بر  اسالمی،
توجهی به  استدالل و کم

 ارتباط بین مفاهیم

وپاسخ  پرسش
 جوی قرآن

گراف دانش 
مفاهیم قرآنی 
به سبک 
مفهومی همراه 
با خاصیت 

یاب و  آیه
گویی به  پاسخ

سؤاالت قرآن 
با 

های  استدالل
 منطقی

پژوهشگاه 
فرهنگ و 

ارتباطات 
 ابراتمخ

Protégé 
سیستم 

question 

answering 
پیکره تجزیه 

 معنایی

ParsQA 

PropBank 

h
ttp

://q
u

ran
jo

o
y

.itrc.ac.ir
 

غنی  تحت وب،
ها و  بودن داده

گراف، ساختار 
جدولی ارتباط 
مفاهیم و آیات، 
 گرافیک مناسب،
 جستجوی سریع،
دقت بسیار باال در 
جستجوی مفاهیم، 

 ها ترسیم گراف

عدم  بت،گراف دانش ثا
رابط  توسعه پس از طراحی،

 کاربری ضعیف

پیکره قرآنی 
 فرقان

ایجاد و انتشار 
های  زیرساخت

وب معنایی 
برای قرآن 

 کریم

پژوهشگران 
و 

دانشجویان 
دانشگاه 
فردوسی 

 مشهد

Protégé 

h
ttp

://w
tlab

.u
m

.ac.ir/lin
k

d
ata/

q
u
ran

.h
tm

l
 

داشتن برنامه 
مدون برای توسعه 

کارگیری  به پروژه،
ختار جدولی سا

 معقول

 عدم استفاده از گراف دانش،
رابط  گرافیک ضعیف،

 کاربری ضعیف
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عنوان 

 نگار هستان
 تولیدکننده هدف

افزار مورد  نرم

 استفاده

آدرس 

 اینترنتی
 معایب مزایا

حمالت 
 کامپیوتری

اعمال 
های  روش
کاوی  داده

جهت استفاده 
در 

های  سیستم
تشخیص نفوذ 
در حمالت 

 کامپیوتری

هاشمی 
شهرکی و 

 کاهانی 

Protégé 

ندارد
 

صفحه ورود و 
 اصالح اطالعات،
امکان ورود فایل 

owl، فاده از است
های  روش
کاوی برای  داده

 نگار تولید هستان

عدم  تحت وب ندارد،
 روزرسانی و توسعه به

 سنجی علم

طراحی مدل 
مفهومی در 

حوزه 
سنجی  علم

زبان فارسی، 
همراه با تبیین 
روابط و 

 ها نمونه

محمدی 
 استانی،

 آذرگون و

مظفر 
 چشمه 

Protégé 

ندارد
 

طراحی شده توسط 
متخصصین رشته 

العات و علم اط
 شناسی، دانش

ابزاری مفید و 
کارآمد برای 
بازنمون دانش 

قابلیت  سنجی، علم
گسترش و 

 پذیری توسعه

گرافیک  تحت وب ندارد،
استفاده از  بصری ضعیف،

روش ساخت دستی 
 نگار هستان

 گیری نتیجه .5

ه از نگار نیز ابزاری جهت کشف شبکه معنایی مفاهیم هستند و با استفاد های هستان سامانه
تر از  نگارها امکان درک معنایی مفاهیم بیشتر و دسترسی و بازیابی منابع اطالعاتی مرتبط هستان

تأمل در فضای علمی کشور   نگار از موضوعات جدید و قابل شود. موضوع هستان قبل فراهم می
  هنگار در مباحث مختلف پسندیده است، اما دغدغ است. شروع حرکت استفاده از مفاهیم هستان

های  پسند نرسیده است. مؤلفه همه  های ایرانی، هنوز به نتیجه نگار ارزیابی کّمی و کیفی هستان
 های ایرانی اضافه و اعمال شود. های گوناگون، نیاز است تا در سامانه مختلف در روش

ی افزارها نگار، نرم افزارهای جهانی سازنده هستان گرفته درباره نرم های صورت براساس ارزیابی
برید کامپوزر دارای مجوز  افزارهای آنتواستودیو و تاپ باز هستند و نرم سواوپ منبع آپولو، پروتژه و

های  افزارها قابلیت استفاده از افزونه پذیری، تمامی این نرم باشند. به لحاظ توسعه اختصاصی می
کامپوزر، پروتژه و  برید افزارهای تاپ مختلف را دارند. در زمینه سرویس استنتاج داخلی نیز نرم
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افزار سواوپ مبتنی بر وب است و پروتژه،  باشند. نرم آنتواستودیو از این قابلیت برخوردار می
  افزارها قابل گیرنده/سرور هستند. تمامی این نرم آنتواستودیو و سواوپ دارای معماری سرویس

افزار آنتواستودیو  ر، نرمنگا باشند. در خصوص تعامل با دیگر ابزارهای هستان گسترش و توسعه می
ها،  تر از سایرین ظاهر شده است. همچنین در خصوص دریافت اطالعات از دیگر زبان قوی

افزار پروتژه در زمینه  افزارها دارد. نرم تری نسبت به سایر نرم برید کامپوزر قابلیت کامل افزار تاپ نرم
های انجام  به بررسی کند. با توجه  افت میها امتیاز باالتری دری قابلیت ایجاد خروجی به سایر زبان

نگارها  افزار بیشترین استفاده را برای ایجاد و توسعه هستان افزار پروتژه، این نرم شده و امکانات نرم
نگار  افزار سبب شده است رابط کاربرِی نمایشی خوبی برای تعاریف هستان دارد. محبوبیت این نرم

وجوهای مختلف را  کند و اجرای پرس اختار طراحی شده کمک میارائه دهد. پروتژه به درک بهتر س
 کند. نیز فراهم می

استفاده  تکمیل شده و قابل  نگار برهان، یک پروژه نگار شاهنامه و سامانه هستان سامانه هستان
نگار  ها نیاز به تکمیل و یا بررسی مجدد دارند. اقدام طراحی سامانه هستان هستند، اما سایر پروژه

دهد کار  جوی و فرقان در موضوعات علوم اسالمی حرکت جدیدی است که نشان می ان، قرآنبره
رسد فعاالن حوزه  تواند صورت گیرد و به نظر می نگار در مباحث مختلف می سازی هستان پیاده

های انجام  اند. طبق بررسی علوم اسالمی در جهت استفاده تخصصی از این فناوری گام برداشته
نگارها استفاده  نگار پروتژه برای تولید و طراحی هستان افزار سازنده هستان از نرم شده عموماً 

 کنند. می
سنجی به لحاظ غنای محتوا بسیار کارآمد است و با دارا بودن امکان  نگار علم هستان

سنجی در زبان فارسی را فراهم  روزآمدسازی، مبنایی برای بازنمون دانش و توسعه مفاهیم حوزه علم
کارگیری ساختار جدولی معقول، از امتیازات پیکره قرآنی فرقانی بوده که مفاهیم و  ده است. بهکر

ها و گراف  دهد. غنی بودن داده ساختارهای قرآن را در قالب استاندارد وب معنایی نمایش می
است. جوی  مفاهیم قرآنی همراه با ساختار جدولی ارتباط مفاهیم و آیات، از امتیازات سامانه قرآن

ها را تسهیل نموده  کاوی، تشخیص نفوذ در سیستم داده  نگار حمالت کامپیوتری نیز با روش هستان
ها بوده  روزرسانی آن نگارهای تولید شده، عدم توسعه و به است. نکته بسیار مهم در اغلب هستان

که در ابتدا درباره ای  به مقایسه جویی شود. با توجه  ضعف بزرگی است و باید برای آن چاره که نقطه 
بودن  ها و در دسترس  توان بیان کرد براساس قابلیت نگار انجام شد، می افزارهای سازنده هستان نرم
 نگارهای ایرانی دارد.  افزار بیشترین استفاده را برای طراحی و تولید هستان افزار پروتژه، این نرم نرم
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 منـابـع
، پژوهشنامه معارف قرآنینگاری معارف قرآن.  ای برای ایجاد هستان ریچه(. آنتالوژی بسمله، د۴۱00زاده، ح. ) حسن

۴6(۱۱ :)۴۴۴-۴3۹.  DOI: 10.22054/rjqk.2021.12610 
شناسی علوم پایه براساس مفاهیم و روابط موجود در  سازی هستی (. طراحی و پیاده۴3۸3ای، ف. ) حسینی بهشتی، م.، اژه

 .2۸2-299(: 3)30،دازش و مدیریت اطالعاتپژوهشنامه پرهای مرتبط.  نامه اصطالح
نگار(  اولین گراف مفاهیم )هستان -قرآن نگار(. ۴3۸2، م. )یرهنما، ع.، بذرافشان، م.، درودی، ا.، شرکت، ا.، فرهود

 . یپژوه وب یالملل نیکنفرانس ب. در: تهران: قرآنی فارسی
های  کاوی جهت استفاده در سیستم روش داده شناسی حمالت به استخراج هستی(. ۴3۹۸شهرکی، م.، کاهانی، م. )

 ران.یالمللی انجمن رمز ا . در: تهران: کنفرانس بینتشخیص نفوذ
نگاشت در بازیابی مفاهیم  نامه و هستی (. مقایسه کارآمدی اصطالح۴3۸0جو، ا.، فتحیان دستگردی، ا. ) صنعت

 .۴۱2-۴3۱(: 6)۴ ،رسانی و اطالعپژوهشنامه کتابداری نامه اصفا(.  موضوعی )مطالعه موردی اصطالح
پردازش و مدیریت ها: بررسی معیارها، رویکردها و سطوح.  شناسی (. ارزیابی هستی۴3۸0فتحیان دستگردی، ا. )

 . ۱۸۸-۱33(: 6)69، اطالعات
و فرهنگ نامه.  شناسی پزشکی دوره اسالمی مبتنی بر اصطالح (. طراحی الگوی اولیه هستی۴۱0۴فتحیان دستگردی، ا. )

 .23-۱2(: ۴)2، ارتقای سالمت
ها:  شناسی ساخت و طراحی هستی نگاشت (. روش۴3۸9محمدی استانی، م.، آذرگون، م.، چشمه سهرابی، م. )

 .۴9۸6-۴92۱(: ۱)33ت اطالعات، یری. پردازش و مدسنجی موردپژوهی حوزه علم
. های دیجیتالی عنایی با تأکید بر کتابخانههای م آشنایی با فناوری (.۴۱00نوروزی، ی.، باقری، ت.، حاج احمدی، س. )

 تهران: انتشارات چاپار.
علوم و شناسی در بازنمون مفاهیم.  های پرکاربرد تولید هستی افزار (. ارزیابی و تحلیل نرم۴۱00نوروزی، ی.، یلوه، ا. )

 DOI: 10.22091/stim.2022.7732.1706 )مقاله آماده انتشار(. فنون مدیریت اطالعات
خانواده نگاری تحکیم خانواده مبتنی بر منابع دانش در حوزه مطالعات زنان در ایران.  (. هستان۴3۸۸مستقیم، ر. ) هاتفی
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