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چکیده
هدف :امروزه در وب معنایی برای بهبود معنای دادهها از هستینگاریها بهره میگیرند .ضرورت مهندسی
هستینگاری ارائه چهارچوب مناسبی از تعاریف مفاهیم و روابط بین آنها با ابهامی کمتر است .در این نوشته تالش
خواهد شد به اجمال دیدی جامع از هستینگاری و شناخت تحول آن به طور نظری ارائه شود چرا که از طریق مرور
ادبیات پسزمینهای ،پژوهش در این موضوع با درکی بهتر و روشن میسر خواهد بود.
روش :نوشته حاضر به صورت مروری مفهوم هستینگاری را مورد مطالعه قرار میدهد.
یافتهها :هستینگاری شبکه گستردهای از روابط بین موجودیتها و مفاهیم جهت بازنمایی دانش در نظامهای
اطالعاتی و وب معنایی محسوب میشود .هستینگاری به عنوان رویکرد جدید مهندسی دانش در عرصه هوش
مصنوعی اهمیت یافته است .با ساخت هستینگاری ساختار مفهومی بین مفاهیم استخراج و به صورتی صریح و آشکار
در قالبی رسمی ارائه میشود .با بهکارگیری هستینگاری پردازش مفهوم در سطوح مختلف تعامل انسانی و ماشینی
میسر گشته و این ابزار برای اشتراک دانش و بازنمایی آن به کار گرفته میشود .با طراحی و بهکارگیری یک
هستینگاری در نظامهای دانشبنیان می توان در رفع ایرادهای موجود در سطح معنایی زمینه مربوطه اقدام کرد .از
جمله کارکردهای دیگر هستی شناسی اثرگذاری آن در حوزههایی مانند بهبود نظامهای بازیابی ،فرایندهای خودکار
استدالل ،طراحی نظامهای هوشمند و مهندسی دانش است.

واژههای کلیدی :هستینگاری ،موجودیتهای هستینگاری ، ،آنتولوژی ،هستیشناسی ،هوش مصنوعی ،وب
معنایی
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________________________________ _____________
مقدمه
فناوری اطالعات آبشخور دگرگونیهایی بوده است که نام عصر اطالعات را به دنبال داشت .امروزه
دانشی که به واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت الکترونیکی قابل دسترس است ،آمیزهای است
از آگاهی و اطالعات متنوعی از سوی افراد مختلف .اطالعات پراکنده برای مفهومی واحد از سوی عوامل
هوشمند گوناگون انسانی و ماشینی بدون در نظر گرفتن معنا و روابط معنایی در سطح و بخشهای مختلف
وب پراکنده است .از سویی ،سرویسهای خدمات وبی با محدودیتهایی که در وب حاضر وجود دارد ،به
شکل انباری از اطالعات گوناگون ،ناهمگون و پویا به فعالیت خود ادامه میدهند و با گذر زمان به حجم
آنها افزوده میشود .الزم است این انبار تبدیل به ابزاری کارآمد شود به گونهای که ادغام و
یکدستسازی اطالعات مورد نظر را از منابع متنوع ممکن سازد .در عرصه هوش مصنوعی این کار از طریق
ابزاری میسر شده که امروزه هستینگاری 1نام گرفته است.
از طرف دیگر ،یکی از آرمانهای دنیای الکترونیکی خودکارسازی و پردازش هوشمند بسیاری از
فعالیتها است .برای نیل به این اهداف بخشی از فعالیتها به گسترش ایده استفاده از ابزارهای وب معنایی
پرداختهاند .وب معنایی معماری جدیدی از وب جهانگستر است که محتوای مبتنی بر مفاهیم را در اختیار
عوامل هوشمند قرار میدهد .هستینگاری موجب میشود چهارچوب مناسبی از روابط با ابهام کمتری بین
مفاهیم پدیدار شود (هپ 2و دیگران 2007 ،و ساوسا .)2013 ،3لذا هستینگاری را میتوان شبکه گستردهای
از روابط بین موجودیتها و مفاهیم دانست .از این شبکه میتوان جهت بازنمایی دانشی که منبعث از این
مفاهیم است در نظامهای اطالعاتی استفاده کرد.
فعالیتهای مربوط به ساخت هستینگاری زیرمجموعهای از فعالیتهای حوزه مهندسی دانش محسوب
میشود .با ساخت هستینگاری ساختار مفهومی بین مفاهیم استخراج و از حالت ضمنی بودن به صورتی
صریح و آشکار در قالبی رسمی ارائه میشود .پس این ابزار ،امکان تجلّی معناشناختی دانش را در قالبی
ساختاریافته بین مفاهیم فراهم میکند .عملکرد هستینگاری از دیدگاه هپ و همکاران او ( )2007شامل دو
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1 Ontology
2 Hepp
3 Sawsaa
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مورد زیر است:
هستینگاریها اطالعات را در قالب معنیشناسی رسمی تعریف میکنند و بدین ترتیب امکان پردازش
اطالعات را به وسیله رایانه فراهم میسازند؛ و
هستینگاریها یک معنیشناسی دنیای واقعی را تعریف میکنند که از این طریق امکان پیوند میان
محتوای قابل پردازش ماشینی با معانی اصطالحات رایج و مورد توافق افراد فراهم میشود.
با بهکارگیری هستینگاری پردازش داده جای خود را به پردازش مفهوم میدهد .در مورد کاربرد
هستینگاریها نظرات مختلفی ارائه شده است .گرانینجر و لی )2002( 1عقیده دارند از هستینگاریها برای
ارتباط ،استنباطهای محاسباتی 2و استفاده مجدد و سازماندهی دانش میتوان استفاده کرد .گروه دیگری
معتقدند هستینگاریها عالوه بر اینکه مبنای استنباط محاسباتی دادهها هستند ،برای بهبود تعامل بین عوامل
انسانی و نیز بین انسانها و نظامهای رایانهای به کار گرفتهشده مفید هستند (هپ و دیگران.)2007 ،
هستینگاری یک حوزه چندرشتهای پیچیده است که بر دانش سازماندهی اطالعات ،پردازش زبان
طبیعی ،استخراج اطالعات ،هوش مصنوعی ،علوم شناختی ،و بازنمون و فراهم آوری دانش استوار شده
است (دینگ و فو .)2002 ،3با هستینگاری میتوان از طریق اطالعاتِ به اشتراک گذاشته شده در سطح
دانش ،ارتباط بین سیستمهای ناهمگون را به وجود آورد .بدین وسیله میتوان تعامل بین مفاهیم را مشخص
و روابط بین آنها را استنتاج کرد .در مجموع میتوان گفت که نزدیک به سه دهه است که هستینگاریها
در حوزه مهندسی دانش مطرح و مورد قبول واقع شدهاند .با توجه به اهمیت این موضوع ،مقاله حاضر نیز
تالش دارد به منظور ایجاد شناخت هرچه بیشتر نسبت به هستینگاریها و جایگاه آنها در جهان مبتنی بر
اطالعات عصر حاضر ،به ویژه در بافت وب معنایی ،مفهوم هستینگاری و تکوین و ویژگیها و
کارکردهای آن را بررسی کرده و مورد بحث و بررسی قرار دهد .بدین منظور ،ابتدا کلیت این ابزار
توضیح داده شده و چیستی آن بحث میشود .پس از آن سیر تاریخی استعمال کلمه هستینگاری برای
چنین ابزاری به طور اجمالی شرح داده خواهد شد .سپس رویکردهای مختلف در تعریف هستینگاری
مورد توجه قرار خواهد گرفت .در انتها ،پس از شرح اهمیت و ضرورت استفاده از این ابزار ،و نیز توضیح
درباره موجودیتها و عناصر موجود در آن ،نتیجهگیری صورت خواهد گرفت.
چیستی هستینگاری

______________________________________________________
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1 Grunninger & Lee
2 Computational inference
3 Ding & Foo
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________________________________ _____________
اصطالح هستینگاری یا هستیشناسی در رشتههای گوناگون ،از فلسفه تا مهندسی دانش به کار رفته
است .هستیشناسی در حوزه فلسفه برای اولین بار برای تعریف مفاهیم بنیادین در چارچوب مشخص
دادههای بنیادین و مرتبط با هستی مطرح شد (گومز -پرز .)1999 ،1در دهه  90قرن بیستم میالدی ،زمانی که
این واژه در دنیای پردازش و محاسبات به عنوان بخشی از مهندسی دانش مطرح شد ،به عنوان حوزهای
میانرشتهای متخصصان مختلفی را درگیر خود کرد .در علوم بینرشتهای منظور از آن ،موجودیتی
محاسباتی شامل مفاهیم و ویژگیهای آنها ،روابط میان مفاهیم و قیود مربوط به آنهاست که ترجیحاً در
این نوشته از آن به هستینگاری یاد میشود .هستینگاریها مستقل از دادههای واقعی تعریف میشوند،
درکی مشترک از معناشناسی حوزه مورد بحث میدهند و برای به اشتراک نهادن و تبادل اطالعات
معناشناختی میان منابع به کار میروند .در مجموع میتوان گفت که آنها شرح مشخصات اخباریِ مفاهیم و
نقشهای بنیادین در یک حوزه کاربردی هستند (عمان و فانداالکی .)1999 ، 2حوزههایی مانند کامپیوتر،
هوش مصنوعی ،زبانشناسی ،علم اطالعات و غیره در این حوزه موضوعی فعال هستند.
هستینگاری در وب کاربرد دارد .معماری جدیدی از وب با عنوان وب معنایی در حال ظهور است که
محتوای وب را از بعد معنایی از طریق عوامل خودکار و هوشمند قابل استدالل و پاسخگویی هوشمند
میکند .وب معنایی استفاده از محتوا توسط عوامل هوشمند را جایگزین حجم کاری استفاده از اطالعات
خام توسط انسان میکند .در چنین شرایطی ارائه محتوای اطالعاتی بر اساس اولویتهای شخصی کاربران
خواهد بود .در اینجا به جای هزاران سررشته از مطالب مرتبط و نامرتبط فقط یک محتوای درست به کاربر
ارائه میشود که مفیدتر خواهد بود .اما برای ساخت وب معنایی الزم است ابتدا یک ساختار مفهومی با
رویکرد هستینگاشتی وجود داشته باشد .هستینگاری به عنوان ابزاری معنایی به بازنمون دانش خواهد
پرداخت و به عاملهای هوشمند اجازه درک اشتراکی در بافتهای مختلف و در نتیجه میانکنشپذیری را
میدهد (السیال و مکگینس.)2001 ،3
امروزه هستینگاریهای متنوعی از مرحله آزمایشگاهی خارج شده و به عنوان یکی از الیههای
پیشفرض وب معنایی در حال بهکارگیری هستند تا این دانش الکترونیکی هر چه بهتر در اختیار کاربران

______________________________________________________
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& 2 Amman

Fundulaki
Lassila & McGuinness
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قرار گیرد .مثالً میتوان به هستینگاریهای استفاده شده در سایت آمازون یا گراف دانش به کار رفته در
موتور جستجوی گوگل اشاره کرد .با وجود این ابزارها ،استفاده از دانش و درک مشترک اطالعات به
شکلی قابل پردازش توسط ماشین ،کاربران را در پیشبرد اهداف خود توانمندتر ساخته است .هستینگاری با
فراهم کردن دانش مورد توافق ،مدیریت اطالعات پراکنده و پیچیده را سهولت میبخشد (ساوسا.)2013 ،
فعالیت در زمینه هستینگاریهای شناخته شده به انواع مختلفی تقسیمبندی میشوند .از این جمله میتوان
هستینگاریهای سطح باال ،1هستینگاریهای زبانشناختی 2و هستینگاریهای وابسته به دامنه 3را نام برد
(آسوشه و دیگران.)1390 ،
سیر تاریخی واژه هستینگاری
واژه فارسی "هستینگاری" معادلی برای کلمه انگلیسی  ontologyقرار داده شده است .طبق فرهنگ
مریام وبستر ( )2015این کلمه انگلیسی ریشه التین داشته و از سال  1721مصطلح شده است .این واژه از
ترکیب دو بخش  ont-به معنی بودن 4و هستی ،و  -logiaیا  –logyبه معنی موضوع شناخت و مطالعه
تشکیل شده است .معنی این واژه بسته به هریک از دو بافت مختلفی که در آن استفاده میشود متفاوت
است؛ چنانکه در فلسفه از آن با هستیشناسی یاد میشود .مطابق با چنین رویکردی ،در فرهنگ مذکور
برای واژه  ontologyدو تعریف زیر ارائه شده است:
"شاخهای از متافیزیک که با ماهیت و روابط وجود در ارتباط است؛ و
نظریه خاصی در مورد ماهیت وجود یا انواع اشیائی که میتوانند وجود داشته باشند".
طبق تعریف اول ،هستیشناسی مبحثی از مباحث فلسفه باقی میماند که به بررسی موجودیتها و
ویژگی آنها میپردازد تا آنها را در یک نظم منطقی و جامع طبقهبندی کند .ریشه تاریخی این علم و
مباحث آن در آن چیزی است که از سوی ارسطو به عنوان فلسفه اولی مطرح میشد .قصد ارسطو از کاربرد
هستیشناسی مطالعه روشهایی جهت طبقهبندی جهان در گروههایی با مشخصات مشترک بود .با این
توصیف ،در واقع هستیشناسی معادلی برای متافیزیک است (ساوسا2013 ،؛ آسوشه و دیگران .)1390 ،از
این دیدگاه ،هستیشناسی روشی است برای توصیف واقعیت از طریق فراهم کردن ردهبندی جامعی از

______________________________________________________
_________
1

Top level ontology
Linguistic ontology
3 Domain ontology
4 Being
2
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________________________________ _____________
موجودیتها .این به معنی سازماندهی تمام انواع روابط توسط ردهها 1یا موجودیتها به صورت تجمعی
است (مریل .)2011 ،2در این دیدگاه روشهای هستیشناسی از روشهای فلسفی مشتق شدهاند .این
روش ها ،با الهام از دید ارسطو ،شامل تدوین (ایجاد) نظریه ،آزمایش و تعدیل آن هستند (ساوسا.)2013 ،
این شاخه از فلسفه معموالً در تقابل با معرفتشناسی 3است (که با ماهیت و منابع دانش مرتبط است) به
طبقهبندی اشیاء موجود و ویژگی آنها بر اساس ماهیت وجود یا موجودیت میپردازد (خو و نا.)2006 ،4
بافت دیگری که در آن از این واژه استفاده میشود در ارتباط با علوم کامپیوتر است که در نوشته
حاضر معادل فارسی هستینگاری 5برای آن در نظر گرفته شده است .از اوایل دهه  90این واژه توسط
افرادی از حوزههای علوم کامپیوتری و اطالعات مورد استفاده قرار گرفت .در آن زمان نقش هستینگاری
در هوش مصنوعی توسط افرادی چون مک کارتی ،)1980( 6هابز )1985( 7و هائیز )1985( 8مورد تأکید
واقع شده بود و افراد به نیاز به هستی نگاری پی برده بودند.به عنوان مثال ،مک کارتی بیان کرده بود که
طراحان نظامهای هوشمند مبتنی بر منطق الزم است موجودیتها را در قالب یک هستینگاری جمع کنند
(نقل در الکساندر و دیگران .)1986 ،9سوا 10در سال  1984با تلفیق این زمینه با رویکرد فلسفی،
هستینگاری را به عنوان فهرستی برای استفاده جهانی امکانپذیر میداند که همه چیز را کنار هم قرار می-
دهد و چگونگی کارکردشان را تعریف میکند .الکساندر و همکاران وی در سال  1986برای اولین بار این
واژه را در عرصه هوش مصنوعی استفاده کردند .از دید آنان ،هستینگاری "چارچوب مفهومی یا دانش

______________________________________________________
_________
1

Classes
Merrill
3 Epistemology
4 Khoo & Na
 5در متن این نوشته معادل هایی برای عبارات غیرفارسی برای اولین بار به فارسی استفاده شده است؛ چرا که پژوهشگر پس از
2

بررسی برخی متون فارسی مرتبط با مبانی نظری برای این مفاهیم یا معادلی نیافت و یا معادل موجود از نظر نگارندده مااسد
نبوده و مفهوم را نمی رساند .با این حال یادآور می شود کده عیدی رغدم پیشداهاد ایدن کیمدات جدایگ ینن در آیادده ن ددها و
پیشاهادها در زمیاه معادل بهتر پذیرفته میشود.
6

McCarthy
Hobbs
8 Hayes
9 Alexander et al.
10 Sowa
7
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حوزه خاص است که توسط گروهی از افراد به اشتراک گذاشته شده"" .مانند چیزهایی که در ذهن مردم
وجود دارد یا میتواند با نمادهای بازنمون آنها در قالب مفهومی یک «نظریه منطقی »1توسط برنامه
کامپیوتری استفاده شود" (خو و نا .)2006 ،هستینگاری برای بازنمون اجزای اشتراکی و قابل استفاده
مجدد از دانش حوزه مطرح میشود .امروزه این مفهوم با حوزه هوش مصنوعی و نظامهای اطالعاتی مرتبط
شده است .در زبان فارسی از اصطالح های دیگری مانند آنتولوژی ،آنتالوژی ،هستانشناسی ،هستیشناسی،
هستاننگاری و هستینگاشت نیز برای بیان این مفهوم استفاده شده است .فعاالن این حوزهها از آن به عنوان
ابزاری با توجه به مصنوعات مبتنی بر دانش استفاده میکنند .امروزه این مفهوم به صورت گستردهای در
حوزههای نظامهای مدیریت پایگاه داده ،2مهندسی دانش ،مدلسازی حوزه و مدلسازی مفهومی استفاده
میشود (کورچو ،فرناندز-لوپز 3و گومز-پرز .)2007 ،در این بافت در نظامهای مدیریت دانش از
هستینگاری برای ردهبندی دانش استفاده میشود (گارینو.)1997 ،4
در جامعه متخصصین هوش مصنوعی ترجیح میدهند از مفهوم هستینگاری در مهندسی دانش با
همپوشانی کمتری نسبت به حوزه هستیشناسی فلسفی استفاده کنند .با این رویکرد فعالیتهای تحت عنوان
هستینگاری با معناشناسی منطقی 5و نظریه منطقی مرتبط است (السیال و مکگینس2001 ،؛ ساوسا.)2013 ،
برای تمایز قائل شدن بین دو رویکرد از این مفهوم در فلسفه و آنچه که در هوش مصنوعی در زبان انگلیسی
مطرح میشود ،گارینو و گیارتا )1995( 6پیشنهاد کردند که از معادل انگلیسی واژه با حرف اول بزرگ
برای رویکرد ادراکات فلسفی و با حرف کوچک برای مفهوم این واژه در بافت دنیای محاسباتی و هوش
مصنوعی استفاده شود .آلمیدا و باربوزا )2009( 7رویکرد اولی را هستیشناسی طبیعی 8و رویکرد دوم را
هستینگاری معرفتشناختی 9مینامند .هستیشناسی در فلسفه ،توصیفی از دنیای حقیقی آنگونه که هست

______________________________________________________
_________
1

logical theory
)Database Management Systems (DBMS
3 Corcho; Fernández-López
4 Guarino
2

5

logical semantics
Guarino &Giaretta
7 Almeida & Barbosa
)8 Real Ontology (R-ontology
6

)9 Epistemological Ontology (E-ontology
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میباشد در حالی که هستی نگاری محاسباتی دنیا را آنگونه که باید باشد توصیف میکند (کابیالن،1
 .)2007نگارندگان حاضر در همرأیی با این استنباط از سوی پژوهشگران مختلف (از جمله حری1391 ،؛
گارینو و گیارتا 1995 ،و غیره) علیرغم آگاهی از اینکه معادل پسوند واژه در فارسی باید " -شناسی"
باشد ،تعمداً از پسوند " -نگاری" برای این مفهوم در عرصه هوش مصنوعی استفاده میکنند ،چرا که به نظر
میرسد این مصنوع استفاده شده در بافت فناوری اطالعات و علوم محاسباتی بیشتر تالش دارد تا نگاشتی از
موجودیتها ارائه دهد.
تعریف هستینگاری از منظرهای مختلف
تعاریف مختلفی با رویکردها و انتظارات مختلف از هستینگاری ارائه شده است .مفهوم هستینگاری
به مرور زمان تعاریف جامع و کاملتری از سوی اندیشمندان را به خود اختصاص داده است .در ادامه به
برخی از تعاریف به صورت خالصه و تا حد امکان جامع پرداخته میشود.
الکساندر و همکاران وی ( )1986هستینگاری را یک مجموعه از اشیاء انتزاعی ،روابط و تبدیلهایی

2

توصیف کردند که موجودیتهای شناختی و طبیعی الزم برای انجام چند وظیفه را بازنمون میکند .از
دیدگاه آنان ،در عمل ،هستینگاری عبارت است از یک تاکسونومی از مفاهیم مرتبط شده که در آن از
روابط «نوعی از« ،»3جزء و کل »4و «ویژگی -مقدار »5استفاده میشود .هستینگاریهایی از این قبیل را
میتوان با افزودن انواع دیگر روابط و قوانین افزوده یا محدودیتهایی که اصول موضوعی 6نامیده میشوند
تقویت کرد.
در سال  1993ویلینگا و شرایبر 7هستینگاری را نظریهای تلقی کردند که به این میپردازد که چه
موجودیتهایی میتوانند در ذهن یک عامل دانشمند 8وجود داشته باشند .در همان سال گروبر 1با در نظر

______________________________________________________
_________
1

Kabilan
Transformations
3 IS-A
2

4

part-whole
Attribute-Value
6 Axioms
7 Wielinga & Schreiber
8 Knowledgeable
5
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گرفتن هستینگاری به عنوان زیرشاخهای از علم کامپیوتر تعریف پراستناد خود را ارائه داد .در نظر وی
هستینگاری "تشخیصی 2واضح از مفهومسازی" به مثابه یک مدل مفهومی است .بنابراین هستینگاری
درک مشترکی از حوزهای خاص است که اغلب به صورت مجموعهای از ردهها ،روابط ،توابع ،اصول
موضوعی و مثالها پنداشته میشود .به دلیل کلی بودن این تعریف احتمال برداشت و تفاسیر مختلفی از
مفهومسازی وجود داشت .در سال  1995گارینو و گیارتا بر اهمیت ردهبندی اصطالحشناختی 3تأکید
کردند تا از فهم اشتباه هستینگاری به عنوان چارچوبی مفهومی در سطح دانش و مصنوع در سطح نشانه

4

(استفاده شده برای هدفی خاص) پرهیز شود .با کمی تعدیل در تعریف گروبر از هستینگاری ،بروست

5

( )1997هستینگاری را "تشخیصی رسمی از ادراک مشترک" بیان کرد .وان هیجیست 6و همکاران او
( )1997هستینگاری را تشخیصی واضح در سطح دانش از مفهومسازی میدانند که شاید متأثر از حوزه
خاص یا وظیفه مورد هدف باشد.
استادر 7و همکاران او در سال  1998با ترکیب دو تعریف بروست و گروبر به تعریفی اخص از
هستینگاری دست یافتهاند که به نظر میآید امروزه بیشتر از تعریفهای دیگر مورد قبول قرار گرفته و
پراستناد است (کورچو ،فرناندز -لوپز و گومز -پرز .)2007 ،آنان هستینگاری را "تشخیص رسمی و
واضح از ادراک اشتراکی" تعریف کردند .منظور از مفاهیم اصلی مندرج در این تعریف به شرح زیر است:
رسمی :8هستینگاری باید توسط ماشین و سیستمهای هوش مصنوعی قابل خواندن و پردازش باشد .این
ابزار باید به طور یکجا قابلیت تعامل بین انسان و انسان ،انسان با ماشین و ماشین با ماشین را فراهم کند.
بنابراین هستینگاری باید در یک زبان رسمی تعریف شود.
واضح :9منظور این است که انواع مفاهیم مورد استفاده در هستینگاری و محدودیتهای استفاده از
آنها به شکلی روشن بیان و تعریف شده باشد.

1

Gruber
Specification
3 Terminological classification
4 Symbol level
2

5

Borst
Van Heijst
7 Studer
6

8 Formal
9 Explicit
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تشخیص :1به معنی تشخیصهای نوشته شده از علم نحو در زبان است .هدف از این تشخیص رسیدن به
معیارهایی خاص مانند گزارههای مستقل از کاربرد ،دقیق ،بدون ابهام ،سازگار و کامل است .بنابراین در این
قالب ،این ابزار ارتباطی باید به گونهای ارائه شود که کاربران بتوانند دانش را با روشهای مورد توافق به
اشتراک بگذارند.
اشتراکی :2هستینگاری باید دانش مورد توافقی را اخذ کند که توسط اجتماع پذیرفته شده است.
ادراک :3منظور از این واژه ،ایجاد مدلی انتزاعی از پدیدههای دنیا از طریق داشتن مفاهیم مرتبط
توصیفکننده آن پدیدهها برای اشتراک و استفاده دوباره است تا این پدیدهها را در قالب موجودیتها
بازنمایی کند .مفهومسازی مبتنی بر اشیاء ،مفاهیم و دیگر موجودیتهایی است که در حال حاضر در حوزه
مربوط وجود دارند (ساوسا2013 ،؛ آسوشه و دیگران.)1390 ،
برنرز -لی ،هندلر 4و السیال ( )2001معتقدند که برای پژوهشگران عرصه هوش مصنوعی و وب،
هستینگاری ،سند یا فایلی است که به طور رسمی روابط بین اصطالحات را تعریف میکند .انواع مختلفی
از هستینگاری برای وب در واقع یک تاکسونومی و مجموعهای از قوانین استنتاج است.
هستینگاری به زبان ریاضی اینگونه تعریف میشودO=(C,R,A,DT,≤,root) :
عناصر موجود در رابطه باال به شرح زیر میباشند:
 Cمجموعه مفاهیم موجود در هستینگاری است .هر مفهوم ،یکتا و منحصربهفرد بوده و بازتاب آن
چیزی است که در جهان واقعیت وجود دارد.
 Rنماد مجموعه روابط موجود در هستینگاری است.
 Aمجموعه ویژگیهای هر کدام از مفاهیم است.
 DTمجموعه انواع دادههای ممکن در هستینگاری است.
این اجزا در یک سلسلهمراتب یا طبقهبندی قرار میگیرند که با عالمت ≥ نشان داده میشود .در این
سلسلهمراتب عنصر ریشهای مفاهیم موجود با  rootنشان داده میشود (آسوشه و دیگران.)1390 ،

______________________________________________________
_________
1 Specifications
2 Shared

Conceptualizations
Berners-Lee, Hendler
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چاندراسکرن ،جوزفسون و بنجامینز ،1999( 1ص  )20برداشت دیگری از هستینگاری دارند .آنان
هستینگاری را "نظریه های مربوط به محتوای انواع اشیاء و روابط بین اشیاء محتمل در حوزه مشخصی از
دانش" میدانند .بنابراین ،از دید آنان هستینگاری اصطالحات بالقوه برای توصیف دانش در مورد یک
حوزه را ارائه میدهد.
2

ترکیبی از توصیف واضح و رسمی از مفاهیم یک حوزه مورد بحث (ردهها یا همان مفاهیم) ،به همراه
ویژگیهای هر مفهومی که توصیفگر خواص و صفات مختلف مفاهیم باشد (روزنهها 3یا نقش 4یا ویژگی-
ها) و محدودیتهای روزنه (چهریزه و یا محدودیت نقش )5نیز تعریفی از هستینگاری بیان شده است .در
ادامه در رابطه با این عناصر توضیحاتی ارائه خواهد شد .با در نظر گرفتن این شرایط ،با ترکیب
هستینگاری با نمونههای منحصربهفرد ،پایگاه دانش 6ایجاد میشود (نوی و مکگینس.)2001 ،7
میچه )2002( 8هستینگاری را شامل ردهها ،روابط و اصول موضوعی میداند در حالی که همزمان این
مصنوع به موجودیتهای نحوی منسوب به چند مفهوم و روابط (هم نویسهها) اجازه حضور میدهد.
همچنین هستینگاری به مفاهیم و روابط آنها طی موجودیتهای نحوی گوناگون (مترادف) اشاره دارد.
آسوشه و همکاران وی ( )1390هستینگاری را در رابطه با فناوری اطالعات یک مدل دادهای برای
بیان روابط بین مفاهیم میدانند که هدف آن کسب دانش مورد توافق عمومی است .در نهایت در تعریف
ارائه شده توسط ساوسا ( )2013هستینگاری" ،نوع خاصی از شیء یا مصنوع اطالعاتی به زبان رسمی قابل
پردازش توسط ماشین" تعریف شده است .وی معتقد است که روش ساخت هستینگاری شامل ردهها،
روابط و مثالهای آنها میباشد که همگی نقش صریح و روشنی در مفهومسازی و ادراک بازی میکنند.
اهمیت و ضرورت توجه به هستینگاری
ایجاد هستینگاری از این جهت مورد استقبال است که هدف از آن ارائه درک رایج و مشترکی از
یک حوزه مطرح بین افراد و نظامهای کاربردی است .همچنین ،داشتن هستینگاری از این جهت ضروری

______________________________________________________
_________
1

Chandrasekaran, Josephson, & Benjamins
Domain of discourse
3 Slots
2

4

Role
Role restrictions
6 Knowledge Base
7 Noy & McGuinness
8 Mäedche
5
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است که امروزه مقدار دادهها و خدماتی که ما هر روز با آنها در ارتباط هستیم فراتر از میزان توانایی
موجود در ابزارها و فنون سنتی برای مهار آنها است (هپ و دیگران .)2007 ،ارزش واقعی هستینگاریها
در این است که ما را در مقابل حجم باالی اطالعات ناهمگون توانمند میسازد.
ابزارهای سنتی مانند سرعنوانهای موضوعی ،طرحهای ردهبندی و اصطالحنامهها اگرچه امروزه حتی با
ظاهری الکترونیکی طراحی شدهاند ولی بیشتر با محیطهای سنتی و چاپی سازگارند و در برخورد با محیط
جدید الکترونیکی محدودیت عملکردی دارند .مثالً در مقایسه هستینگاری با اصطالحنامه ،هستینگاری
روابط غنیتر و دقیقتری بین مفاهیم ایجاد میکند (صنعتجو و فتحیان )1390 ،و این منجر به مفهومسازی
بیشتر ،و درک آسانتر میشود .هستینگاری به مثابه پایگاه دانش مفهومی در قلمروهای مختلفی کاربرد
دارد :از جمله ،مدیریت معنایی محتوا ،توسعه شبکههای وب معنایی ،بهینهسازی نتایج موتور جستجو،
تجارت الکترونیکی ،پردازش زبان طبیعی ،مهندسی دانش ،میانکنشپذیری و انعطافپذیری باال برای تبادل
اطالعات بین نظامهای اطالعاتی ،مدیریت معنایی دانش ،ذخیره و بازیابی اطالعات ،نظامهای اطالعات
جغرافیایی ،و کتابخانههای دیجیتالی و غیره (گومز -پرز1999 ،؛ دینگ و فو2002 ،؛ شمسفرد و عبدالهزاده
بارفروش1381 ،؛ فتحیان.)1391 ،
هستینگاریها نقشی اساسی در توانمند کردن دسترسی مبتنی بر محتوا ،تعاملپذیری ارتباطات و از
لحاظ کیفی فراهم کردن سطح جدیدی از خدمات در نسل نوظهور وب معنایی دارند .آنها از این جهت
که نظریههای مشترک و متداول حوزه را یکجا جمع میکنند و همچون فرادادهای برای بازنمون صریح
معناشناختی دادهها به شیوه قابل پردازش عمل میکنند ،در بستر وب معنایی قابل استفاده هستند .عالوه
براین ،همانطور که دینگ و فو ( )2002ذکر میکنند ،بر اساس معناشناسی حاصل از هستینگاری میتوان
کاربردهای استداللی را عملیاتی کرد و در نتیجه از معناشناسی برای فراهم کردن شکلهای مختلف
خدمات استفاده کرد مانند کنترل سازگاری معنی مفاهیم در بافت ،استدالل استقرایی ،1پاسخدهی به
درخواست 2و غیره .همچنین ،قماشچی ( )1390از جمله فواید هستی نگاری در یک نظام را اینگونه بر می-
شمارد :بازیابی اطالعات مناسب از مدارک ،یکپارچهسازی اطالعات (به دست آمده از یا موجود در) منابع
مختلف ،حصول اطمینان از اطالعات منسجم و درست ،آفرینش مجموعههایی از مدلهایی با قابلیت استفاده

______________________________________________________
_________
Subsumption reasoning
Query
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و مبادله مجدد ،و تولید دانش افزوده از حقایق موجود.
عناصر موجود در هستینگاری
به دلیل رسمیسازیهای گوناگونی که در بازنمایی دانش (و به تبع آن ابزارها ،زبانها و رویکردهای
مختلف) در هستینگاری وجود دارند ،برای هستینگاری اجزای مختلفی معرفیشدهاند که در زیر مطرح
میشوند ولی آنچه مسلم است همه هستینگاریها حداقل چهار جزء اول نام برده شده زیر را دارند:
مفهوم :1طبق استاندارد بینالمللی ایزو  25964 -1ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد بریتانیا ()1391
مفهوم ،واحد اندیشه است .مفاهیم اغلب به شیوههای گوناگونی بیان میشوند .آنها به شکل
موجودیتهایی مجرد و مستقل از اصطالحاتی که برای بیانشان به کار می روند در ذهن حضور دارند .این
مفاهیم معانی خاص و منحصربهفردی را بیان میکنند که طیف آن از نمودهای ساده تا نمودهای پیچیده
تغییر میکند .مفاهیم میتوانند انتزاعی یا عینی ،بسیط یا مرکب ،واقعی یا تخیلی باشند .مفهوم برای توصیف
کار ،تابع ،عمل ،فرایند پردازش و غیره قابل استفاده است (کورچو و گومز-پرز .)2000 ،آسچولد و
کینگ )1995( 2در زمینه هستینگاری مفهوم را به طور گسترده شامل هر شیء ،عالمت یا ایده میدانند.
مفهوم به شکل ماهیتی واحد در تعدادی پدیدههای جداگانه قابل شناسایی است که به عنوان ابزاری در
برقراری ارتباط استفاده میشود (حسینی بهشتی .)1392 ،در یک جمله می توان گفت مفهوم جزء اصلی
هستینگاری است که نقش بلوکهای سازنده آن را دارد.
ردهها :ردهها مرکز توجه اغلب هستینگاریها هستند و برای نمایش مفاهیم به صورت گروهی به کار
میروند .مفاهیمی که دارای ویژگیهای مشترکی هستند با هم یک رده را تشکیل میدهند .در برخی از
متون تخصصی با تفاوت در فرایند رسمیسازی از ردهها با اسمهایی همچون مجموعهها ،کالس ،مفاهیم و
مدخلها نیز نام برده شده است .هر کالس یا رده میتواند از زیرردههایی تشکیل شود .زیرردهها نسبت به
ردههای باالیی (فراکالس یا فرارده) خود در برگیرنده مفاهیم اخصی هستند .زیرمجموعههای یک
فراکالس از کالس یا همان رده تشکیل شده است .یک رده باید تمام مفاهیم زیرمجموعه را پوشش دهد.
نمونهها :3عناصر ،اشیاء و مثالهای منحصربهفرد موجود در ردهها نمونه یا افراد 4نامیده میشوند .ولی
کورچو و گومز-پرز ()2000تمایزی بین آنها قائل شدهاند .از منظر آنها نمونهها عناصری از مفاهیم

______________________________________________________
_________
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موجود را نشان میدهند .در واقع نمونهها مصداق عینی و عضو ردهها هستند و چهریزه 1رابطهای است که
بین این عناصر برقرار است .مجموع مثالها و چهریزهها که تشکیل رده نمیدهند ،افراد نام دارند .با توجه به
این امر آنان ،اظهارات ارائه شده از یک واقعیت توسط مثال را ادعا 2مینامند.
روابط :3پیوستگی منطقی و یا ماهیتی مفاهیم با یکدیگر را رابطه مینامند .در یک قلمرو رابطه بیانگر
ارتباط مفاهیم با یکدیگر است .به زبان رسمی رابطه به عنوان هر زیرمجموعهای از مجموع مجموعههای n
تایی تعریف میشود که در آن  Rزیرمجموعه حاصل از ضرب  C1تا  Cnاست .هستینگاریها معموالً
دارای روابط دودویی هستند (کورچو ،فرناندز-لوپز و گومز-پرز .)2007 ،انواع مختلفی از روابط در
هستینگاری قابل شناسایی و تعریف است؛ مانند «رابطه نوعی از»« ،رابطه تضاد »4و غیره .روابط میتوانند
متقارن ،5گذرا ،6یا تابعی 7باشند .به کمک انواع روابط امکان استدالل و استنتاج در نظام ممکن میشود
(صنعتجو و فتحیان.)1390 ،
اصول موضوعی :مدلسازی قوانین و جمالتِی که همواره در هستینگاری صادق هستند ،اصول
موضوعی نامیده شده است .اصول موضوعی معموالً برای بازنمایی دانشی که امکان تعریف آن به زبان
رسمی توسط دیگر اجزا وجود ندارد استفاده میشود .این اصول برای استنتاج دانش جدید ،بررسی
سازگاری هستینگاری با اهداف بهکارگیری آن ،و همچنین سازگاری دانش موجود در پایگاه دانش با
واقعیت استفاده میشود (کورچو ،فرناندز -لوپز و گومز -پرز.)2007 ،
ویژگیها :8ویژگیها ،صفات و خواص ردهها و نمونهها را توصیف میکنند .در ادبیات موضوعی
مختلف مرتبط با هستینگاری از واژۀ ویژگیها با نامهای روزنهها ،نقش ،یا صفات هم استفاده شده است.
محدودیت نقش یا چهریزهها :ویژگیها ابعاد مختلفی را میتوانند به خود اختصاص دهند که

______________________________________________________
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توصیفکننده نوع مقادیر ،مقادیر ممکن ،تعداد مقادیر (کاردینالیتی )1و دیگر ابعاد هستند .مثالً ویژگی
«سال نشر» برای مفهوم «مشخصات نشر» به صورت عددی است .بنابراین «سال» یک ویژگی با نوع مقدار
عددی است و نمیتواند مقدار حرفی داشته باشد .کاردینالیتی و نوع ارزش (شامل رشتهای ،عددی ،روزنه
بولی ،روزنه شمارشی و غیره) از چهریزههای رایج برای ویژگیها هستند.
نتیجهگیری
با توجه به مطالب باال ،پس از دهه  90میالدی که هستینگاری از فلسفه به استعاره گرفته شد ،مباحث
مختلف آن مورد پژوهش بوده است .از آن زمان به بعد هستینگاری به عنوان رویکرد جدید مهندسی
دانش در عرصه هوش مصنوعی اهمیت یافته است .این ابزار برای اشتراک دانش و بازنمایی آن مطرح و به
کار گرفته میشود .از زمانی که نیاز به داشتن چنین ابزاری ثابت شد ،دانشمندان و خبرگان در عرصههای
مختلف برای طراحی چنین مصنوعی اقدام کردند .طی  25سال گذشته مدلها ،زبانها ،روششناسیها و
انواع مختلف هستینگاری در سطوح و حوزههای مختلف ارائه شده است .مطالعات در زمینه هستینگاری
رو به افزایش است ،اما اغلب مطالعات قبلی معطوف به ساخت هستینگاری بوده است؛ اما اکنون پژوهشها
نشان میدهد با توجه به اهمیت استفاده از قابلیتهای هوش مصنوعی ،حضور هستینگاری در نظامهای
هوشمند و استنتاجی ضروری است.
به طور کلی ،با طراحی و بهکارگیری یک هستینگاری در نظامهای دانشبنیان میتوان در رفع
ایرادهای موجود در سطح معنایی برخی زمینهها اقدام کرد .تهیه و تدوین هستینگاری با روابط معنایی دقیق
برای حوزههای مختلف موضوعی جهت بهبود نظامهای بازیابی و فرایندهای خودکار استدالل ماشینی،
طراحی نظام های هوشمند و مهندسی دانش هر حوزه الزم بوده و از اهمیت برخوردار است .این مرحله
پیشدرآمد راهاندازی سامانههای هوشمند معنایی است و به عنوان یک الیه از الیههای وب معنایی و
محصوالت هوش مصنوعی ضروری میباشد.
امروزه گسترش و قانونمندسازی وب معنایی یکی از کارهای بزرگ و درعین حال ،چالشهای بشر
عصر حاضر است .واضح است که برای ایجاد وب معنایی روابط بین حوزههای مختلف موضوعی و نیز
انبوه منابع موجود در این حوزهها از ضرورتهای اولیه است .لیکن ،دسترسی هوشمند به محتوای
الکترونیکی در را ستای اهداف و مزایای وب معنایی به آسانی میسر و ممکن نخواهد بود مگر با طراحی
یک هستینگاری مربوط به آن.

______________________________________________________
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