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 چكيده

چالش مطرح شدده   یکدر سطوح مختلف به عنوان  یریپذمسئله تعامل ،گوناگون یهااطالعات در عرصه یفناورروزافزون  توسعهبا 

 یهدا و اسدتانداردها  زبدان  يددایش نجام گرفته است که موجب پا ياریبس یها، تالشها و اطالعاتپذیری دادهتعامل است. در حوزه

 قابليدت ها، بدا  تالش ینا یرو يشپ یجد یهااز چالش یكیگوناگون حرفه شده است.  یهادر حوزه یریپذبه منظور تعامل یمختلف

. شودیمحسوب م یو ذات یساسا يازن یکسو،  یکها و استانداردها از گونه زبان یندر ا یریپذاست. گسترش مرتبط یریپذگسترش

 .آوردیبه وجود م ییمعنا ییهاچالش یژگی،و ينهم یگر،د یاما از سو

 یها براست که استفاده از آنا یچندهایی که در اختيار دارند، های معنایی و ویژگیآوریهای اخير، با افزایش توجه به فندر سال

و  ییمعندا  یكردهدای قرار گرفته است. رو یانهحرفه، مورد توجه پژوهشگران علم را یها و استانداردهازبان ییمعنا یهاغلبه بر چالش

 توانندیرو م ین. ازسازندیه ممكن میانرا یظاهر شوند که درک معنا را برا ییهادر نقش فراداده توانندیم ها،یشناسهستان مشخصا

بدر   یری،پدذ از گسدترش  يبانیکه با پشت شودیم يشنهادپ ی، روشمقاله یندر ا ، موثر واقع شوند.مذکور ییمعنا یهادر غلبه بر چالش

بدر   یکده اطالعدات مبتند    باشدد یروش، شامل چند مولفه مترجم مد این . کندیها، غلبه مگونه زبان ینموجود در ا ییمعنا یهاچالش

 .کندیم ییبازنما شناسیاندر قالب هست به صورت خودکار را یریپذتعامل یهازبان

 یکلمات کليد

 یی،معندا  یكردهدای حرفده، رو  یگدر گدزارش  یهدا زبدان  یر،پدذ گسترش یریپذتعامل یهازبان یی،معنا یریپذتعامل یری،پذتعامل

 یشناسهستان
 

 

 

 مقدمه -1
 یازن یشگوناگون و افزا یهااطالعات در عرصه یروزافزون فناور یبا توسعه

 مسئله در سطوح مختلف، دیگریکبا  یاطالعات یهابه تعامل سامانه
 یهاچالش بزرگ در سامانه یکبه عنوان  یراخ یهادر سال یریپذتعامل
 .استراستا انجام شده  یندر ا یزن یاریبس یقاتمطرح شده و تحق یسازمان

از  یکی. یردمورد توجه قرار گ یدر سطوح مختلف تواندیم یریپذمفهوم تعامل

 یانم توانندیاست که م یها، اطالعات و اسنادداده یریپذسطوح، تعامل ینا
حوزه،  ینتبادل شوند. در ا یرهو غ هایسسرو ی،کاربرد یهاها، برنامهسازمان

 یریپذمربوط به تعامل بتکاراتانجام گرفته است. ا یاریبس یهاکارها و تالش
پس از  آغاز شد. ینترنت،ا یدایشاز پ یشپ یالدی،م 70 یاسناد حرفه از دهه

 (XML) 1یرپذگسترش یگذارزبان نشانه یالدی،م 09 یبا آغاز دههآن و 
دست  یتبه محبوب ینترنت،مبادله شده در بستر ا یهاداده یفتوص ی[، برا1]

انسان،  یبرا XMLتر نسبتا راحت یی. در دسترس بودن ابزارها و خوانایافت
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 روند یننمود. ا اسناد یاز استانداردها یتعداد یبرا یهپا یبه فناور یلآن را تبد
 گونهینابا این حال،  [.2ادامه دارد ] یو تحول یهمچنان به صورت تکامل

 رو به رو هستند: یها با دو چالش جدتالش
 هها، حرفهه  یانم یهااز تفاوت یعیطب ییجهنت یکبه عنوان  کهیناول ا 

 یاسهتانداردها  یبر مبنا شده یداسناد تول یانممکن است امکان تعامل م
 د.مختلف وجود نداشته باش

 هها و اسهتانداردها،   گونهه زبهان   ایهن  یریپهذ گسترش یتقابل کهیندوم ا
این چالش برخالف مورد  .دنآوریم یدحوزه پد یندر ا ییمعنا ییهاچالش

تواند میان اسناد تولید شده بر مبنای استاندارد و زبهان یکسهان   قبلی، می
هها را بها   نگونه زبها نیز بروز نماید و در حقیقت کارکرد اصلی و ذاتی این

چالشی جدی مواجه نماید. به طور مثال، در دو گسترش مختلف از یهک  
پذیری، ممکن است مفاهیمی با معنای یکسهان و  شناسی زبان تعاملرده
 های متفاوت از هم، تعریف شده باشد.نام
 
و بها   یمهست ییمعنا هاییشاهد رشد توجه به فناور یر،اخ یهاسال طی
سهت کهه   ا یدارند، چند یاردر اخت ییمعنا یکردهایرو که هایییژگیتوجه به و

حرفه،  یها و استانداردهازبان ییمعنا یهاغلبه بر چالش یها برااستفاده از آن
 یکردههای اسهت. رو  تهو اطالعات قرار گرف یانهمورد توجه پژوهشگران علم را

ظاهر  ییهادر نقش فراداده توانندیم ها،یشناسو به طور خاص هستان ییمعنا
در غلبهه   توانندیرو م یناز .سازندیممکن م یانهرا یشوند که درک معنا را برا

 ، موثر واقع شوند.مذکور ییمعنا یهابر چالش
ها و کارهایی در گذشته انجام گرفته است. بخشی از در این راستا، تالش

انهد و پیرامهون لهزوم    این کارها، به بررسی ابعاد مختلف ایهن مسهئله پرداختهه   
ههای معنهایی بحهم نمودنهد.     آوریپذیری به فنهای تعاملوانمندسازی زبانت

ای خهاص از  بخش دیگری از کارهای انجام گرفته در این حوزه، بهرای دامنهه  
شناسهی مخهتص   های هستانهای مشخص، مدلهای مختلف و استفادهحرفه

های امنههای ددامنه پیشنهاد نمودند. در این میان، به دلیل گستردگی و تفاوت
رو، شود. از همهین حلی جامع و مستقل از دامنه احساس میمختلف، نیاز به راه

ههای  برخی دیگر از کارها به ارائه روشی مفهومی برای چگونگی توسعه مهدل 
های های معنایی موجود در زبانها، برای غلبه بر چالشمعنایی و استفاده از آن

 اند.پذیری پرداختهتعامل
که یک روش مطلهو،، نیازمنهد اسهت کهه بهه      عالوه بر این با این حال،

پهذیری نیهز   صورت مستقل از دامنه طراحهی شهودب بایهد از قابلیهت گسهترش     
گردد کهه بها   پشتیبانی نماید. در این مقاله، روشی مستقل از دامنه پیشنهاد می

ها و استانداردها نیهز  گونه زبانپذیری اینانجام به صورت خودکار، از گسترش
 کند.شتیبانی میپ

در ادامه، بعد از بررسی مفاهیم پایه در بخش دوم، بهه بررسهی کارههای    
گذشته در بخش سوم خهواهیم پرداخهت. بعهد از آن، در بخهش چههارم روش      

گیری و دسهتاوردهای ایهن   پیشنهادی توضیح داده خواهد شد. در پایان، نتیجه
 مقاله در بخش پنجم بررسی خواهد شد.

 

 مفاهيم پایه -2

مقاله با موضوع  پایه مرتبط یممفاه ینتراز مهم یبرخ یبه معرفاین بخش،  در
و « پهذیری تعامهل »در ادامه، این مفهاهیم تحهت دو عنهوان     .شودپرداخته می

 طرح خواهند شد.« شناسیهستان»

 پذیریتعامل -2-1

و  ینتراز معروف یکیارائه شده است.  یریپذاز تعامل یمختلف یفتاکنون تعار
 1977( در سهال  DoD) یکها موجود، توسط وزارت دفهاع امر  یفتعار ترینیجرا

: [3] کنهد یمه  یمعرفه  گونهه یهن را ا یریپهذ تعامل یف،تعر ینارائه شده است. ا
 یرشپهذ  یهز و  ن هها یسهها در فهراهم کهردن سهرو    و واحد هایستمس ییتوانا»
 ههای یساستفاده از سرو ینها و همچنو واحد هایستمس یگراز د هایییسسرو
 «.یکدیگرها با اثربخش ان یتمنظور فعالشده بهمبادله

بهه   یریپذاز تعامل IEEE ییدمورد تا یفچهار تعر یف،تعر ینعالوه بر ا
 :[5] [4] است یرشرح ز
تبهادل اطالعهات و    یمولفه سامانه برا یاچند سامانه  یادو  ییتوانا .1

 شده.استفاده از اطالعات مبادله

به منظور فهراهم   دیگر،یککار با  یابر یزاتتجه یواحدها یتقابل .2
 .یدمف یاوردن کارکردها

 یاز اسهتانداردها  یامشترک از مجموعه یرویکه در اثر پ یتیقابل .3
که عمدتا توسهط   یناهمگن یکه ابزارها شودیداده شده حاصل م

 یهک در  سهازد یاند را قهادر مه  کنندگان مختلف ساخته شدهعرضه
 د.کار کنن دیگریکبا  یاشبکه یطمح

تبهادل و اسهتفاده از    یمولفهه بهرا   یها چنهد سهامانه    یها دو  ییتوانا .4
 شبکه ناهمگن. یکاطالعات مبادله شده در 

ههای مختلفهی   ها و زبانهای مفهومی، چارچو،پذیری، مدلبرای تعامل
 ها، خواهیم پرداخت.تعریف شده است که در ادامه به بررسی برخی از آن

 سازمانیپذیری رچوب تعاملچا -2-1-1

پهذیری را در  ، مسائل موجهود در تعامهل  2پذیری سازمانیچو، تعاملچار
. این چارچو،، مسائل مربهوط  [7] [6]کند بندی میقالب ابعاد گوناگونی طبقه

(. این 1دهد )شکل پذیری را در قالب یک مدل سه بعدی توضیح میبه تعامل
 سه بعد عبارت است از:

 یهن در ا یریپهذ امهل : سهه دسهته از موانهع تع   یریپهذ موانع تعامل 
 داده شده است: یصچارچو، تشخ

o و  ینحهو  یهها موانع، بهر تفهاوت   ین: ایموانع مفهوم
تبهادل اشهاره دارد.    یاطالعات مورد نظر بهرا  ییمعنا

 یسهاز مدل یاز سطوح باال تواندیمشکالت مذکور م
 مطرح شوند. XMLمانند  یسازتا سطوح برنامه

o ههای یفناور هاییموانع به ناسازگار ین: ایموانع فن 
( اشهاره  یهره و غ یرسهاخت سکو، ز ی،)معمار یاطالعات
 دارند.

o و  هها یتمسهئول  یهف موانع بهه تعر  ین: ایموانع سازمان
 یسهاختارها  ههای یارتباط دارند و ناسازگار یاراتاخت

 .گیردیدر بر م یزرا ن یسازمان
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 به  یریپذتعامل یکردهایمدل رو ین: در ایریپذتعامل یکردهایرو
 شده است: بندییمته تقسسه دس

o هها از  مهدل  یتمهام  یکهرد رو ین: در ایکپارچه یکردرو
فرمهت در سهطح    یهن . اکنندیم یرویپ یکسانفرمت 
 .شودیارائه م یلیتفص

o فرمت مشترک در سطح  یکردرو ینمتحد: در ا یکردرو
فرامهدل امکهان نگاشهت     ین. اشودیفرامدل مطرح م

 .کندیها را فراهم ممدل یانم
o یفرمهت مشهترک   یچه یکردرو ین: در ایفدرال یکردرو 

 یهههااز طههرف یههک یچههه ینوجههود نداشههته و بنههابرا
 یهل خود را تحم یهامدل، زبان و روش یری،پذتعامل
 .کندینم

 به سطوح  یسازمان یریپذ: بعد آخر چارچو، تعاملیسطوح سازمان
از  جها یهن شهده در ا  یفاست. سطوح تعر یافتهاختصاص  یسازمان

 استخراج شده است. ATHENA [8]چارچو، 

 

 
  [8] یسازمان یریپذکالن چارچوب تعامل یرتصو(: 1شكل )

 (XML) یرپذگسترش یگذارنشانهزبان  -2-1-2

( دست به معرفهی زبهان   W3C) 3، کنسرسیوم جهانی و،1998در سال 
( زد. ایههن زبههان، قالههب متنههی سههاده و XMLپههذیر )گههذاری گسههترشنشههانه
ههای انتشهار الکترونیهک    ه بهرای رفهع چهالش   دهد که پذیری ارائه میانعطاف

اطالعات طراحی شده و نقش بسیار مهمهی در تبهادل گسهترده اطالعهات در     
هاسهت. اجهزای   سهازی داده نوعی زبان مدل XMLمحیط و، دارد. در واقع، 

 5هها نامند. عناصر بها اسهتفاده از برچسهب   می 4را عناصر XMLاصلی سازنده 
ند به شکل تو در تو تعریف شوند و شامل یهک  توانشوند. عناصر میتعریف می

که توسهط  « XML 6شمای»های مرتبط با آن باشند. موجودیت و یا خصیصه
W3C  به عنوان زبانی برای توضیح اسنادXML  توسعه یافته است، در واقع

کند. به ایهن صهورت کهه بهرای     های شمای پایگاه داده را بازی مینقش فایل
ها مشخص شود است که در ابتدا قالب ثابتی برای آن ها الزمسازی دادهذخیره

ها در ایهن قالهب ذخیهره و    های مختلف، دادهو سپس در زمان اجرای تراکنش
، تعریهف  XML. به طور کلی، هدف از ایجاد فایهل شهمای   [1]بازیابی شوند 

هها مقهدار داده شهود. در    ست که باید بعدا به آنهاییقالبی مشخص برای داده
ها شناسیمبنای تعریف رده XMLنیز، اسناد شمای  XBRLی مانند هایزبان

 باشد.ها میبوده و شامل تعاریف ثابت و مشخص از داده

 یهاحرفه یرپذگسترش یگذارزبان نشانه -2-1-3

 (ebXML) يکالكترون

( یهک  ebXML) 7ههای الکترونیهک  پهذیر حرفهه  گذاری گسهترش زبان نشانه
ه ماموریهت آن فهراهم نمههودن   اسهت که   XMLاسهتاندارد جدیهد مبتنهی بهر     

است که  امکهان اسهتفاده عمهومی از اطالعهات      XMLزیرساختی مبتنی بر 
کنهد  الکترونیکی حرفه را با حفظ امنیت میان تمام همکاران تجاری فراهم می

های این استاندارد در های کاربردی، قابلیتسازی برنامه. در زمینه یکپارچه[9]
هها بسهیار مهورد    یندها در داخل و بین سهازمان راستای هدایت اطالعات و فرآ

توسعه داده  ebXMLتوجه است. با وجود آن که استانداردهای فراوانی مشابه 
اولین استاندارد افقی اسهت کهه بهرای تبهادل اطالعهات و       ebXMLاند، شده

در واقهع   ebXMLالصاق به فرآیندهای بین سهازمانی طراحهی شهده اسهت.     
ای بهر  در اینترنت است. این اسهتاندارد ماننهد الیهه   استانداردی برای مشارکت 

ساخته شده است. نکته جالب در مورد این استاندارد آن است که  XMLروی 
ebXML دهد:یک استاندارد چندوجهی بوده و مواردی را پوشش می 
 فرآیند 
 مدیریت شرکای تجاری 
 معنا 
 نمادگذاری 
 امنیت 
 توافقات 
 تبادل اطالعات استاندارد 
 طالعات استانداردساختار ا 

 (XBRL) یرپذگسترش گریزبان گزارش -2-1-4

اسهت کهه    XML( زبانی مبتنی بر XBRL) 8رپذیگری گسترشزبان گزارش
 دهد:به طور کلی موارد زیر را پوشش می

 های استاندارد برای مفاهیمشناسیتولید رده 
 های تولید شدهشناسیهای نهایی بر مبنای ردهتولید گزارش 

 
باشهد.  می XBRLهدف  گربیانگری تجاری در واقع، شاصطالح گزار

های مهالی و دیگهر   این هدف عبارت است از تسهیل امکان تهیه انواع گزارش
المللهی  سهازمان بهین  های حرفهه.  های تجاری استفاده شده در فعالیتگزارش

XBRL  این زبان را چارچوبی مبتنی برXML     تعریف کرده کهه بهه منظهور
ههای مهالی   های مالی شامل صهورت تحلیل اطالعات گزارشایجاد و تبادل و 

رسی، در معهر  اسهتفاده   ساالنه و فصلی و اطالعات عمومی و برنامه حسا،
. ایهن زبهان از دو   [10]گیهرد  المللی قرار میزنجیره تامین اطالعات حرفه بین

 (:2مولفه اصلی تشکیل شده است )شکل 
 های شناسیرده :9شناسیردهXBRL  هستند که مفهاهیم  مراجعی

مختلف یک حوزه خهاص را از جههات گونهاگون تعریهف کهرده و      
 کنند.ها فراهم میاطالعات الزم را درباره آن

 اسناد نمونه شهامل یهک گهزارش مشهخص حرفهه       :10 سند نمونه
هستند که بها شهکل و قالهب خاصهی منتشهر شهده و درواقهع بها         

 شوند.ها ایجاد میشناسیمقداردهی به رده
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  XBRL [11]کالن  یرتصو(: 2)شكل 

 شناسیهستان -2-2

ابههام  . نماینهد یاسهتفاده مه   ههای طبیعهی  ، برای برقراری ارتباط از زبهان افراد
 رایانهه در علهم   ههای اطالعهاتی  مهدل  ایجهاد برای  ها را، آنطبیعی یهازبان
 ییهها زبهان بهه   ،ههایی برای ایجاد چنین مدل به همین دلیل کند.میمناسب نا
 یاها و قوانین و مجموعهاز عالمت دودکه یک مجموعه مح تنیاز اس یصور

شناسی، پایگهاه  هستان .[12] کنندینامحدودی از عبارات یا جمالتی را تولید م
هها و اصهول صهریح    دانش مفهومی بزرگی است که مفاهیم، روابهط میهان آن  

. بهه بیهان   [14] [13]دههد  ای خاص را نمایش مهی عمومی و یا مختص دامنه
ای از حقایق موجهود در دامنهه   شناسی عبارت است از مجموعهتر، هستانساده

شناسی روی مورد نیاز سامانه که برای رایانه، قابل فهم و فرآوری باشد. هستان
 .[15]کند پذیری تاکید میعاملی و تعاملهایی نظیر ارتباطات میانجنبه

 شناسیانواع هستان -2-2-1

های مختلف بسیاری تفسیر در صورت« شناسیهستان»در علم رایانه، مفهوم 
ی تواند در ابعاد مختلفی، نظیر درجهها میشناسیشود و ذات هستانمی
بندی انواع پیشنهادی برای دسته [16]سازی، تعریف گردد. در رسمی
ها ارائه شده است. بر اساس این پیشنهاد، انواع مختلفی از شناسیهستان
 بندی شوند:ساس سه مورد زیر، طبقهتوانند بر اها میشناسیهستان
 های کاربردی تاشناسیای از هستانهدف: محدوده 

شود که اساسا برای کاهش های مرجع را شامل میشناسیهستان
شناسی میان اعضای مختلف یک جامعه به کار ابهامات اصطالح

 شود.برده می

 های عمومی )سطح باال(، شناسیی هستانویژگی: سه دسته
توان از هم متمایز نمود. ای را میو دامنه کلیدی
ای برای یک جهان گفتمان خاص های دامنهشناسیهستان

های عمومی و کلیدی سطح شناسیهستند. در حالی که هستان
 گیرند.باالتری از کلیت را در بر می

 سازی استفاده شده بیان: بر اساس روشنی بیان و صراحت رسمی
وزن و های سبکشناسیتوان هستانیشناسی، مدر توسعه هستان

 دیگر تشخیص داد.وزن را از یکسنگین

 شناسیهای هستانزبان -2-2-2

ها موجب شناسیانداز هستان، چشم«و، معنایی»به تازگی و با توجه به ظهور 
ها و ابزار آوریانداز، فنجذ، توجه زیادی شده است. همراه با این چشم

گذاری ی، فرآوری ماشینی و به اشتراکشناسجدیدی برای بازنمایی هستان

کاربرد  نیازیشپشناسی، توسعه یافته است. در حقیقت، هستان
به  یا شناسیهستانو مبادله  یفتعر یبرا یتوسعه استاندارد ها،شناسیتانهس
های ها، زباناین زبان است. شناسیهستان بازنمایی یهازبان یعبارت
ها را دارا باشند و شناسیو ساخت هستانای هستند که قابلیت ایجاد رسمی

های ای مشخص، مدل سازند. زبانبتوانند دانش را در مورد دامنه
باشند که فرآوری دانش را شناسی اغلب شامل قوانین استداللی میهستان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاز جمله این زبان سازد.ممکن می
 11چارچو، توصیف منابع (RDF :)منابع  یفتوص یبرا یاستاندارد

ایجهاد شهده    XMLآوری باشد که مبتنی بر فنمیدر توسعه و، 
موجود به صهورت قابهل فههم    هر منبع  یفتوص بازبان  ینا است.

اطالعهات   به تبادلکه  هاییمولفه میان یریپذتعاملبرای رایانه، 
توان می RDF با استفاده از زبان .[17]کند میفراهم را دارند نیاز 
فاعهل، گهزاره و مفعهول     از سهه بخهش  کهه   هایی ایجاد کردجمله

از  که حتماگزاره و فاعل ها، برخالف در این جمله. اندتشکیل شده
یهک  از نهوع منبهع و یها     توانهد یمفعول مباشند، میمنبع  یک نوع

 URIیهک   یداراهر یک از ایهن سهه بخهش جملهه     رشته باشد. 
ها مشص گردد، نیهاز  مه از جملهکه معنای هر کلبرای این هستند.
کلمهات   ایمعنه باشهد کهه در حقیقهت،    مهی  RDF Schemaبه 
 شود.را شامل می  RDF قالب زبان در شدهیانب

 12شناسهی و، زبان هستان (OWL  زبهان :)OWL  ،  یبهر مبنها 
RDF  و برگرفته ازDAML+OIL .این زبان نیهز مبتنهی    است
هها،  کهالس  فیه بها تعر  OWL ایجاد شده است. XMLبر زبان 
در توسهعه و سهاخت    یها و روابط بهه طهور واضهح و رسهم    نمونه
 یمیقهد  یهها بها زبهان   OWL. رودیبه کهار مه   هاشناسیهستان
امکانات  یها دارانسبت به آن یول باشدیسازگار م یشناسهستان

 یهت قابل یهل و بهه دل  باشهد می یو معان یممفاه یانب یبرا یشتریب
 یردر و،، برتهر از سها   هها یانهه را رپهذی کنشیانم یمحتوا یشنما
، OWL Lite یسهه زبهان فرعه    یزبهان دارا  یهن ها است. ازبان

OWL DL  وOWL Full  خاص  هاییژگیو یکاست که هر
 اند.شده یاز کاربران طراح یگروه خاص یخود را دارند و برا

 کارهای گذشته -3

استفاده از  پذیری، اولین گزینه مطرح،های معنایی تعاملبرای غلبه بر چالش
مندی از های مختلفی برای بهرهباشد. در این راستا، تالشها میشناسیهستان
پذیری میان های معنایی تعاملحل چالش ها به منظورشناسیهستان

در این بخش به مرور برخی از  استانداردهای اطالعاتی صورت پذیرفته است.
 یموارد سع ینا یشترر بدپردازیم. کارهای برجسته گذشته در این حوزه می

مانند  هایشناسهستان یجرا یهامذکور، به قالب یشده که استانداردها
OWL  وRDF توسعه داده شده  هاییشناسشده و سپس از هستان یلتبد

 مورد نظر استفاده شده است. یدر کاربردها
 یکردههای اسهتفاده از رو در ادبیات این حوزه، گروهی از کارها، به لهزوم  

نویسهندگان مقالهه    انهد. حرفهه پرداختهه   یریپذتعامل یهادر کنار زبان ییمعنا
ی پژوهش هاییهناح یاز برخ یکل ییمطرح، نما یهاغلبه بر چالش یبرا، [18]

 ،[19]همچنین در مقاله  ارائه نمودند.ی اطالعات هاییستمدر س یشناسهستان
ههای اصهلی   مندیهای اطالعاتی به عنوان یکی از نیازبه پیشرفته شدن مدل
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اشاره شده است. ایهن پیشهرفت بایهد بهه      یحسابدار یریتمد یهاداده یلتحل
مختلف )هم داخل و  یهاشده توسط بخش یدتول یهاتا دادهای باشد که گونه

 یکپارچهه مقاصهد گونهاگون    یمختلف و برا یهاهم خارج از سازمان( در قالب
 شود.

 ههای یسهاز مدلم گرفته، به در این میان، گروهی دیگر از کارهای انجا
 یکهر  یبا توجه به حوزه و محدوده کار هایسازمدل یناند. اپرداخته ییمعنا
چهارلز ههافمن    . به عنوان نمونهه،  باشدیمشخص م یاها، مختص دامنهاز آن
ماننهد   ییهها بهه قالهب   XBRL یلتبهد  یهاروش یگیریبا پ XBRLمبتکر 

OWL  وRDFرا به یمال یگزارشگر یبرا یاسشنهستان یکبه  یابی، دست 
با در نظر گهرفتن اصهول ثابهت در     یعنوان نموده است. و ییعنوان هدف نها

نموده و بهر   یمال یگزارشگر یتئور یشنهاداقدام به پ ی،مال یهاصورت یفتعر
با وجود  .[20]داده است  یشنهادرا پ یمال یگزارشگر یشناساساس آن، هستان

در دامنهه   یشناسه هسهتان  یهک عنهوان   به تواندیمشناسی که این هستاناین
 یبها توجهه بهه وجهود اسهتانداردها      ایفای نقش نمایدب اما مختلف یراهکارها

مختلهف در سهطح    یو توسعه اسهتانداردها  یمال یگزارشگر ینهمختلف در زم
ها کهه  همه گزارش یثابت برا یممفاه یجادا رسدیبه نظر م ی،و مل یامنطقه
 باال همراه نباشد. ییباشد، در عمل با کارا داردهااستان یهکل یرندهدر برگ

پهذیری و حتهی   های تعاملهای ذاتی موجود میان زبانبا توجه به تفاوت
ها، برخی از پژوهشگران به ارائه روشی مفهومی بهه  های موجود از آنگسترش

ههای  ههای معنهایی مبتنهی بهر زبهان     هها و مهدل  شناسیمنظور توسعه هستان
گری حرفه در سازی گزارشروشی برای مدل [21]اند. در ری پرداختهپذیتعامل

شناسی ارائه شده است. در گام اول برای این اقدام، چههار سهطح   قالب هستان
 متمایز در نظر گرفته شده است:

 ( سطح نمونهM0) 
 ( سطح مدل نمونهM1 ) 

 سطح زبان مدل( سازیM2) 
 سطح تعریف زبان مدل( سازیM3) 
  یسازمذکور از مدل یقدر تحق ی،شناسسطوح به هستان ینا یلتبد یبرا

UML فرامدل  یشنما یبراXBRL راستا با  یناستفاده شده است. در ا
 یم(، لزوم ارائه مفاهیسنده)بنا بر نظر نو XBRLحوزه  یتتوجه به محدود

 یلیمشترک با پردازش تحل یحرفه در قالب یگرمربوط به آن و گزارش
با عنوان   یاز فرامدل جایندر ا ین،شده است. بنابرا طرح(، مOLAP) 13برخط

استفاده شده  XBRL یسازمدل ی( براCWM) 14فراداده مشترک انبار داده
توسط روش مذکور  یجادشدها یشناساز هستان اینمونه 3شکل در . است

 .شودیمشاهده م
ع داده، ههر نهو   یبهه ازا  یهد جا که باآن از رسد،یباال به نظر م یکردبا رو
نامحهدود انهواع داده    یفشود و با توجه به امکان تعر یجادا یدیجد یتموجود
 رسهد، یمحدود است. در واقع، به نظر مه  یارگسترش مدل ارائه شده بس یتقابل

ها ارائهه  بوده و هدف آن یپول یرمقاد مدل بر گزارش یندهندگان انگاه توسعه
 جامع نبوده است. یروش
 

 
 XBRL یمبنا بر شده جادیا یشناسهستان از یانمونه: (3شكل )

[21]  

 
شده است تها بها مبنها قهرار      یشنهادپ OntoStand یمتدولوژ، [22]در 

حهل   یاسهتانداردها، در راسهتا   یجهاد ا یهه عنهوان پا ه به  هایشناسدادن هستان
 OntoStandمهوردنظر در   یاصهل  یتموثر واقع شود. فعال های معناییچالش

ها در قالب و ارائه آن یماستاندارد، استخراج مفاه یکه در استخراج دانش نهفت
 یاز اسهتانداردها  یشناسه هسهتان  یجهاد ا یدر راستا است. شناسیهستان یک

 شده است. پیشنهاد 4شکل دامنه مانند  سازییبه نام مفهوم یندیموجود، فرا

 
  [22] دامنه یسازیمفهوم ندیآفر: (4شكل )

 
استانداردها، نوبت به استخراج دانهش   یدانشاقالم  یکپس از انجام تفک

 یجهاد ا یهه پا یشناسرده یکمرحله انتزاع،  یپس از ط یت،فعال ین. در ارسدیم
بهر   یشناسه هستان یب،ترت ین. به اشوندیم یفشده و روابط مربوط به آن تعر

در  .شهود یمه  حسهو، انجام کارها م یهشده و پا یجاداستاندارد مورد نظر ا یهپا
 یبهرا  یعنهوان ابهزار  بهه  یشناسه اسهتفاده از هسهتان   یقتحق ینف اواقع، هد
اطالعات شفاف و  یقطر یناست تا از ا یممفاه یانم یروابط معان یسازشفاف
 ینهد فرا یچهه  ینجا. اما در ایرددهندگان استاندارد قرار گتوسعه یاردر اخت یکامل

نشده و  یشنهادپ ستانداردهادر توسعه ا یشناساستفاده از هستان یبرا یخودکار
 ییاستخراج روابط معنا یبرا یعنوان روشبه یشناسصرفا نحوه توسعه هستان

 مدنظر قرار گرفته است. یممفاه
حاضر توجه مشخص و  یانجام شده یموضوع که کارها ینبا توجه به ا

ها در زمان استانداردها و زبان ها،یشناسرده یریپذبه موضوع گسترش یروشن
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، مقالهه  یهن ب در ادامهه ا انهد ( نداشهته ییمعنا یسازمدل یننخست اجرا )و پس از
 یهها چهالش  فهع ارائه خواهد شد که عهالوه بهر ر   یو چندسطح ییمعنا یروش
تمرکز  یزها نزبان گونهینا یریپذها، بر موضوع گسترشزبان ینا یریپذتعامل

رار قبلهی قه   انجام شده یکارها گروهی از درما،  یشنهادیداشته باشد. روش پ
بهر   یمبتنه  ههای یشناسه توسعه هستان یبرا یمفهوم یروشخواهد گرفت که 

. با این حهال، تمهایز ایهن روش بها سهایر      دنکنیارائه م یریپذتعامل یهازبان
 یریپهذ گسهترش  یتبه منظور حفظ قابل باشد کهکارهای گذشته، این نکته می

 یاپو یریدر مس هایشناسها، توسعه هستانبرخط از آن یبانیها و پشتزبان ینا
 .پذیردانجام میو به صورت خودکار 

 روش پيشنهادی -4

 یکسان یهابا وجود استفاده از زبان یداده شد، حت یحکه توض طورهمان
 یهها بهه سهازمان   یدهه گهزارش  یها مختلهف و   یهاشرکت یانارتباط م یبرا
نس کهه عمومها از جه    ماندیم یباق یریپذتعامل ینهدر زم ییهاچالش ی،نظارت
ها، به گونه زبان ینا یریپذگسترش یتتر، قابلروشن یان. به بباشندیم ییمعنا

 یتیمختلهف در سراسهر جههان، قهابل     یهها ها و حوزهاز دامنه یبانیمنظور پشت
 ییمعنها  ییهها باعم بروز چالش یگستردگ یناما هم باست یتو پراهم یدیکل

تهوان بهه مهوارد زیهر     ا میهاز جمله این چالش .شودیم یریپذتعامل ینهدر زم
 اشاره نمود:
ههای متفهاوت از ههم در    دیگهر بها نهام   وجود مفاهیم مشهابه یهک   .1

 های گوناگونها و گسترششناسیرده

ههای مشهابه   گهذاری ههای نحهوی در مهورد نهام    وجود ناسازگاری .2
 های مختلفها و گسترششناسیدیگر در ردهیک

م مشهترک در  عدم برقراری رابطهه نظیهر بهه نظیهر میهان مفهاهی       .3
 های گوناگونها و گسترششناسیرده

هایی که با یک روش مبتنی بر رویکردهای معنایی و با استفاده از قابلیت
پهذیر  هها امکهان  دهند، غلبه بر ایهن چهالش  ها در اختیار قرار میشناسیهستان

رو، پژوهش حاضر به پیشنهاد یک روش مفههومی کهالن   از همین خواهد بود.
 برقهراری  منظور به است، شده داده نشان 5شکل طور که در همان .پردازدمی

دو  یهن ا یهان م یتعهامل  یاسهتانداردها  کهه یندو سازمان، فارغ از ا یانتعامل م
در  یمورد توافهق قهرار گرفتهه اسهت، بهروز ناسهازگار       یسازمان، تا چه سطح

 انهمچندو سازمان،  یناز ا یکمورد استفاده هر  یهاو گسترش هایشناسرده
اسهتفاده   یوهشه  ییرسو، بر عدم تغ یکحاضر از  یشنهادیمحتمل است. روش پ

 یهن رنه  کهردن ا  در کهم  یسهع  یگهر، د یتمرکز دارد و از سو ییکاربران نها
 یجدا طراح یادر قالب مولفه یشنهادیمنظور، روش پ ینها دارد. به همچالش

 د.مختلف را دارا باش یوهایاستفاده در سنار یتشده است تا قابل
روش پیشنهادی، متشکل از چند مولفه ترجمه اطالعات مبتنی بهر زبهان   

شناسی است. همچنین در این روش، سهطوح مجزایهی   پذیری به هستانتعامل
بنهدی،  های خروجی در نظر گرفته شده است. ایهن سهطح  شناسیبرای هستان

 های معنهایی، ها و چالشنقش بسیار موثری در تشخیص و غلبه بر ناسازگاری
ایفا خواهد کرد. از این رو، روش پیشنهادی، از دو بخهش کلهی حهائز اهمیهت     

شود. الزم به ذکر است که به ها پرداخته میاست که در ادامه به هر یک از آن
بهه   XBRLمنظور افزایش سادگی و کاربرد توضیحات، در این مقالهه، زبهان   

فه در نظهر گرفتهه   گری حرپذیری و گزارشهای تعاملای از زبانعنوان نمونه
 شده است و روش پیشنهادی برای این زبان شرح داده خواهد شد.

 
 (: نمای کلی روش پيشنهادی5شكل )

 های خروجیشناسیبندی هستانسطح -4-1

، با ارائه و XBRLگری حرفه و به طور مشخص، زبان های گزارشزبان
ههت  توضیح بایدها و نبایدها در قالهب مشخصهات اصهلی زبهان، بسهتری را ج     

کنند. با توجه بهه ایهن نکتهه و    کنندگان آماده میپذیری برای استفادهگسترش
های معنایی منتج از ایهن  پذیری به صورتی که چالشبرای حمایت از گسترش

ها شناسیهستان در روش پیشنهادی، تر فرصت بروز پیدا کنندبها، کمگسترش
 اند از:این سطوح عبارت .شوندمیدر چند سطح ارائه 

کهه   کنهد یرا مدل م یو روابط یممفاهسطح مشخصه: این سطح،  .1
 پهذیری زبهان تعامهل   هها و اسهناد نمونهه   گسهترش  هها، یشناسرده

XBRL یهن در ا یگهر، د یهان . به بگیرندیها شکل مبر اساس آن 
 یجههادتوسههعه و ا یبههرا XBRLکههه زبههان   یسههطح، امکانههات 

اربران قهرار  که  یهار ها و اسناد نمونهه در اخت گسترش ها،یشناسرده
 .شودیم ییبازنما یشناسدر قالب هستان دهد،یم
هها، معمهوال   های اصلی زبهان ها: عالوه بر مشخصهروشسطح به .2

ههایی کهه معیهار توسهعه مطلهو،      روشها یها بهه  برخی از توصیه
شهود.  شناسی یا دیگر اسناد مبتنی بر هر زبان هستند، ارائه میرده

 خواهد شد.این سطح، این اطالعات را شامل 

شهامل مجموعهه    XBRLههای  ساختار فایلها: شناسیسطح رده .3
شهوند.  شناسهی شهناخته مهی   شود که به عنهوان رده هایی میفایل

ههای  شناسهی های مختلف حرفه، ردهتاکنون و بر اساس نیاز حوزه
تهوان بهه   استاندارد مختلفی ایجاد شده است که از آن جملهه مهی  

شناسهی  در ایهن سهطح از هسهتان   اشاره نمود.  IFRSشناسی رده
شناسی منتخب های ردهکلی، به بازنمایی اطالعات موجود در فایل

 .شودپرداخته می
ها و تغییراتهی کهه بهر    در صورت وجود گسترشها: سطح گسترش .4

ههای  گیهرد، گسهترش  هها انجهام مهی   شناسیاساس نیاز، روی رده
ا در ایهن  هآورد که این گسترشدیگری را پدید میمتفاوت از یک
 شناسی بازنمایی خواهند شد.سطح، به هستان

شناسهی  مبتنی بر یهک رده  XBRLهای سطح اسناد نمونه: نمونه .5
شناسی ممکن است گسترشهی از یهک   شوند که این ردهایجاد می
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هها شهرایط مختلهف    شناسی دیگر باشد. در ایجهاد ایهن نمونهه   رده
. به منظور شودگر در نظر گرفته میهای گزارشمحیطی و شرکت

شناسی کلی، ایهن  تکمیل هستان بازنمایی اطالعات اسناد نمونه و
 شود.سطح معرفی می

 یبهرا  یتوسعه داده شده در هر سطح، بهه عنهوان بسهتر    یشناسهستان
سهطح   ههای یشناسهستان یقت،و در حق کندینقش م یفایسطح باالتر خود ا
. شهوند یوسهعه داده مه  ت تهر، یینسطح پها  هاییشناسهستان یلباالتر در تکم

 ییارائه شده در همهه سهطوح، بهه بازنمها     هاییشناسمجموعه هستان یتا،نها
 یکله  یشناسه هسهتان  یکو  پردازندیم XBRLبر زبان  یاسناد مبتن ناییمع

  .دهندیم یلواحد را تشک

 
 هایشناسهستان یاز کاربرد توسعه چندسطح یمثال(: 6شكل )

 
 ییهرات در رصد کردن تغ یانقش عمده ی،چندسطح ییمعنا ییبازنما ینا

 گسهترش  دو ،(6شکل . به عنوان مثال )کندیم یفاشده ا یجادا یهاو گسترش
اند. شده یجادا یکسانی یشناسرده یکه رو گیریممی نظر در را «،» و «الف»
 XBRL یهایشناسشده تا سطح رده یجادا هاییشناسمثال، هستان یندر ا
دو گسهترش را   یهن ا یکله  یشناسه و تفهاوت هسهتان   ندباشیم یکدیگرمشابه 
جها کهه غلبهه بهر     از آن یگهر، د یانجستجو نمود. به ب یدر سطوح بعد توانیم

 یهری بهه نظ  یرنظ یهاو نگاشت هایسهممکن است به مقا یی،معنا یهاچالش
مهوارد   یهع شده، بها تجم  یجادا هاییشناسهستان یبندداشته باشدب سطح یازن

 یهن دامنهه ا  یستندبها در ارتباط نمختلف با آن یهاگسترش راتییمشابه که تغ
 ی. در ادامه، بهه معرفه  دهدیرا کاهش م یربه نظ یرنظ یهاو نگاشت هایسهمقا
 .شودیسطوح پرداخته م یناز ا یکهر 

 های مترجممجموعه مولفه -4-2

هها،  شناسهی پذیری به هسهتان های تعاملبرای ترجمه اطالعات مبتنی بر زبان
های به دسهت آمهده، در قهالبی    مند روشی مشخص خواهیم بود تا خروجینیاز

ها، از منظر ایستایی یها خودکهار بهودن    یکپارچه قابل استفاده باشند. این مولفه
شوند که در ادامه به بررسی شناسی به دو گروه اصلی تقسیم میتوسعه هستان
 ها خواهیم پرداخت.هر یک از آن

 یستامترجم ا یهامجموعه مولفه -4-2-1

هها،  هایی ایسهتا بهرای ترجمهه مشخصهه    شامل روشهای مترجم ایستا، مولفه
پهذیری  هها و اسهتانداردهای تعامهل   ها و سایر اطالعات ایسهتای زبهان  روشبه

های هر زبان جا که بایدها و نبایدها، کاربردها و قابلیتهستند. در حقیقت از آن
وه اسهتفاده کهاربران بسهتگی    باشد و به شیای ایستا میپذیری، مجموعهتعامل

شناسانه برای هر زبان، به صورت های هستانها به مدلندارد، روش ترجمه آن
 شهود. شناسی مورد نظر توسعه داده میگیرد و هستانایستا و یک بار انجام می

های مترجم ایسهتا، دو سهطح مشخصهه و    های خروجی از مولفهشناسیهستان
شناسهی پایهه بهرای    دهند و به عنوان هسهتان های زبان را تشکیل میروشبه

بهه   کننهد. ایفای نقهش مهی  ترجمه خودکار،  یندمنتج از فرآ هاییشناسهستان
 ی. در ابتدا بها بررسه  یمقائل هست اییژهو یتسطح، اهم ینا همین دلیل، برای

 ههای یژگهی و روابط و و ییآن شناسا ی، عناصر اصلXBRLمشخصات  یقدق
 یشناسه هستان مت اصلیقسسه عناصر بر  ینا یراث. تگرددیها مشخص مآن

 ،هها( هها و روابهط بهین آن   شناسهی، ویژگهی کهالس   های هسهتان پایه )کالس
شناسهی تحهت تهاثیر    در ادامه، با استفاده از عناصر هسهتان  .شودیمشخص م

را بها اسهتفاده از ابهزار     XBRLشناسهی پایهه زبهان    استخراج شهده، هسهتان  
protégé شناسی پایه زبان، بهه منظهور   بعد از توسعه هستاندهیم. توسعه می

های مترجم خودکار خواهیم بود کهه  شناسی کلی، نیازمند مولفهتکمیل هستان
 ها خواهیم پرداخت.در ادامه به توضیح آن

 خودکارمترجم  یهامجموعه مولفه -4-2-2

 یکه بر اساس روشه  باشدمی ییهامولفههای مترجم، شامل این گروه از مولفه
. پردازنهد یمه  یوشناسانه خهاص  ههر سهنار   هستان یهابه توسعه مدل ر،خودکا
را  یشهنهادی روش پ یریپذاستفاده یتها، قابلروش ینو خودکار بودن ا یاییپو

 یهها مهدل  کهه یهن ا یدهد. در واقع، بهه جها  یم یشافزا یواقع یوهایدر سنار
حفهظ   یبهرا  یم،توسعه دهه  هایازمندیاز ن یحوزه خاص یرا برا یشناسهستان
ترجمهه   یهاروش یی،معنا یهاتوجه به چالش یندر ع یریپذگسترش یتقابل

 یبها معرفه   یشهنهادی، تهر، در روش پ شهفاف  یهان . بهه ب یمارائه نمود یخودکار
کهه   ییهها و گسترش ییراتتغ ها،یشناسد هستانیجاا یخودکار برا یهاروش

 شودیاعمال م یسشنادر سطوح هستان آید،یبه وجود م ییبازنما ینپس از اول
در ههر لحظهه،    یریپذبر زبان تعامل یمربوط به اسناد مبتن ییمعنا ییو بازنما

 یجادخود ا یاست که کاربران در اسناد مورد استفاده ییراتیتغ ینمطابق با آخر
الزم در حوزه  یکاربران و متخصصان حرفه که دانش فن یب،ترت ین. بداندکرده
 .کنندیخود احساس نم یکاربر یوهدر ش یرییتغ یستند،را دارا ن ییمعنا

ههای  پهذیری مولفهه  در این مقاله و به منظور افزایش پویهایی و اسهتفاده  
های اصلی تعریف خواهند شد. این مترجم خودکار، عمل ترجمه در قالب عمل

ههای  شناسی، تعریف ویژگیهای هستانهای اصلی، شامل تعریف کالسعمل
باشد. این رویکرد، امکان توسعه روش ها مین آنهر کالس و تعریف روابط بی

شناسی پایه را فراهم خواهد ترجمه خودکار مختص هر نسخه دلخواه از هستان
شناسی پایه، روش مترجم خودکار نیز کرد. در حقیقت، با هر بار توسعه هستان

باید توسعه داده شود. منظور از توسعه روش مترجم خودکار، مشهخص کهردن   
های اصلی معرفی شده برای ههر یهک از انهواع اسهناد     د نیاز از عملتوالی مور
باشهد. بهه عنهوان    ها و اسناد نمونه میهای مرتبط با آنها، گسترششناسیرده

، نیازمنههد ترجمههه XBRLشناسههی مثههال، ترجمههه فایههل شههمای یههک رده 
ههای  خواهد بود. به منظور ترجمه هر یک از برچسب Elementهای برچسب
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Element،   ازای عنصهر معرفهی   باید دو عمل اصلی انجام بپهذیرد. اول، مابهه
های ازای ویژگیشناسی تعریف خواهد شد. دوم، مابهشده، یک کالس هستان
 شوند.های کالس تعریف و مقداردهی میعنصر معرفی شده، ویژگی

 گيرینتيجه -5
ههها و اسههتانداردهای روی زبههانهههای معنههایی پههیشچههالشدر ایههن مقالههه، 

پذیری اطالعات تشریح گردید. پس از بررسی کارهای انجهام گرفتهه در   ملتعا
ههایی  آوریاین حوزه، با مد نظر قرار دادن رویکردهای معنایی به عنهوان فهن  

های معنایی را دارند، روشی جدید برای غلبه روز که توانایی مواجهه با چالشبه
آوری ایهن روش، بهه   های مذکور پیشنهاد نمودیم. وجهه تمهایز و نهو   برا چالش

ههای  پهذیری زبهان  نسبت کارهای گذشته، توجه و تمرکز به قابلیت گسهترش 
باشد که های معنایی با استفاده از روشی خودکار میپذیری و توسعه مدلتعامل

گهو خواههد بهود.    استفاده بهرخط از آن، نیهاز کهاربران غیرمتخصهص را پاسه      
اده شهده بها اسهتفاده از روش    های توسهعه د شناسیهای معنایی و هستانمدل

توان بهه کشهف   ای خواهند داشت. برای نمونه، میحاضر، کاربردهای گسترده
شناسی مشهخص  های متفاوت از یک ردههای محتمل در گسترشناسازگاری

شناسهی،  های معمول نگاشت هستاناشاره نمود. در حقیقت با استفاده از روش
شناسی توسعه داده شده یا چند هستانهای ممکن میان دو توان ناسازگاریمی

را به صورت خودکار کشف نمود و در مسیری پویا، ارتباطی نظیر به نظیر برای 
 کنندگان نهایی ایجاد نمود.استفاده

 سپاسگزاری
های ارزشمند جنا، آقای دکتر این پژوهش، با استفاده از تجربیات و راهنمایی
ه تحقیقاتی خودتطبیق دانشگاه اسالم ناظمی و همچنین همکاری اعضای گرو

شهید بهشهتی انجهام گرفتهه اسهت کهه بهه ایهن منظهور، از زحمهات ایشهان           
 شود.سپاسگزاری می
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