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:جلسه چهارمسرفصل 

نقشه مفهومی•

هستی شناسی ها•

نمایه سازی تصاویر•

فولکسونومی•
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CONCEPT MAPS

در یک حوزه موضوعیبازنمونی ترسیمی از مقوله ها و روابط آنها نقشه های مفهومی و هستی شناسی ها •

.هستند

.شكل می گیرندروابط بین اشیا و روابط بین ویژگیها، روابط مفهومی با تعریف •

مستقل از نظام زبانیتعریف این گونه روابط باعث می شود زبان به كار رفته در نظام ذخیره و بازیابی، به یک •

دگیری نظام با رو متنهای ذخیره شده در نظام بدل گردد و فهم مفهوم واژه برای رایانه، به متن وابسته نباشد 

ها پیوندهای تعریف شده برای هر یک از واژه ها، امكان دریافت معنی واژه را به صورت مستقل از متن و تن

.  داشته باشد( همچون اصطالحنامه)وابسته به نظام زبانی خود 



در یک نظام موضوعی یا واژگانی مانند فهرست لغات، مفهوم هر یک از واژه ها، به متن در حالی كه •

.  وابسته است

فهم موضوعی مدارك اطالعاتی به صورت هوشمند مفهوم واژه ها به متن و ساختار جمله، وابستگی •

دواژه تعداد زیادی از مدارك بازیابی شده در جستجوهای كلیمی سازد و در نتیجه توسط رایانه را دشوار 

.  دور می ماندای، از دایرة مفهومی نیاز كاربر 









ONTOLOGIESها شناسیهستی 

.استنقشه معنایی براساس شكل گیری سلسله مراتبی واژگان هستی شناسی نوعی •

نی بر براساس سلسله مراتب و ویژگی های معنایی، حوزه معنایی خاصی را كه مبتتالش می كند : هدف

.مشخص می كندمفاهیم دقیقا تعریف شده، 



كاهانيدكتر معنایي برگرفته از اسالیدهای وب 

Rovaniemi



بوده دانشجویی قصد ادامه تحصیل در دانشگاه دیگری را دارد، دانشگاهی كه زبان آن انگلیسی:مثال

.است و موقعیت آن از نظر آب و هوایی در منطقه جغرافیایی گرمسیر باشد





:ساده ترین تعریف

؛دانستمانند اصطالحنامه ها، مجموع لغات كنترل شده مفهوم هستی شناسی را میتوان •

ز حوزه موضوعی و بعضاً متفاوت ابا روابط معنایی خاص با توجه به حوزهخاص مفاهیم یک حوزه:تفاوت•

ان های موضوعی دیگر به شكل خاصی طبقه بندی می شوند كه هدف آنها نمایش مفاهیم در قالب زب

.  طبیعی است



:هامنطق به كار رفته در ساخت هستی شناسی •

.  استكاربربا انطباق نظام و نه نظام سازماندهی دانش با منطبق ساختن كاربر 

ابط نظام با ساختار معنایی دقیق و تعریف شده براساس واقعیت های موجود یک حوزه به بیان رواین 

تر یک دقیق میان اصطالحات در قالبی واقعی می پردازد و بدین ترتیب به كاربر در فهم و شناخت بیش

حوزه كمک می كند



هستی شناسی در اصل یک نظام سازماندهی دانش است كه برای استخراج مدارك در عرصه هایی كه•

. رودتداخل حوزه ای وجود دارد به كار می 

معنایی، اطالعات مستقل زبان و بسیاری از خویشاوندیهایشامل : اصطالحنامهبا هستی شناسی تفاوت •

.  همچون خویشاوندیهای رده ای است



hadiharati77@gmail.com
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Disambiguationزداییابهام

. استابهام زدایی از مفهوم واژه مهممرحله ، تعیین روابط میان اصطالحها و سلسله مراتب میان آنها•

.زیرا اصطالحنامه به شناخت نوع روابط میان واژه ها كمک می كند•

.  استساختن خصایص درونی واژه روشن : در اصطالحنامه ها وجود ندارداما آنچه كه •



عریف شناخت خصایص و ماهیت درونی واژه ها در زبان طبیعی و انتقال آن به ساختار اصطالحنامه، به ت•

و افزایش فرایند ابهام زدایی از مفهوم واژهباعث نیاز دارد تا ، روابط جدیدی در ساختار اصطالحنامه

.شودارتقای سطح زبان نظام ذخیره و بازیابی اطالعات 



هومی استفاده از ساختارهای مبتنی بر هستی شناسی با هدف شناخت و به كارگیری فضای مف•

است راهكارها واژگان در نظامهای ذخیره و بازیابی اطالعات، از جمله 

•WordNet database





What Is Wordnet?

• A large lexical database, or “electronic dictionary,” developed and 

maintained at Princeton 

http://wordnet.princeton.edu

• Includes most English nouns, verbs, adjectives, adverbs

• Can be used by humans and machines



What’s Special About Wordnet? 

• Traditional paper dictionaries are organized alphabetically: words 

that are found together (on the same page) are not related by 

meaning

• WordNet is organized by meaning: words in close proximity are 

semantically similar

• Human users and computers can browse WordNet and find words 

that are meaningfully related to their queries (somewhat like in a 

hyperdimensional thesaurus)



What’s Special About Wordnet? 

WordNet gives information about two fundamental, universal 

properties of human language:

polysemy and synonymy

Polysemy = one: many mapping of form and meaning

Synonymy = one: many mapping of meaning and form



Polysemy

One word form expresses multiple meanings

{table, tabular_array}

{table, piece_of_furniture}

{table, postpone}

Note: the most frequent word forms are the most polysemous!



Synonymy

One concept is expressed by several different word forms:

{beat, hit, strike}

{car, motorcar, auto, automobile}



Hypernym

• a word with a broad meaning constituting a category into which 

words with more specific meanings fall; a superordinate. 

• For example, colour is a hypernym of red.



Hypernym



«ميدچه»وسط تعریف شده برای هستي شناسي ها تساختار كلي 

مفاهیم•

خویشاوندیها•

سلسله مراتب مفاهیم•

كاركرد غیرطبقه ای مفاهیم•

گروهی از اصول هستی شناسی، بیان شده در زبان منطقی مناسب •



هاشناسیاجزا هستان 

.  ، توصیفی صریح و فرمال از مفاهیم و ارتباط بین آنها در یک دامنه مورد نظر است(Ontology)هستان شناسی ها •

.  را كالس نیز می نامندconceptمفهوم یا •

یا  Slotsو گاهی اوقات Propertiesها را ویژگی. ویژگی های هر مفهوم بیانگر صفات خاص و خصایص آن مفهوم است•

Rolesنیز می نامند  .

.نیز می نامندRole Restrictionsیا Facetsرا گاهی اوقات Property Restrictionsهای هر ویژگی یا محدودیت•

آن تشكیل پایگاه دانش یا در اصطالح ها در ارتباط مفاهیم ها و دادهای از نمونهمجموعهیک هستان شناسی به همراه •

knowledge baseمی دهد



هستان شناسی ها

مفاهیم

ویژگی ها

محدودیت ها

نمونه ها



ها در ارتباط مفاهیم آن تشكیلها و دادهای از نمونهیک هستان شناسی به همراه مجموعه•

. می دهدknowledge baseپایگاه دانش یا در اصطالح 

های كالس اصلی را به ارث Propertyتمام زیر كالس های یک كالس، باید توجه داشت كه •

.  می برند

تقسیم Womanو Manرا می توان به زیركالس های Humanبه عنوان مثال كالس •

.های كالس ها و نمونه های آن را توصیف می كنندویژگی  Properties. كرد



انواع ویژگي ها

1-Functional Property 

باشد بدین معنی كه تک مقداری است و نمی تواند چند مقدار functionalمی تواند propertyیک 

است چون هر functional propertyیک property  ،hasMatherبه عنوان مثال. داشته باشد

.  شخص فقط یک مادر دارد



2-Inverse property  

خودش یک propertyیا وارون داشته باشد و وارون یک inverseمی تواند propertyیک 

propertyاست  .



3-Inverse Functional Propertiy

.باشدFunctionalباشد اگر وارون آن Inverse Functionalمی تواند propertiyیک 

hasMotherاست چون وارون آن یعنی inverse Functionalیک property  ،isMotherOfمثال 

.استfunctional propertyیک 



4-Transitive Property  

مرتبط می كند و bرا به aعنصر propertyباشد، اگر این ( Transitive)می تواند متعدیpropertiyیک 

cرا به عنصر aعنصر propertyمرتبط می كند می شود استنتاج كرد كه آن cرا به عنصر bهمچنین عنصر 

.می كندمرتبط 



5-Symmetric  Property  

aعنصر propertyباشد بدین معنی كه  اگر این ( Symmetric)می تواند متقارن propertiyیک 

به عنوان مثال . مرتبط می كندaرا به عنصر bمرتبط می كند می توان استنتاج كرد كه عنصر bرا به 

property  ،hasSibling یکSymmetric Property است چون اگرAli دارای هم نیای

Mohsen باشد آنگاه می توان استنتاج كرد كهMohsen هم دارای هم نیایNaserاست.





6-Asymmetric  Property 

عنصر propertyباشد بدین معنی كه  اگر این ( Asymmetric)می تواند نامتقارن propertiyیک 

a را بهb مرتبط می كند می شود استنتاج كرد كه آنproperty نمی تواند عنصرb را به عنصرa

است، چون Asymmetric Propertyیک property  ،isChildOfبه عنوان مثال . مرتبط كند

.نیستAliفرزند Rezaباشد آنگاه می توان استنتاج كرد كه Rezaفرزند Aliاگر 





7-Reflexive  Property  

باشد بدین معنی كه هر عنصر با خودش در ارتباط ( Reflexive)می تواند بازتابیpropertiyیک 

است چون هر شخصی خودش را Reflexive  Propertyیک property  ،knowمثال . است

.می شناسد



8-Irreflexive Property  

aعنصر propertyباشد بدین معنی كه  اگر این ( Irreflexive)می تواند غیربازتابیpropertiyیک 

،  propertyمثال . یكی نباشند و دو شی متفاوت باشندbو aمرتبط می كند، اگر فقط bرا به 

isMotherOf یکIrreflexive Propertyاست اگرZahra مادر است آنگاهZahra نمی تواند

.مادر خودش باشد











:نمایه سازی تصاویر

انواع اطالعات مهمي از بخش -تصويراطالعات در قالب •

وبمحيط در خصوصاً -متناسبسازمان دهيبه نياز •



:نمایه سازی متنباتفاوت نمایه سازی تصاویر 

در که به طور مشخصمفاهيميو يا خود متن انتخاب اصطالحات نمايه اي از ، نمايه سازي متوندر •

ايه ساز مي شوند و اين هنر نمواژه ها جايگزين تصوير ، نمايه سازي تصاويرولي در دارندمتن وجود 

.استتصاوير 

.نيمکتعبير و تفسير را بايد تصاويرهستند ولي درباره چه چيزي به ما مي گويند که متون•



:روش های نمایه سازی تصاویر

 لگاگيتمهوايگ يانوه يبور ييا ور بوهااگيرري(: Content-based)محتوا مبتنيبرنمايهسازي1.

يصاويرويژييهايسطحپايرن

 زهوا  ناووانيبور ي صتصووا      سووت ا  (: Concept-based)نمايهسوازيمبتنويبوورم  وا 2.

بااليا ر گرهايماضاعيبر ييصاوير گسطاح

(.Collaborative indexing)نمايهسازيمشاگاتييا(Social tagging)برچابيذ گيمر مي3.



:محتوانمایه سازی مبتني بر 

الم اق، نوع، اندازه، رنگتصاوير ازجمله ظاهريو ديدارياستفاده از ويژگي هاي •

در تصوير قابل مشاهده 



(:در سه سطح)محتوا مبتني بر نمایه سازی 
.يصايرفرمتياار رت،شکل،بافت،گنگسا  مانندبازيابيمشخصههاي.1

:يصايرشرح    شد  گهايت شراءمنطقي گباگ  ستنتاج.2

؛...(،اشتي،قطاگ،يلگز،ببروها پرما) شراءماگ  گصا ستبازيابييصاوير•

...(. ي ل،غالمرضايختي،سيوسهپل    ا وبرج) فر  و شرايمشخصيصاويربازيابي•

:يرسرمي حنههاييامعناوهدف شراءماننديصاير نتز عيمشخصههاي.3

؛(يصاويرگقصار يبازيابي) نا عفعالرتياحا  ثمش اگبازيابي•

...(يوگنج،فقر،يرسنگيصاويريبابازنما )مذهبييا حااسعاط يوهرجا بازيابييصاويربايأاردبر•

.صبر نظا هاي طالعاييوها مصناعيماتلز  ست ا   زسطحسا ، گمافقرت



:مفهومنمايهسازيمبتنيبر

توصيفگرهاي موضوعيتصاوير بر اساس بازيابي •

برر است، عالوه تصوير يضمنو محتواي موضوعي عيني بيانگر توصيفگرهايي براي تصوير که انتخاب •

ل و تاريخ ايجراد تصوير ازجمله نام تصوير، نام و نام خانوادگي عکاس يا تصويرگر، محاطالعات ظاهري 

، ...تصوير و 



:مفهومنمايهسازيمبتنيبر

سراني ممکر  اسرت درآ  م مفراهيم کرار  که مفاهيم عميق و هدف اصلي تصاوير توجه به : هدف•

. نباشد

.داردمايه ساز تالش فکري ناست و نياز به هزينه برو زمام برنمايه سازي مفهومي تصاوير، فرايند •

Metadata for Images in XML (MIX)ميکساز استاندارد ابرداده اي استفاده •



:مشارکتینمایه سازي یابرچسب گذاري مردمی 

الکترونيکيمحيط يک در •

به جاي نمايه ساز کاربران توسطتصاوير بهبرچسب هايي دادن •



: فولکسونومي

به منظور به اطالعاتاز طريق برچسب زدن اينترنتموجود در سازمان دهي منابع در توان کاربران به کارگيري •

خاص بدون پيروي از قواعد آنها توصيف محتواي 

توماس واندروال توسط 2005سال در •

عات وب در امر گردآوري، سازمان دهي، مديريت و اشاعه اطالکاربران خردجمعي از استفاده : مبناي فلسفي•

برچسب يا « تگ»تحت عنوان کليدواژه هايي استفاده از •



: عناصر فولکسونومي

کاربران•

برچسب ها•

منابع اطالعاتي•

نرم افزارهاي اجتماعي•





: مزایا فولکسونومي

مفروضو نه درک مستقيم کاربر واقعي توان به کارگيري •

نمايه سازيدر زبان طبيعي به کارگيري •

کاربرحجم زياد اطالعات با استفاده از توان سرعت بخشي نمايه سازي •

اشتراک گذاري اطالعاتدر برچسب گذاري و به فرصت دادن به کاربران •



:  معایب فولکسونومي

برچسب هاتنوع•

برچسب هاتک استفاده بودن و نبودندقيق •

متشابهو واژگان هم معنا کنترل نشدن •

مواردبودن برچسب ها در اغلب تک کلمه اي•

برچسبکاربران در برچسب گذاري و درنتيجه توليد حجم زيادي عدم محدوديت •

متعددمعانيو غلط هاي اماليي •



ازتوجهشماسپاسگزارم



خداقوت


