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  سازمانيارائه معماري جديدي از مديريت محتواي 
 اي رهمشاو هايشركتمناسب 
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  چکيده
هاي معنايي در مديريت دانش و محتواي سازماني از فناوري ،توان براي هدفي خاصکه چگونه مي نشان داده شده است مقالهدر اين         
آنها در توليد دانش   بر اساس زنجيره ارزشاي هاي مشاورهپيکره اصلي مستندات شرکتبدين منظور ابتدا . اي بهره گرفتهاي مشاورهشرکت

يک سازمان  بر بستر اينترانت داخلي اين مستنداتمحتواي  شناسي،مبتني بر هستان يبر اساس مدل جديد معنايآنگاه  شناسايي شده است؛
تر و خواناتر از مستندات، با بازيابي عالوه بر داشتن تصويري روشن ،هاي مديريت محتوابه اين ترتيب به کمک سامانه .است شده نمونه بازنمايي

از اين راه حل عالوه بر در برگرفتن معماري و مدل جديدي . پذيرديافته انجام مي انندات سازماني، توليد گزارش سامو ترکيب محتويات مست
را نيز به منظور توليد شيوه بازيابي و ترکيب محتويات مستندات سازماني  شناسي،هستان محتواي سازماني مبتني بر ،هاي مديريتسامانه

  . گيرددر بر مياي هاي مشاورهگزارش در شرکت
  

شناسي، توليد گزارش، توليد مديريت دانش، مديريت محتوا، بازنمايي دانش، بازنمايي متن، هستان :ليديهاي ک واژه
  متن

  

مقدمه
ها در اي همچون ديگر شرکتهاي مشاوره شركت     
پيوسته  ناچار هستند ،کسب مزيت رقابتي در بازارراستاي 

 ،هـاي تكميلـي   ب دانشو با کس كنندروز ه دانش خود را ب
 .باشـند ايجاد بازارهاي جديدي بـراي آينـده خـود     دددرص

آوري محتواي آموزشي، پژوهشـي و سـازماني    فراهمامروزه 
کـارگران دانشـي    اغلبها که  الزم براي پرسنل اين شركت

وقت قابل تـوجهي از  . شود تلقي مي يمهم وضوعم، هستند
صـرف جسـتجوي منـابع علمـي و      ،ها شركت ايندر افراد 

جسـتجو يـا توليـد    كـه پـيش از ايـن     شـود مي يمستندات
 زمـاني  ،وري در زمان و هزينـه  نبود کارايي و بهره. اند شده

شود که جستجوي اطالعات توسط افراد ديگر محسوس مي
سوي ديگر يکي از از  .گيردطور موازي انجام ميه بسازمان 

تهيــه  ،ايهــاي مشــاوره هــاي شــرکت تــرين فعاليــتمهــم
در اين فعاليت که . ماني استهاي درون و برون ساز گزارش

-در واقع مديريت دانش صريح سازماني نيز به حساب مـي 
آيد، شناسايي و استفاده از محتويات و مطالـب مسـتندات   

  . پيشين حائز اهميت بسيار است

براي پاسخگويي به ايـن   1"هاي مديريت محتواسامانه"
هـاي  سـامانه . دكننـ ايفـا   يتواننـد نقشـي کليـد   مي نيازها
هـاي   واي متعـددي بـا امکانـات و محـدوديت    يت محتمدير

ــر مشــکالت و  . خــاص عرضــه شــده اســت  بــراي غلبــه ب
که بـيش از   يراه حل مناسب ،هاهاي اين سامانه محدوديت

. اسـناد اسـت   2"بافتارسـازي " ههمه مورد توجه قـرار گرفتـ  
اي  نويسي رايانه عني که با پردازش در متن و حاشيهبدين م

توان مي ،هاي معناييا کمک فناوريببر محتواي مستندات 
و حتي هوشـمندانه  نيمه خودکار  طوره را ب مديريت محتوا

 .به انجـام رسـاند  هاي خاص ها و مقصودمتناسب با محيط
هـاي   تمرکز بـر شـرکت  همين رويكرد و با با  در اين مقاله

هاي جديـد پيشـروتر از    كه در يادگيري فناورياي مشاوره
مســتندات ســازماني آنهــا مــدلي  و معرفــي ]۱[ديگراننــد 

   .شود ميارائه يي مفهومي با رويکردي معنا
  

 ادبيات پژوهش
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در اين بخــش ابتـدا مفاهيم بازنمايي محتوا و وب    
هـاي مختلـف توليـد خودکـار مـتن را      شيوه و بعد معنايي

هـا  اکثريت قاطع اطالعاتي که در سازمان .كنيم بررسي مي
به اين معني که  ؛ستيافته ا وجود دارد اطالعات غيرساخت

ــاه داده  ــيچ پايگ ــده  ،ايدر ه ــره نش ــ ذخي ــد و ب ــور ه ان ط
کنش سـازماني از آنهـا اسـتفاده    يافته در هـيچ تـرا   ساخت
قالب صفحات وب، مستنداتي با اين اطالعات در . شود نمي

صوتي و تصـويري ذخيـره   متني، اعم از  مختلفهاي  فرمت
در کنـار مـديريت    از اطالعـات  دستمديريت اين . اند شده

 ٣يافته سازماني، مديريت محتواي سازماني اطالعات ساخت
هـاي پژوهشـي ايـن    تامروزه تمرکز فعاليـ . شودناميده مي

. يافتـه اسـت   دادن به اطالعات غيرسـاخت  حوزه بر سازمان
و  ٨، بازيـابي  ٧، مـديريت  ٦، اکتسـاب  ٥آوري جمـع  ، ٤خلق

هـاي  تاهـم فعاليـ   ،ايـن اطالعـات بـه مخاطـب     ٩رساندن
  .]۲[ مديريت محتواي سازماني است

بخشيدن به اطالعـات، بسـياري از    معنا ،از سوي ديگر
اگرچه پيشـينه  . پژوهشگران را به خود مشغول کرده است

هاي متخصصان هوش مصـنوعي  به فعاليت ،١٠شناسيمعنا
ــه ــاي در ده ــيالدي ٧٠و  ٦٠ه ــوم و شــکل م ــري مفه گي

تحـوالت   ولـي  ،دگـرد باز مـي  ١١بازنمايي و استنتاج دانش
بـا ظهـور وب   معنـايي   يعمده در حـوزه مـديريت محتـوا   

ي ا وب معنايي بـه عنـوان سـامانه   . به وقوع پيوستمعنايي 
اسـاس   جديد با ادعاي دسترسي خودکار بـه اطالعـات بـر   

شده به صورت قابل فهـم بـراي    نماييها و اطالعات بازداده
 بـه عنـوان   ١٢شناسـي  هسـتان . شـود ها، تعريـف مـي  رايانه
  .]۳[است اين سامانه تفقرا ترين ابزار و ستون مهم

وب معنـــايي  کننــده  ســه بــازوي اصـــلي توانمنــد   
بنـدي  رده. استها شناسي و هستان  ١٤، فراداده١٣بندي رده

بهبـود   بـراي اوليـه    توان روشي دستي ورا به يک معنا مي
هاي کاربر براي يک جوو  شده با پرس ارتباط اسناد بازيابي

واقع قرار دادن محتواهـا   در .ت محتوا دانستسامانه مديري
تـر  هاي مختلف براي بازگرداندن نتايج دقيقبندي در دسته

ــراداده را . بنــدي گوينــددر يــک دســته مشــخص را رده ف
تعريـف   "هـا  اي دربـاره داده داده"توان با کمي تسـامح   مي

، ١٥اعـم از دســتوري يـک از ايــن انـواع فــراداده    هــر .کـرد 
را  محتواهـا بازنمايي چندوجهي از  ١٧يو معناي ١٦ساختاري
زبان،  دستور دربارهآورد که دربرگيرنده اطالعاتي فراهم مي
  فراداده در يک ادغام با. استو زمينه معنايي آن  ساختار

دهيم بـه  به کاربر نهايي امکان مي ،سامانه مديريت محتوا 
فتـار  ر رتبط با دامنه يا بااطالعاتي دسترسي پيدا کند که م

 دربـاره هـايي   ها نظريـه شناسي هستان .نظر وي باشد مورد
محتوايي در حوزه مـديريت محتـوا هسـتند     عناصرچينش 

و روابـط ممکـن ميـان آنهـا را در     هـا  موجوديـت که اقسام 
آنهـا واژگـاني   . دهنـد  خاص از دانش نمـايش مـي  اي دامنه

فـراهم   ذكرشـده  دامنـه بالقوه براي توصـيف دانـش مـا از    
تعـــاريف بســـياري از  ،دهـــه اخيــر در  .]۴[ آورنـــد مــي 

تـرين آنهـا   معـروف امـا   ،ها ارائه شده اسـت شناسي هستان
 :كنـــد کـــه بيـــان مـــي ]۵[گروبـــر تعريفـــي اســـت از 

 ١٩سـازي  از يـک مفهـومي   ١٨سـازيي  ويژه ،شناسي هستان"
خـاص در   اي دامنـه وقتي دانشي درباره  ."است ٢٠مشترک

ــي  ــالبي اعالنـ ــي  ٢١قـ ــايي مـ ــود بازنمـ ــه شـ ، مجموعـ
جهـان   ،تواننـد بازنمـايي شـوند   کـه مـي  يي ٢٢اه موجوديت
و  هـا موجوديـت ايـن مجموعـه از   . گيـرد نام مي ٢٣گفتمان

بازتـاب  شناسـي   هسـتان روابط قابل توصيف ميان آنها، در 
در برگيرنـده   ،عـالوه بـر ايـن   شناسي اين هستان. ديابنمي

 هـا موجوديـت هاي تعاريفي است که متناظر و مرتبط با نام
 فهممتوني قابل شامل  ديگر اينكه، ستادر جهان گفتمان 

 و كننـد که معاني واژگان را مشخص مـي است  انسان براي
کــه محــدوده  تفســير و  را "رســمي"قواعــدي  در نهايــت

را نيـز در   کننـد ها را معين مـي استفاده مناسب از اين واژه
  .  خود خواهد داشت

اگر وب معنايي را نتيجـه بازنمـايي بـر محتـوا     اکنون 
ــداد  ــي قلم ــيم، غن ــوا را   کن ــايي محت ــطح بازنم ــرين س ت
ــتان ــي  هس ــين روســت کــه    شناســي م نامنــد و از هم
شناسـي را هسـته اصـلي وب معنـايي بـه حسـاب        هستان

هاي  بازنمايي محتوا ـ نقشه   سطوح )١(در جدول. آورند مي
ـ به ترتيب ميزان پيچيـدگي و غنـاي آنهـا نمـايش     دانش  

   .داده شده است
 هـايي در مقيـاس  شناسـي  هم اکنـون هسـتان  آنكه با 

شناسـي همچنـان    بزرگ وجود دارنـد، مهندسـان هسـتان   
و يـا   ٢٥دامنـه  ،٢٤بافتـار نيازمند آن هستند که بـراي يـک   

شناسـي و پايگـاه دانـش خـاص     خـاص، هسـتان   ٢٦کاربرد
اين مهـم نيازمنـد   . آن را نگهداري و به روز کنندساخته و 

دي هاي متعدروشي استاندارد است و به همين دليل روش
شناسي معرفي شده است کـه از  در حوزه مهندسي هستان

  ،]۶[ ٢٧شناسي اسکلتي اوشالدروشتوان به جمله آنها مي
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  .هاي دانش و بازنمايي آنسطوح نقشه:  ۱ جدول
  

  شکل نمادين  شرح  سطح

  نمايه
سير در فهرستي از واژگان موضوعي و ارجاع به 

  را در برمي گيرد مواردي درون متون
  

هاي چند نمايه
  گانه

برحسب  دتوانمي کهواژگان موضوعي فهرست 
ها و محصوالت ها، عناوين، شرکتها، محلنام

  شودبندي رده
  

  متنابر
را مواردي به موارد ديگر در بين متون  ازسير 

  )وب(کند فراهم مي
  

 بندي تقسيم
و سلسله  وراثتي اد در قالب ارتباطاتارتباطات آز

  شودمراتبي شکل داده مي
  

  تزاروس ساده
واژگان موضوعي را به ديگر واژگان ارتباط 

واژگان را همچنين  ،کندمي برقرارموضوعي 
  کندترجمه مي

  
تزاروس 
Z39.19  

برچسب (وابط نوع دار راز طريق حاشيه نويسي 
    دهدرا شکل مي )يا شامل فراداده دار

  شناسي هستان

 و (reuse)، باز استفاده (constraints) قيود
و  (rules and proofs)بعضي قواعد و براهين 

هاي را نيز به مجموعه (instance)ها  نيز نمونه
    .کندفوق اضافه مي

 ــ پـرز   گمـز شناسي  ، هستان]۷[ ٢٨برناراس شناسيروش 
  کـه در ايـن پـژوهش     ]۳[و روش ديويس و همکاران  ]۸[

 همچنين براي. اشاره کرد ،مــورد استفاده قرار گرفته است
هاي مختلفي شناسي زبان بازنمايي محتوا به کمک هستان

. توسعه يافتـه اسـت   OWL31و  OIL29 ،KIF30همچون 
د مـدل بهـره گرفتـه شـده     در تولي OWLدر اين مقاله از 

-شناسي خصوص هستانبا تلفيق ابزارهاي معنايي و ب. است
هـاي مـديريت   سـامانه هاي مـديريت محتـوا،   ها در سامانه

بـه  دهـه نـود مـيالدي     سطاز اوازيادي   32محتواي معنايي
 ،از نظـر کـاربري   ]۹[ شث و راماكريشنان. بازار ارائه شدند

      :انـد  کـرده  هـا را بـه سـه دسـته تقسـيم     ايـن سـامانه  
ــايي و  -۱ ــتجوي معنــ ــگريجســ ــي گردشــ -۲، متنــ

 ف دانـش ـــــــــ تحليـل و كش  -۳ سازي معنايي يكپارچه
  .گنجد پيشنهادي در اين مقاله در دسته سوم مي که مدل

تـر  اما در توليد خودکار مستندات و يـا بـه بيـان عـام    
متفاوتي به انجـام   پژوهشيکارهاي کنون  تا، ٣٣توليد متن

هايي براي  هاي مؤثر يا روش تا بتوان استراتژي رسيده است
توليد متون خاص منظوره اعم از آموزشـي، اداري، مـالي و   

هـا شـامل طيـف    ايـن روش . دكـر موارد مشابه ديگر ارائـه  
وسيعي از مباحث مربوط به بازنمايي متن تـا سـازماندهي   

طايفـه  . هسـتند رسيدن بـه اهـداف مـورد نظـر      برايمتن 
ــديع ــودي و ب ــام   ]۱۰[ محم ــه خــود اقس ــه مقال در مقدم

  :اند بندي کردههاي توليد محتوا را چنين دسته روش
توليـد  /هـاي سـازماندهي  روشگيـري از   بهـره با  -۱

متــون نوشـته شــدة بهتـر از منظرهــاي    ٣٤مـتن 
بـودگي محتـوا، پيوسـتگي     متفاوت نظيـر کامـل  
چيـدمان مـتن و    اني وــــــساختاري، ايجاز بي

  . شوند ايجاد ميغيره 
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هــاي کــه برخــي از روش ،٣٥هــاي بازنمــايي مــتنروش -۲
هـا   آورند تا آن را براي کاربران فراهم مي ٣٦سازيبصري

و  ٣٨، اتاليرهـا ٣٧را قادر بـه تفسـير و تشـخيص رونـدها    
. كننـد اي خـاص  متناسب با بافـت و دامنـه   ٣٩ها خوشه

به منظور مديريت اسناد وب نيـز   ٤٠عبارت پيبازنمايي 
  .تاسها مثال ديگري از اين روش

بــر اســاس وابســتگي  ٤١مــتنبنــدي دســتههــاي روش -۳
 ٤٣رسان جموعة فازي از کلمات کليدي اطالع، م٤٢ها واژه

  .اند ها به نتيجه رسيده ها و فرامدل و مواردي از مجموعه
و  ٤٥، تفسـير ٤٤کـاوي  هـا را مـتن  اي ديگـر از روش گونه -۴

رويکردهـاي   در نهايـت و  گوينـد  ٤٦سـازي مـتن  خالصه
، دو رويکرد موجـود در  ٤٨تنظار بدونو  ٤٧تحت نظارت

 .هستندسازي متن خالصه
 

 کارهاي مشابه
اي مشاورههاي سازماني شرکت هاي گرچه در توليد گزارش

هـاي  شناسـي  پيرامـون هسـتان   نمونه مشابهي يافت نشد،
ه بدو مورد نيمه مرتبط اي هاي مشاورهخاص بافتار شرکت

   .دست آمد
 و دانيـل  مربوط به فعاليت پژوهشـي اولـري   مورد اول

طي بررسي فرآينـدهاي اصـلي    خوددر مقاله  ايشان. است
،  Arthur Andersen اي بــزرگســه شــرکت مشــاوره
Ernst & Young و Price Waterhouse  به بررسي

. انـد  ها پرداختهشناسي و فوايد آن براي اين شرکتهستان
اند که هر شركت مشاوره كه به بررسي آن آنها بيان داشته

و يا در حـال سـاختن    داشتهشناسي  د، يا هستانان پرداخته
بـا ايـن وجـود     .استهاي مربوط به خودش  شناسي هستان
 انـد خاصي در مقاله خود نکـرده   شناسي اي به هستان اشاره

]۱۱[.  
سـرکار و همکـاران   هـاي   مرتبط با فعاليـت  مورد دوم

ـ اين مورد بـه گـزارش   . است ]۱۲[ حاصـل در   هـاي  هتجرب
هاي مديريت دانـش در شـرکت     چوبطراحي و توسعه چار

شرکت مورد . پردازد مي) MCS(خدمات مشاوره مديريت 
 ٤٩پرايس واتر هوس كـوپر المللي  بينشركت شعبه مطالعه 

اين چـارچوب بـر اسـاس يـك مـدل      . است در هندوستان
مفهومي كه در آن منابع گوناگون دانش در سطح محتوا با 

 كپارچه تعامليكديگر به منظور تحقق يك ساختار دانش ي
   .شکل گرفته است ،دارند

ـ    هستان ويـژه در حـوزه   ه شناسي کارهـاي مشـابهي ب
. توان يافتمي ٥١، ابزارهاي نگارش ٥٠پردازش زبان طبيعي

ــده ــاي هســتان ،پژوهشــگران اي ازع شناســي را در ابزاره
توليـد مـتن مـورد اسـتفاده قـرار       متداول نگـارش کـه در  

اليويرا نيز از . ]۱۴[و  ]۱۳[اند  کار بستهه ب ،گرفته است مي
همين شيوه در بهبود دسترسي کاربران سامانه بـه دانـش   

. ]۱۵[ســازماني در فراينــد نگــارش اســتفاده کــرده اســت 
 اساس ابزارهاي نگـارش  ميزوگوچي با کمک همکارانش بر

هـاي آموزشـي از   در حوزه مدلسازي يادگيرنده و استراتژي
هـاي  سـامانه  ها بهره گرفتـه اسـت کـه بـه    شناسي هستان

. ]۱۸[ - ]۱۶[منجر شده اسـت   IES ٥٢آموزشي هوشمند
جين و همکاران نيز در همين زمينه عمل کـرده و سـامانه   

IES  ولبـرت و همکـارانش نيـز در    . ]۱۹[ انـد  كردهرا ارائه
هاي توليد محتواي  هاي محتوايي در سامانهبازمنظوري ابژه

ابـژه بـه   . ]۲۰[اند  شناسي استفاده کرده آموزشي از هستان
  . ، موضوع است در برابر سوبژه يا ذهنمعني چيز

هاي بسياري از کارهاي پيشين در اين حوزه نيز به فعاليت
. ]۲۲[و  ]۲۱[گردد متخصصان پردازش زبان طبيعي برمي

شناسي زباني  با کمک يک هستان ]۲۳[آگودا و همکارانش 
ر موفق به توليـد متـون اسـپانيايي د    ،هاي مرتبطو فناوري

 ،تـر به عنوان نمونه مشـخص . شدندحوزه تخصصي شيمي 
توان به توليد مـتن بـراي توصـيف اشـياي تـاريخي در      مي
و  ]۲۵[ ، ]۲۴[هـاي ديگـري در    سامانه. دكرها اشاره موزه

-تر ميتر و متمايزخرهاي متأاز نمونه. توان يافت مي ]۲۶[
تــوان بــه کارهــاي بونچــوا و همکــارانش در قالــب پــروژه  

MIAKT در دانشگاه شفيلد انگلستان اشاره کرد کـه   ٥٣
انــد شناســي مــرتبط توانســتهو هســتان NLPبــا کمــک 

هاي پزشکي، اطالعات بيمار، مستندات پزشکي اعم از رويه
يــا از پــروژه  ؛]۲۷[ كننــدمــاموگرام و نظــاير آن را توليــد 

Artequakt    در دانشگاه ساوتهمتون ياد کرد کـه توسـط
در اين پـروژه بـا   . در حال انجام استآالني و همکارانشان 

بيوگرافي هنرمندان از ميان صفحات  ،شناسيکمک هستان
هـاي ايکسـال و    فعاليت در نهايت. ]۲۸[ شودوب توليد مي

 همکارانش که با رويکردي روانشناسانه به کاربران و زبـان، 
 هــاي هــا را در توليــد گــزارش  از فعاليــتاي  مجموعــه
کار آنها نيز به  اند و بخشي ازهسازي شده انجام داد شخصي

          زـــــشناســي در ايــن حيطــه متمرک  کــاربرد هســتان 
  .]۲۹[بوده است 
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  .پژوهشي و معنايي سامانه پيشنهادي محدوده:  ۱ شکل

  

  
  .شناسي سامانه پيشنهاديمدل هستان محدوده:  ۲ شکل

 

 اي مدل پيشنهادي براي يک شرکت مشاوره
 سـعي شــده اسـت محـدوده ابعــاد   ) ۲(و ) ۱(در دو شـکل  
در شکل . شده در اين مقاله نمايش داده شود پژوهش انجام

محدوده پژوهشي و معنـاي سـامانه پيشـنهادي آمـده     ) ۱(
 ]۳۱[و  ]۳۰[بنــدي از مراجــع  اســاس ايــن تقســيم. اســت

  .برداشته شده است
 ]۳۲[اساس مقاله نـوي و مـک گينـز     بر )۲(در شکل 
نوي و مک . شناسي پژوهش تبيين شده استابعاد هستان

دارنـد کـه در طراحـي هـر     گينز در مقاله خـود بيـان مـي   
بـه   ،شناسـي پيش از طراحـي هسـتان  شناسي بايد  هستان

در چه دامنه تخصصـي از   -۱ :پاسخ داده شود چهار سؤال 
نظـور  به چه م -۳ صيافتار و محيط خادر چه ب -۲دانش، 

بنــدي  ديگـر تقسـيم   ؟بـراي چـه کـاربردي    -۴مشخصـي   
برداشـته شـده    ]۳۶[تا  ]۳۲[از منابع ) ۲(مندرج در شکل 

 شرکت مشاوره مديريت گسـترش  ،پژوهش يقلمرو . است
  به عنوان مطالعه) ناميمکه از اين پس گپ مي(پويا  انديشه 

توجـه اسـت کـه هـر سـازماني       قابـل . اسـت موردي  
جـدا از  . را داردشناسي خـاص خـود   بندي و هستان يمتقس

تواننـد   هـاي سـازمان نيـز مـي     اين حتي هر يک از بخـش 
کـه زبـان    چـرا  ،شناسي خاص خود را داشته باشندهستان

هاي مرسوم مخصوص به خـود  خاص، فرهنگ خاص و واژه
ويـژه   ،مامورد نظر شناسي از اين رو هستان. ]۳۶[را دارند 
است و سـعي شـده تـا     شدهاي تعريف ههاي مشاور سازمان

  .شودسازگاري آن با استانداردهاي رايج حفظ 
 ،اي هـاي مشـاوره  مديريت مسـتندات شـرکت   براياما 
. است شرط الزم ،هامستندات رايج در اين شرکت شناخت

و ارزشـي کـه در    زيـاد دليل اهميت ه اين مستندات ب ولي
در  ،ها داردتوليد دانش به عنوان سرمايه اصلي اين شرکت

از ايـن رو  . نيستند دسترسمنابع آکادميک و تجاري قابل 
 ،ها سعي شـده اسـت  با تمرکز بر زنجيره ارزش اين شرکت

اسـاس آن   جريان توليد دانش در آنهـا تبيـين شـود و بـر    
آنگاه با تمرکـز  . بندي شکل گيرد سطوح اوليه مدل تقسيم

  طوح ــــت گپ يا ســــــــه موردي شرکــــــبر مطالع
  

  دانش هاي نقشه
 يا

 متن بازنماييسطوح 

  اي؟دامنه چه -۱
  
  بافتاري؟ چه -۲
 
  منظوري؟ چه -۳
  
 ؟کاربردي چه -۴

 دانش مديريت
  نمايه
  چندگانه نمايه
  متنفرا

  تزاروس
  بندي تقسيم
  شناسي هستان

 اي مشاوره هاي شرکت

 محتوا مديريت

 گزارش توليد

  سند/متن
  فيلم
  صدا

  تصوير
  چندرسانه

  مديريت
  استراژي
  اطالعات فناوري
  خاص صنعت

  صريح 
  ضمني 

[ (Noy and McGuinness 2000)۳۲ ] 

[ )(Charles Abrams  2003 ۳۳]  [  (Hansen and others 1999)۳۴] 

[ (Wersin 2000)۳۶] 

[ (MIT Careers Office 2005)۳۵] 

 پارادايم
 پژوهش

  رفتاري علوم
  

 طراحي علوم

  رياضي
  اي رايانه

 مفهومي

  نمايه
  چندگانه نمايه
  تنمفرا

  تزاروس
  بندي تقسيم
  شناسي هستان

XML  
RDF  

RDFs  
OWL-L  

OWL-DL 
OWL-Full  

Ontolingua   
WebOnto  

OntoSaurus   
ODE   

KADS22   
PretegeWin  

  محدوده پژوهشي محدوده معنائي

 (Hevner, A., et al 2004) [۳۰] 
 (Vaishnavi  et al 2006) [۳۱] 

 ابزار

 استاندارد

 بازنمايي
 علم طرح مدل

  سازه
  مدل
  روش
  نمونه
  بهتر نظريه
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  .زنجيره ارزش شرکت گپ:  ۳ شکل

  

  .]۱۰[بديع ي و هاي سازماني محمودشناسي پيکربندي گزارشهاي هستانکالسخالصه :  ۲ جدول
 

  تعريف  نام رسمي کالس  نام طبيعي کالس
  ...ابتداي مستند و حاوي تيتر، نگارنده، چکيده و OveralBody  کليات
    SectiontitrOveralBody  تيتر

    DetailedBody  جزئيات
  ها و اشکال باشدشامل تعاريف، مثال  IntroductionDetailedBody  مقدمه
  متن اصلي مستند  To-issueDetailedBody مبحث
  توصيف کلي  AproachTo-issueBody رويکرد
  توصيف کلي همراه با چارچوب مشخص  FrameworkTo-issueBody  چارچوب

  چارچوب به همراه روش و الگوريتم مشخص  AlgorithmTo-issueBody وريتمالگ
  هاي آنها و تکنيکالگوريتم همراه با ابزار  ToolsTo-issueBody ابزار
 ها و صنايع ديگر بحث کاربرد مفاهيم فوق در دو بخش حوزه  ApplicationDetailedBody  کاربرد

 رسي مزايا و معايب مباحث فوقبر  AdvDisadvDetailedBody  مزايا و معايب
 به نوعي دربرگيرنده پيشنهادات آتي  TopicgenerationDetailedBody  توليد موضوع

    RefrencesDetailedBody  مراجع
  

بـا برقـراري    در نهايـت بندي کامـل شـده و    پاييني تقسيم
ها و تعريف و تـدقيق آنهـا مـدل    ارتباطات ميان موجوديت

در واقـع بـدين ترتيـب    . شـود  شناسي نهايي تهيـه هستان
 معرفـي  هـاي کـاري  ين شرکت در مسير فرآيندمستندات ا
  . شده است

و بررسـي چرخـه    اگر بخواهيم با مرور ادبيات موضوع
فارغ از در نظر گرفتن  ،هاي مشاوره مديريتي ارزش شرکت

بـه تبيـين زنجيـره ارزش ايـن      هـاي سـتادي آنهـا   فعاليت
هسـته اصـلي    شد کـه  متوجه خواهيم ،ها بپردازيمشرکت
. ]۳۸[،]۳۷[ ها مفهومي به نام پروژه اسـت اين زنجيره همه
اي پـروژه   زنجيره ،خود انداز موريت و چشمأاساس م برگپ 

 که در شـکل  استهاي خود برگزيده محور را براي فعاليت

شده قابل  هاي عنوانزنجيره همهو با  شده نمايش داده )۳(
  .استل آنها مکمنيز  يو حتي در موارد طباقان

بندي گپ بر پس از تعريف سطح نخست مدل تقسيم
اساس زنجيره ارزش آن، در ادامـه سـعي شـد از مفـاهيم،     

اندارد موجـود  هاي استشناسي ها و روابط هستانموجوديت
  .شناسي نهايي بهره گرفته شود در تکميل مدل هستان

عبارت بودند هاي مرتبط شناسي هستاناين ترين مهم
در ارتبـاط بـا    کـه  "شناسـي سـازماني  هستان"نخست : از

اوشـلد و کينـگ در    و توسـط   اسـت کار سازماني  کسب و
ــه شــده اســت  ۱۹۹۵ســال  شناســي هســتان دوم. ]۶[ارائ

سازماني ديگري است که در دانشگاه تورنتو توسط فـاکس  
  . ]۳۹[توليد شده است  TOVEبا نام تجاري و همکارانش 

  
  

  
GAP 

SE 

KM IT 

ب اکتسا
توليد / 

تحليل 
نيازمندي ها 

طراحي و 
توليد 

تست و 
ارزيابي 

  تحقيق
 و توسعه 

  بازاريابي 
 و فروش

برقراي 
ارتباط با 

اخذ 
 پروژه 

ارائه 
استقرار يا  محصول

 اختتام

مستندسازي 
 نهايي پروژه

خدمات و 
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  .بندي مستندات گپسيممدل تق:  ۴ شکل
  

شناسي متون پرورشي است کـه توسـط   هستان ،سوم
آنها در واقع با ارائه . ارائه شده است ]۱۰[محمودي و بديع 

چگونـه يـک   كـه  انـد  شناسي خاصـي توضـيح داده  هستان
. توانــد ســاختارمند باشــدبخــش يــک مســتند مــي/فصــل

ـ   هسـتان  در نهايتو ) ۲جدول( ه شـبکه  شناسـي مربـوط ب
سـرکار و  اي است کـه توسـط    هاي مشاورهانت شرکتاينتر

  .]۱۲[است  شدهارائه همکارش 
ــالس  ــب ک ــدين ترتي ــاي ب ــت(ه ــا موجودي ــدل ) ه م

شناسي سامانه مديريت محتواي معنايي مورد نظـر   هستان
ـ . شدکالس تعريف  ۴۰۰اين پژوهش در بيش از  دليـل  ه ب

نمايي محـدود از سـه سـطح نخسـت آن در      ،وسعت مدل
قابـل مشـاهده   ) ۴(بنـدي منـدرج در شـكل     يمنمودار تقس

  . است
  بـا   هـايي  ، گـزارش شـود طور که مالحظـه مـي    همان
ــوان  ــطح    Reportعنـ ــه سـ ــه سـ ، PreprojectReportبـ

DuringprojectReport و PostprojectReport  ــيم تقســــ
تر متناسب بـا سـطوح   شده است و همين طور سطح پايين

  .سطح تعريف شده است ۶بااليي تا 
به مدل ) ۳(دار جدول  برچسب ٥٤کردن روابط افهبا اض

. شناسي نهايي شکل گرفته است، مدل هستانبندي تقسيم
شناسي از چهار رابطه بهره گرفته شده است  در اين هستان

شش رابطه  در مجموع OWLفرض در  که با دو رابطه پيش
  :اند خالصه شده) ۳(اين روابط در جدول . شود مي

که در محـيط   ]Protégé ]۴۰ار افز اين مدل توسط نرم
سازي شـده و کـد آن   ، شبيهاستعمومي وب در دسترس 

بخـش   ،در اين  کـد . است شدهتوليد   OWLدر قالب زبان

. توصيف شده است »هندبوک سازماني«مستند  »مقدمه«
است و »فصول هندبوک سازماني«زير مجموعه  ،اين بخش

شابه م »جزئيات سند« از بخش »تعريف« »داراي پيکره«
. اسـت  »مقـاالت سـازماني  «مسـتند   »مقدمـه «بـا بخـش   

ها نشان داده شده اسـت کـه   همچنين در قالب محدوديت
هندبوک «هاي ديگر مستند  اين بخش با هيچ يک از بخش

  .ندارد يياشتراک محتوا »سازماني
  

  

 .توليد گزارش گپشناسي هستانمدل  روابط:  ۳ جدول
 

isSimilarTo مشابه با  hasBodyOf اراي پيکرهد  

isEquelTo برابر است با  isA است  

hasTypeOf = 
hasFormatOf 

  دارد hasA  داراي فرمت

  
  

  
  

  .گپ هاي سامانه توليد گزارشمعماري :  ۵ شکل
  

Owl-Thing 

Report 

DuringprojectReport PostprojectReport PreprojectReport 
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، سامانه )۵(شکلدر قالب معماري  در نهايتاين مدل 
هــاي سـازماني را بـر سـکوي سـامانه     هـاي  توليـد گـزارش  

مستندات . دهدمديريت محتواي معنايي سازماني شکل مي
هــاي  مطــابق بــا ســاختار(يافتــه  ســازماني اعــم از ســاخت

يافته، پـس از تبـديل بـه     يا غيرساخت) شده در باال معرفي
ــل ــق يــک   Parseاز يــک  HTMLهــاي فاي گذشــته و طب

تر داخـل مسـتند   متن آن از مرز هر تي ،دستورالعمل ساده
مسـتند متمـايز    HTMLدر کـد   Headingکه با برچسـب  

  . شودهاي مجزا تقسيم مي به قسمت شود، مي
هـا را  توانيم عمل تجزيه و اين قسـمت عمل را مي ناي

در واقـع از  . هاي محتوايي بناميمتوانيم ابژهمي در اصطالح
تهيـه خواهنـد    هـايي  گزارش ،هابه هم پيوستن همين ابژه

پس از عمـل تجزيـه در   . ه آن را عمل ترکيب گوييمشد ک
بنـدي   ساختار تقسـيم فرآيندي مطابق با شناسنامه سند و 
. شـود  يهايي ضميمه مشرکت، به هر ابژه محتوايي فراداده

شـوند تـا در زمـان    ها ذخيره مـي ها در انبار دادهآنگاه ابژه
ـ . خواست فراخواني شوددر افـزار   کـارگيري نـرم  ه کاربر با ب
هاي خود را به يـک موتـور اسـتناج    صوصي پرس و جومخ

ه و ايـن موتـور بـا    كـرد شناسـي ارسـال    مبتني بر هسـتان 
هـاي مناسـب بـا درخواسـت     ابژه ،هاداده هجستجو در انبار

  . كردکاربر را فراخواني خواهد 
هر نسخه جديد از اسناد  ،مديريت نسخ و کار سازطي 

طـور  ه ب ،شودميکه به سامانه از طريق پرتال شرکت وارد 
هــاي بــر اســاس فــراداده ءخودکــار پــس از تجزيــه اجــزا

هـاي  در شـکل  .شـود جايگزين نسخ قبلي مي شده، ضميمه
کـاربر   .نمايش داده شده اسـت افزار  نمايي از نرم )۷(و  )۶(

کنـد کـه در چـه    ابتدا در فـرم ورود اطالعـات تعيـين مـي    
ا صـنعتي، چـه سـندي ر   در چه اي، در چه موضوع و رابطه
آنگاه سامانه بـا مراجعـه بـه    ). ۶شکل(خواهد تهيه کند مي
شده خـود، مطـابق بـا همـان      ويسين هاي حاشيهباره دادهان

گذشت، موارد مشابه با هر بخش آن  فرايندي که شرح آن
سند را به ترتيب از ميان اسناد قبلـي بـه کـاربر پيشـنهاد     

اب و در مـتن سـند   کند و کاربر موارد مطلـوب را انتخـ  مي
  ).۷شکل(کندجايگذاري مي

  

 ارزيابي مدل
هـاي  پس از معرفي شاخص ]۳۹[فاکس و همکارانش 
دارنـد   اذعان مـي  در نهايت ،شناسيمختلف ارزيابي هستان

آنهـا  . اسـت  تـرين شـاخص، شـاخص شايسـتگي    که مفيد

شناسـي انتظـار   اي که از هسـتان گويند براي هر وظيفه مي
-وظيفـه نيازمنـدي   ايـن  ؛کار گرفته شوده رود در آن بمي

 هااين نيازمندي. كند شناسي تحميل ميهايي را به هستان
توانـد در قالـب پـرس و جوهـايي      شکل مـي  به بهترين نيز

اين . شناسي بايد به آنها پاسخ بگويدتدوين شود که هستان
هـاي شايسـتگي ناميـد کـه     توان پرسشها را مينيازمندي
شناسـي   انهاي اطالعاتي کـه هسـت  ريف مشخصهاساس تع

   .كند براي وظايف مختلف فراهم آورد را معلوم مي بايد
  

  .هاي شرکت گپشايستگي و نيازمندي معيارهاي : ۴ جدول
 

 isA(D?P)  است؟ (P)متعلق به کدام فرآيند  Dسندِ  

 isSimilar(D?D) است؟  (D)مشابه کدام سند  Dسندِ  

 isEqual(D?D) است؟  (D)معادل کدام سند  Dسندِ  

  isA(O?D) است؟  (D)متعلق به کدام سند  Oابژهِ  

است؟  (P)متعلق به کدام فرآيند  Oابژهِ  
   

isA(O?D) Ù 
isA(D?P) 

 isSimilar(O?O)  است؟  (O)مشابه کدام ابژه  Oابژهِ  

 isEqual(O?O) است؟  (O)معادل کدام ابژه  Oابژهِ  

داراي چه ماهيت گزارشي است؟  Oابژهِ  
(F)  

hasFormat(D?F) 
Ù isA(O?D)  

) بازار شرکت(مرتبط با چه بافتاري  Oابژهِ  
 (I)است؟ 

isA(O?D) Ù 
isA(D?I) 

خدمات (اي مرتبط با چه دامنه Oابژهِ  
  (S)است؟ ) شرکت

isA(O?D) Ù 
isA(D?S)  

  

  
ـ شناسي از نظر اينکه ميدر واقع هستان طـور  ه تواند ب

شايسـتگي و  هـاي  الزم و کافي وظايف را به کمک پرسـش 
ــد، محــک  يها پاســخ ــيشــان بازنمــايي کنن ــوند زده م  .ش

ـ   هـايي کـه از پرسـش    مشخصه دسـت  ه هـاي شايسـتگي ب
را روشـن خواهـد کـرد و آن     يبسيار مهمـ موضوع  ،آيد مي

اينکـه چــه زمــاني بازنمــايي تمـام شــده و اســتنتاج آغــاز   
در واقع در نهايت سطح بازنمايي مدل  موضوع اين. شود مي

  .کرد را روشن خواهد
اسـاس   ها را براز اين پرسش مورد ۱۰ما نيز در اينجا 

ــاحبه ــه   مص ــايي ک ــه ــته ب ــرکت داش ــديران ش ــم و ا م اي
و نيـز اهـداف ايـن پـژوهش اسـتخراج       هاي آنها نيازمندي

. داده شـده اسـت  ) ۴(در جـدول  اين معيارهـا  که ايم كرده
به اين نتيجـه شـده اسـت کـه     منجر ها  بررسي پرسشنامه
  .تواند پاسخگوي آنها باشدمدل مي پرس و جوي روي
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   .صفحه ورودي سامانه پيشنهادي:  ۶ شکل

  

  
   .صفحه اصلي سامانه پيشنهادي:  ۷ شکل

  

 گيرينتيجه
مديريت هدفمند دانش سازماني نگاشته شده در 

شنهادي است که با مستندات، از دستاوردهاي معماري پي
اي، اهميت فراواني هاي مشاورهتوجه متخصصان از شرکت

ضمن آنکه سامانه حافظه سازماني . ها داردبراي اين شرکت
اوليه کارمندان شکل گرفته نيز بدين شکل مطابق با نياز 

خدمات متنوع مديريت دانش  ءتواند سرمنشامي است که
  . در سازمان باشد

  هب. پذير است لف امكانــــابعاد مخت توسعه اين سامانه از

 با هدف، هاي جديد در اين سامانهکارگيري فناوري 
الت مديريتي سازمان و افزايش کارآيي گشايي از مشک گره

شناسي سامانه با دو رويکرد  و اثربخشي، توسعه هستان
شناسي استاندارد افقي و عمودي، بدين معني که يا هستان

اده شود و يا سعه داي توهاي مشاورهشرکت
هاي تخصصي و بخش تر پيرامونيهاي جزيشناسي هستان
شناسي افزوده سازماني به اين هستان هاي تر گزارشجزئي
هاي محتوايي يک ترکيب ابژه وضوعم در نهايتو  شود

اي که بالغت و فصاحت بيشتري در متن گونهه گزارش ب
.است هاپيشنهاداز جمله اين  ،به طور خودکار لحاظ شود

  
  
  
  
  

  خدمات شرح
  زمانبندي
  پروژه سازمان
 برآورد

 نفرساعت

 هاي سیاست
  اجرایی
  نامه واژه

 فهرست

  تاریخچه
 مقدمه

  موضوعی
 اهداف
  پروژه

 تعریف پروژه  .1

  کسب حمایت رسمی مدیران ارشد
  تعیین وظایف مشاور ، ناظر و کارفرما

  نفعان شناخت ذي
  تعیین محدوده پروژه
  تعیین روش تحقیق

 
  آل شناخت وضعیت ایده    2  

  ها و اهداف فناوري اطالعات بررسی آرمان
  ها فناوري اطالعاتبررسی استراتژي

  بررسی خدمات نوین
  آلهاي اطالعاتی ایدهبررسی سیستم
  هاي نوینبررسی فناوري

  هاي ایده آلبررسی منابع و زیرساخت
  
  شناخت وضعیت فعلی     3 

  تدوین و پیکربندي خالصه استراتژیک کسب و کار
  هاشناخت موجودي فعلی سیستم
  هاترسیم معماري فعلی سیستم

  هاشناخت موجودي فعلی فناوري
  هاترسیم معماري فعلی فناوري

 شناخت وضعیت فعلی     3

ي خالصه استراتژیک تدوین و پیکربند
  کسب و کار

  هاشناخت موجودي فعلی سیستم
 تهیۀ اطالعات پایه

    مذاکره با کلیۀ مسؤوالن و مدیران واحد
  مذاکره با سایر مسؤوالن 

    آوري کلیه قوانین دولتی مرتبط با امور جمع

آوري اطالعات از مستندات و مطالعات  جمع - 3
هاي مختلف  اي در دانشگاه و سازمان پراکنده
 کشور

ها،  شناسایی و تهیه فهرست سازمان 1- 3
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 ب استفاده در متنيسی به ترتيهای انگل واژه
                                                

1- Content Management System     
2- Contextualization 
3- Enterprise Content Management 
4- Creation 
5- Gathering 
6- Acquisition 
7- Management 
8- Retrieval 
9- Distribution 
10- Semantics 
11- Knowledge Representation and Reasoning (KRR) 
12- Ontology 
13- Classification 
14- Metadata 
15- Syntactic 
16- Structural 
17- Semantic 
18- Explicit Specification 
19- Conceptualization 
20- Shared 
21- Declarative 
22- Entity 
23- Universe of Discourse 
24- Context 
25- Domain 
26- Application 
27- Ushold’s Skeletal Methodology 
28- Bernaras  
29- Ontology Interchange Language (OIL) 
30- Knowledge Interchange Format (KIF) 
31- Ontology Web Languages (OWL) 
32- Semantic Enterprise Content Management 
33- Text Generation 
34- Text Generation/Organization 
35- Text Representation 
36- Visualization 
37- Trends 
38- Outlier 
39- Cluster 
40- Phrase-Based 
41- Text Categorization 
42- Term Association 
43- Fuzzy set of Informative Keywords 
44- Text Mining 
45- Interpretation 
46- Summarization 
47- Supervised 
48- Unsupervised 
49- Price Water House Cooper 
50- Natural Language Processing (NLP)  
51- Authoring Tools 
52- Intelligent Education System (IES) 
53- Medical Imaging and Advanced Knowledge Technologies 
54- Property 
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