
  

۴۹ 

 

�

 دانشگاه تحصيالت تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته - مکانيهاي اطالعات کارشناسي ارشد مهندسي سيستم 

kazemmirzapour@yahoo.com 
roya.esmaily@gmail.com 

fhakimpour@ut.ac.ir 

 

-

-

  واژگان

 

 

 

 

 

                                                           
� 

mailto:roya.esmaily@gmail.com
mailto:roya.esmaily@gmail.com


 

۵۰ 

 

  

مبنا، توجه -مکان يهاسير سروياخ يهاسال يط

خود  يبه سو يو صنعت يرا از جانب جوامع علم ياديز

 يايکه با اش يکاربردهر ف يجلب کرده است. طبق تعر

ت يرا بر اساس موقع يمتحرک در ارتباط باشد و خدمات

ارائه دهد در  ياافراد به صورت لحظه يو اطالعات شخص

 . [1]رد يگيقرار م مبنا-مکان يهاسيسرو يحوزه

-ريزمان زم، مکان و يها، کاربران، مفاهسيسرو
مبنا -خدمات مکان يهستند که برا ياصل يهادامنه

-يردامنه ها کامالً ناهمگن مين زيشوند. ايف ميتعر
ده باشد. يچيخود کامالً پ يتواند برايباشند و هر کدام م

به عنوان  يآنتولوژ ˝راين مسائل، اخيبه منظور رفع ا

مبنا -مکان يهاسيسرو يهارساختار دادهيز يهسته

 قرار گرفته است.

ها، کالس يحاو يک مجموعهيبه همراه  يآنتولوژ

ح يف صريود به توصيات و قيهيها، روابط، بديژگيو

ها يگذشته آنتولوژ يهاپردازد. در طول ساليم ميمفاه

ن افراد يم بيتبادل افکار و مفاه يبه صورت گسترده برا

ح به يمختلف به صورت خالصه اما صح يهاستميو س

 يدر کاربردها يکار رفته است. استفاده از آنتولوژ

و  يمانند عدم سازگار ياز مشکالت يريمختلف به جلوگ

 کند.يارتباط کمک م يبرداشت به هنگام برقرارسوء

به منابع داده با  مبنا-مکان يهاسيسروها در يآنتولوژ

ش به يو نما يريتعامل پذ يمختلف اجازه يهافرمت

 .[2]دهد يح را ميحالت صر

توانند اغلب يم مبنا-مکان يهاسيسروامروزه 

افته يتوسعه  W3Cرا که توسط انجمن  ييهايآنتولوژ

 يعيف وسيکه ط يعموم يآنتولوژ يق کتابخانهيو از طر

است، به کار  يابيدهد قابل دستيپوشش ملدها را ياز ف

ا يباشد  يها، خواه عمومين آنتولوژي. ا[3]رند يگ

ا يگر را شرح دهند يد يهاي، خواه آنها آنتولوژيشخص

 توانند در به اشتراکيخودشان را، به طور قطع م

س يسروک يها در داده مجدد ياستفاده گذاشتن و

 کمک کنند. مبنا-مکان

به ک فرد ممکن است ينکه يل اين، به دليعالوه بر ا

مانند  يمتعدد يهادستگاه يلهيوسطور همزمان به

از ين گردد، يابين و... رديتلفن همراه، ماش GPSدستگاه 

جاد يت از منابع چندگانه ايبه بدست آوردن موقع

م مکان، يمفاه يستين منظور بايبه هم ده است.يگرد

 يا در مکان در طيزمان و حرکت )مانند حرکت اش

 يدر کاربردها يمهم يهازمان( را به عنوان المان

 قرار داد. يمبنا مورد بررس-خدمات مکان

ساختار  يق پس از بررسين تحقين راستا ايدر هم

مبنا که شامل: -مکان يهاسيموجود در سرو يآنتولوژ

 3يکاربرد يو آنتولوژ 2محتوا ي، آنتولوژ1دامنه يآنتولوژ

م مکان، زمان يمفاه ييل معنايه و تحليباشد، به تجز يم

ه و اساس يم به عنوان پاين مفاهيپردازد. ايو حرکت م

-مکان يهاسيسرو يدامنه و تمام کاربردها يآنتولوژ

ن يدرک راحت ات به منظور يباشند. در نهايمبنا م

که  4ط پروتژيآن در مح يسازادهيف پيبه توص يآنتولوژ

ش يرايساخت و و يگان و کاربرپسند برايرا يافزارنرم

 م.يپرداز يباشد، ميم يآنتولوژ

 پيشينه تحقيق -2

انجام شده مربوط به  يهاتيفعال ين قسمت برخيدر ا

و  يمکان يکاربردها يها در حوزهيآنتولوژ ياستفاده

 گردد.يان ميمبنا ب-مکان يهاسيسرو

Fonseca  يبه مطالعه و بررس 2001در سال 

 ياطالعات مکان يهاستميسدر  يآنتولوژ يکاربردها

ک ي 2002ن در سال يهمچن يو .[4]پرداخت 

اطالعات  يهاستميس يمبنا برا يچارچوب آنتولوژ

ر يفراگ ياستفاده يها برايارائه داد که از آنتولوژ يمکان

انواع مختلف اطالعات  يسازکپارچهيبا  يبنددر کالسه

ک ي 2003و در سال  [5]کرد ياستفاده م يمکان

ها در يآنتولوژ يسازادهيپ يبرا يچارچوب کار

ن چارچوب از ي. ا[6]جاد کرد يا يمکان يکاربردها

 يسازکپارچهي يبرا ياهيها به عنوان پايآنتولوژ

 . کندياستفاده م ياطالعات مکان

ها و يآنتولوژ ينهيانجام شده در زم يکارها

-ين فرض ميا يهيهمه بر پامبنا -مکان يس هايسرو
باشد يک نقطه با مختصات معلوم ميباشند که مکان، 

[7] .Weissenberg مانهيپ يآنتولوژ يبرا يک معماري-
موجود و  يهايآن، از آنتولوژ يارائه داد که در طراح يا
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خدمات تحت وب به منظور  يفراداده برا ياستانداردها

مانه به يپ. [8]استفاده کرد  2002ک يت از المپيحما

ک يشود که يف ميکوچکتر تعر يک آنتولوژيعنوان 

ن يدهد. اوليبزرگتر را پوشش م يردامنه از آنتولوژيز

 يشود، طراحيده ميد يامانهيپ يکه در آنتولوژ يتيمز

ن يا يايگر مزايباشد. از ديت آسان آن ميريو مد

توان در يآن م يهاردامنهين است که از زيا يآنتولوژ

 ها استفاده کرد. ير آنتولوژيسا

به منظور  يامانهيپ ياز آنتولوژ ين استفادهيهمچن

دن به ير و سرعت بخشيپذاسيحل موضوعات مق

ا مسلماً به ين مزاياباشد، که يد ميار مفياستدالل بس

ن راستا، يشوند. در هميز مربوط ميمبنا ن-خدمات مکان

Yu Shijun به  يامانهيپ يرا در آنتولوژ 1هسته يآنتولوژ

شده  يدهسازمان يهاداده يمعان يبرا يعنوان مخزن

. [1]ف کرد يمبنا تعر-مکان يهاسيتوسط سرو

وارد کردن  يهسته به معنا يه آنتولوژياول يمقدارده

از يمورد نظر ن ياست که در کاربردها يميمفاه يهمه

ک طراح يکار مشخص شد  ينهيکه زم ياست. هنگام

ا ينه و يموجود در آن زم يهايماهر به دنبال آنتولوژ

گردد و در صورت وجود داشتن، يمشابه م ينه هايزم

 يه به آنتولوژياول يتواند به عنوان وروديم يآن آنتولوژ

مثال اگر هدف ارائه خدمات  يهسته وارد شود. برا

-وباشد، طراح جست يستيک کاربرد توري يمبنا-مکان
ابد که ييست ميدر مورد تور يک آنتولوژيکند و يجو م

ل استراحت، غذا، يتواند شامل محل، وسايم آن ميمفاه

باشد. سپس طراح  يحيتفرنقل و خدمات ول حمليوسا

ر دادن آن بر اساس ييات، به تغيبعد از مشخص شدن کل

 پردازد.يات مربوط به محل مورد نظر ميجزئ

Hinze  وVoisard کردند که  يستم طراحيک سي

ن ياطالعات مختلف را بر اساس مکان، زمان و آخر

 . [9]دهد يل متحرک ارائه ميکاربر به وسا يهينما

-مکان يهاسيج در سرويرا يهايآنتولوژ -3

 مبنا

ک ي يبه معنا ي، آنتولوژيمهندس يايدر دن يبه طور کل

مربوط به عبارات  ياست که شامل اسام يش رسمينما

-يح ميباشد که توضيم يانات منطقينه و بيدر آن زم
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 يبا هم م ين عبارات چه هستند و چه ارتباطيدهد ا

ر ياخ يهاسال يتوانند داشته باشند. در طيا نميتوانند 

 به يبرامختلف  يها در کاربردهاياستفاده از آنتولوژ
 آن مجدد استفاده قابليت نيز و اشتراک گذاشتن دانش

 يهاسيسرودر رد. يگيها صورت مستميس ميان در

مختلف  يها، به منابع دادهيز آنتولوژين مبنا-مکان

-يح را ميش به حالت صريو نما يريپذتعامل ياجازه
 .[2]دهند 

ج که در خدمات يرا يهايسه دسته از آنتولوژ

 باشند )شکلير ميروند، به شرح زيمبنا به کار م-مکان
1:) 

 يهاطبقهريدامنه، با ز يالف( آنتولوژ

 يهاسيسرو يمکان يمکان، که جنبه يآنتولوژ.�

 د.ينمايمبنا را مشخص م-مکان

 يهاسيسرو يزمان يزمان، که جنبه يآنتولوژ.�

 د.ينمايمبنا را مشخص م-مکان

 يآنتولوژي محتوا، با يک زيرطبقه (ب

ک ي يمحتوا، که اطالعات محتوا يآنتولوژ.�

مرتبط  يخاص و محتوا يمبنا-س مکانيسرو

را ثبت  يکاربرد يدامنه و آنتولوژ يبا آنتولوژ

 کند.يم

 يهارطبقهي، با زيکاربرد يآنتولوژ (ج

ک يک کاربر را در يه يه، که نماينما يآنتولوژ.�

 کند.يمبنا مشخص م-س مکانيکاربرد سرو

خدمات، که به دستورات موجود در  يآنتولوژ.�

 دهد.يمبنا پاسخ م-س مکانيک کاربرد سروي

 

 

 مبنا-مکان يهاسيسروموجود در  يساختار آنتولوژ -1شکل 

 

محتوا به کاربرد  يو آنتولوژ يکاربرد يآنتولوژ

مبنا با آن سر و کار -مکان يهاسيکه در سرو يخاص

ن نوع يترجيدامنه را يم، مرتبط است. آنتولوژيدار
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مبنا -مکان يهاسيباشد که در اکثر سرويم يآنتولوژ

م: مکان، زمان، حرکت و ... يمفاهرود و شامل يبه کار م

 .[10] باشد يم

 يهاسيدامنه در سرو يساختار آنتولوژ -4

 مبنا-مکان

ع و يار وسيبس مبنا-مکان يهاسيسرو يدامنه کاربرد

 ،1GSM يخدمات يه انجمن کاريباشد. اتحاديمتنوع م

، يهشدار اضطرار يهاسيسرون کاربردها را شامل: يا

، خدمات کنار جاده، ييت دارايريت ناوگان، مديريمد

-يک و... ميناميشبکه، کنترل شبکه د يهايزيربرنامه
 .[1]داند 

مبنا، در هر -مکان يهاسيسرو يهاکاربرد يهمه

 يسه مفهوم اساس يکه باشند، دارا يخاص ينهيزم

ا در مکان در ي)مانند حرکت اشمکان، زمان و حرکت 

-ريم را زين مفاهيتوان ايباشند که ميم زمان( يط
کرد  يدامنه قرار داد و سامانده يآنتولوژ يمجموعه

ل يه و تحلين قسمت به تجزي(. حال در ا1)مطابق شکل 

ک ي يمنظور طراحم به ين مفاهين ايو ارتباط ب

م يپردازيمبنا م-مکان يهاسيسرو يدامنه برا يآنتولوژ

[10]: 

متحرک )مانند: تلفن  ياياش يابياگرچه ردالف( 

تواند ي( مGPSک يل مجهز به يهمراه، اتومب

 يکاف يين به تنهايا ين کند ولييرا تع  (x,y)مختصات

-س مکانيسروک يارائه  يباشد. به طور مثال براينم

 يخيتار يک قلعهيد از يکه به بازد يستيتورمبنا به 

س يسرو يارائه دهنده يکه برا يرفته است، اطالعات

شخص، اطالعات  يواقع (x,y)باشد، عالوه بر يمهم م

 يهاتميآ يرندهيباشد که در برگياطراف او م يمنطقه

 اوست. يمورد عالقه

در  2از است تا تحت عنوان مکانين آنچه که نيبنابرا

 يت و دسترسيثبت شود، موقعمبنا -س مکانيسروک ي

-يف مير تعريباشد که به صورت زيمتحرک م ياياش
 شوند:

متحرک  ياياش (x,y) ، مختصات مطلق3تيموقع.�

 باشد. يم
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ت يآن موقع ياحاطه کننده يهي، ناح4يدسترس.�

 يضيره، بيتواند دايآن م يکه شکل هندساست 

 و... باشد.

ک يباشد. در يبا زمان در ارتباط م مکان ب(

ر يز يهامؤلفه يلهيزمان به وسمبنا، -س مکانيسرو

 شود:يثبت م

�.Timestamp،  ا يک حرکت يکه به زمان وقوع

 داد اشاره دارد. يرو

�.Timehorizon، مرتبط با  يزمان يکه به بازه

timestamp ک يکه  يمثال زمان ياشاره دارد. برا

ک يخواهد از ترافيم مبنا-س مکانيسرو

کند، نه  يريدر حال حرکت جلوگ يخودروها

 يزمان يبازهباشد بلکه يمهم م يتنها زمان جار

ز يک در آن رخ دهد، نيکه محتمل است تراف

 ت است.يحائز اهم

-يريگن به علت اطالعات نادرست، اندازهيعالوه بر ا
ت، يموقع يها، مؤلفهيدستگاه يا خطايدقت و  يب يها

ت يعدم قطع يتوانند دارايم timestampو  يدسترس

ح يزان اختالف از مقدار صحيباشند که اغلب آنرا با م

 دهند.يش مينما

، مبنا-مکان يهاسيسروک مفهوم مهم در ي پ(

ت و يء متحرک با موقعيک شيباشد. حرکت يم 5حرکت

 :ر استيشود که شامل موارد زيف ميزمان آن تعر

ت يء متحرک از موقعيک شي يفاصله، که فاصله.�

 کند.يان ميرا ب يقبل

ء متحرک يش يهيزاو يدهندهجهت، که نشان.�

 باشد.يم يت قبلينسبت به موقع

ء يشده توسط ش يط يزمان يمدت زمان، بازه.�

 دهد.يش ميرا نما يت قبليمتحرک از موقع

ء يک شين ممکن است مکان يعالوه بر ا ت(

 است، يت و دسترسيموقع يهامتحرک، که شامل مؤلفه

 )مانند: يگي: همسايق روابط مکانيا از طرير اشيبا سا

ا ي)مانند: چپ، راست و...( و  6يو...(، سمت تماس، تقاطع

باشد(، مرتبط يفاصله م يش دهندهيک )که نمايمتر

 باشد.
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مبنا با -مکان يهاسيمکان و زمان در سرو ث(

 باشند. يمحتوا در ارتباط م يجه آنتولوژيمحتوا و در نت

ک ينکه ي، ايستيک کاربرد توريبه عنوان مثال، در 

کجا قرار دارند  يباستان يهاا مکانيرستوران، امکانات و 

باشد. يمهم م يک مسئلهيباز هستند،  يو چه زمان

 يکاربرد ينهيمبنا به زم-س مکانيک سروي يمحتوا

ن تنها در صورت مشخص يخاص آن وابسته است و بنابرا

 باشد. يش ميبودن آن، محتوا قابل نما

 

 يسازادهيدامنه پ يآنتولوژل يه و تحليتجز -5

 افزار پروتژدر نرمشده 

باشد که يم يش آنتولوژيرايافزار ساخت و ونرم ،پروتژ

ها، ها، سلسله مراتب کالسف کالسيت تعريقابل

ها و ن کالسيب ير، رابطهيت مقاديمحدودرها، يمتغ

ک رابط ين ابزار يباشد. ايها را دارا مرابطه يژگيو

ر و يپذک مدل دانش انعطافيو کاربرپسند،  يکيگراف

-يافزار من نرميا يايقابل گسترش دارد. از مزا يمعمار
 يگان، آسان و قابل فهم بودن آن برايراتوان به 

ن ين منظور از ايمتخصصان مربوطه اشاره کرد. به هم

، يتجار، ياطالعات مکان يهاستميافزار در سنرم

گر يد يهارشته ياريو بس يکيولوژي، علوم بيپزشک

 .[11]گردد ياستفاده م

 EZPalو  Onto Vizساز يبصر يهاپروتژ با بسته

ن اجازه را به توسعه يها ان بستهياگردد که يارائه م

را در قالب  يدهد تا بتواند آنتولوژيم يآنتولوژ يدهنده

ن است ي. نقطه قوت پروتژ در اديک نمودار مشاهده نماي

افزار، مهندسان دانش و که همزمان از سازندگان نرم

عالوه کند. يم يبانيمختلف پشت يهاطهيمتخصصان ح

دامنه  يد آنتولوژيتوان جهت تولين، از ابزار پروتژ ميبر ا

 ها استفاده نمود. ورود داده يساز يو سفارش

بخش  يتر مباحث مطرح شدهبه منظور درک راحت

 يک آنتولوژيل يه و تحلي، در ادامه به تجزيقبل يها

-يپروتژ م يافزارط نرميدر محشده  يسازادهيپ دامنه
 . [10]م يپرداز

به منظور  2هاو اسالت 1هاها، نمونه، کالس2شکل 

مبنا را -خدمات مکان يدامنه يک آنتولوژي يسازادهيپ

                                                           
Instances ۱  
Slots ۲  

که  يک کالس، زمانيدهد. در يط پروتژ نشان ميدر مح

ر نباشد )مانند، اعداد يناپذهيک اسالت از نوع تجزي

گر باشد، با ياز کالس د يا(، اما نمونهيا اعشاريح و يصح

ف شکل يشود. به منظور توصيش داده ميک بردار نماي

ک يک اسالت از ي، هرگاه ييمعنا يل سادگيدلبه 2

م که ييگويباشد، م Bکالس  ياز نوع نمونه Aکالس 

 "مرتبط است." Bبا کالس  Aکالس 
 

 

 يسازادهين آنها به منظور پيها و روابط بها، نمونهکالس -2شکل

 [10]ط پروتژ يمبنا در مح-خدمات مکان يدامنه يآنتولوژ
 

 يت و دسترسيبا موقع ، کالس مکان2مطابق شکل 

، يگيکه آن، روابط: همسا يمرتبط است در صورت

ن ين، ايها دارد. همچنگر مکانيرا با د يک و سمتيمتر

از  يبخشز در ارتباط است، که آن يکالس با محتوا ن

 باشد.يکاربرد خاص مک ي يمحتوا يآنتولوژ
ت ياز موقع ييهاکالسريحرکت و نقطه ز يهاکالس

، ي: بازه زمانيهااسالت يباشند. کالس حرکت دارايم

-ير ميناپذهيباشد که آنها از نوع تجزيفاصله و جهت م
 يهااز کالس ييهانمونه at_timeت و يباشند. موقع

باشند که با روابطشان در شکل يمختصات مزمان و 

 نشان داده شده است.

ک يدارد که  3يک اسالت هندسينقطه کالس 

باشد که يم x,y ينمونه از کالس مختصات با اسالت ها

                                                           
Geometry ۳  
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کند. يمتحرک را ثبت م يانقطه يايمختصات اش

ک نمونه از کالس عدم يکه  uncertaintyن يهمچن

-يرا ثبت م يباشد، اختالف از مقدار واقعيت ميقطع
 د.ينما

  و 1، شکليهاشامل اسالت يدسترسکالس 
t_time از کالس زمان و مختصات  يااست که نمونه

 باشند.يم

و  time-horizon يهااسالت يکالس زمان دارا

timestamp باشد. يمTimestamp يهااسالت يدارا t، 

از کالس  ياکه نمونه uncertaintyر و يناپذهيکه تجز

 باشد.يت است، ميعدم قطع

 پروتژ راط يف کالس زمان در محي، تعر3شکل 

 ييهانمونه time_horizonو  timestampدهد. ينشان م

آنها  2يتيناليباشند که کارديم Timestampاز کالس 

 2 يتيناليکارد time_horizonف شده است. يز تعرين

 ف گردد.يتعر timestamp 2از دارد تا يدارد که ن
 

 
-خدمات مکان يدامنه يف کالس زمان آنتولوژيتعر -3شکل 

 [10]ط پروتژ يمبنا در مح

 نتايج و پيشنهادات -6

مبنا  -شده در خدمات مکان يبررس يدامنه يآنتولوژ

 د:ينمايثبث مر را يز يهاالمان

مکان، : يهامکان که شامل کالس يآنتولوژ.�

، مختصات، عدم يت، نقطه، دسترسيموقع

 ت و حرکت است.يقطع

                                                           
Shape ۱  
Cardinality ۲  

: زمان، يهازمان که شامل کالس يآنتولوژ.�

timestamp ،باشد.يت و حرکت ميعدم قطع 
محتوا  يشتر به آنتولوژيکالس محتوا که ب.�

 شود. يمرتبط م

)مانند فوق شامل کالس حرکت  يدامنه يآنتولوژ

باشد و از آنجا يم زمان( يا در مکان در طيحرکت اش

متحرک در ارتباط باشد و  يايکه با اش يهر کاربردکه 

 يات افراد به صورت لحظهيرا بر اساس موقع يخدمات

رد، يگيقرار م مبنا-خدمات مکان يارائه دهد در حوزه

 يهاسيسرو يازهايمناسب ن ين آنتولوژين ايبنابرا

  باشد.يمبنا م-مکان

شتر، مناسب است روابط يب يکپارچگيل حفظ يدلبه

 يدر آنتولوژ زمان يهادادن نمونهارتباط يز برايآلن ن

 ل شوند. يدخفوق 

 گيرينتيجه -7

 يهاستميمبنا اعم از س-مکان يهاسيامروزه سرو

ق تلفن يک، خدمات ارائه شده از طريتراف ينيبشيپ

ط اطراف، به ياطالعات مربوط به مح يهمراه و ارائه

ها، سياند. سرول شدهيما تبد يروزمره ياز زندگ يبخش

 يهادامنهريم مکان، زمان و حرکت زيکاربران، مفاه

-يف ميمبنا تعر-خدمات مکان يهستند که برا ياصل
باشند و هر کدام يها کامالً ناهمگن مردامنهين زيشوند. ا

 ده باشند.يچيخود کامالً پ يتوانند برايم

ها به صورت يآنتولوژر ياخ يهادر طول سال

-ستمين افراد و سيم بيتبادل افکار و مفاه يگسترده برا
از  يشود. استفادهيمختلف به کار گرفته م يها

 موجود يهارساختار دادهيز يبه عنوان هسته  يآنتولوژ

 يهابه منابع داده با فرمت مبنا-مکان يهاسيسرودر 

ح را يصرش به حالت يو نما يريپذتعامل يمختلف اجازه

 دهد.يم

 يق ابتدا به بررسين تحقين منظور ما در ايبه هم

مبنا -مکان يهاسيج موجود در سرويرا يهايآنتولوژ

 يمحتوا و آنتولوژ يدامنه، آنتولوژ يکه شامل: آنتولوژ

در  يم. سه مفهوم اساسيباشد، پرداختيم يکاربرد

مبنا از -مکان يهاسيسرو يع کاربرديوس يهاحوزه

م، مکان، يسيب يهاگرفته تا شبکه يتيريمد يهاستميس

ه و ين پايم، همچنين مفاهيباشند که ايزمان و حرکت م

مبنا، -موجود در خدمات مکان ين آنتولوژيترجياساس را
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دهند. سپس به يل ميز تشکيدامنه را ن يآنتولوژ يعني

م، ين مفاهيج ايمنظور به اشتراک گذاشتن درک را

 يهاسين دانش سرويمجدد از ا يت استفادهيقابل

-تيمبنا و روشن ساختن ابهامات موجود در فعال-مکان
ن سه يات و روابط اين رابطه، خصوصيگذشته در ا يها

درک  يت برايم. در نهايل شرح داديمفهوم را به تفص

آن  يسازادهيل پيه و تحليدامنه، به تجز يراحت آنتولوژ

 يو کاربرپسند براگان يرا يافزارپروتژ که نرمط يدر مح

ان يم. شايباشد، پرداختيم يش آنتولوژيرايتوسعه و و

 يف شده برايتوص يساختار آنتولوژذکر است که 

مبنا، مستقل از ابزار و زبان به کار -مکان يهاسيسرو

 باشد.يگرفته شده، م
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