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  دهيچك

است. ساده و  21شتر اطالعات در قرن يب يريبه كارگ يد برايجد ييالگو ييوب معنا يهاسيق سروياطالعات از طر يگذاربه اشتراك

اد يحجم ز يآوربتواند اطالعات خود را در آن قرار دهد. وب در جمع ين امكان را فراهم كرده تا هر كسيا يقابل فهم بودن وب كنون

ن مشكل آنست يا ياصلل يدل باشد.يم يوب كنون ين اطالعات از مشكالت اساسيبه ا يو دسترس يابيباز يار موفق بوده، ولياطالعات بس

شود. يها ما برنامهير كاربران و يش در وب قرار داده كه منجر به عدم فهم توسط سايم متعلق به خوياطالعات را با مفاه يكه هر شخص

يستند به هين فرايسود جست. ا 1تبادل آن و استفاده از فراداده يها و فراهم سازح واژهيف صريتوان از تعرين مشكل ميحل ا يبرا

  شوند. ينگارش م يمختلف يهاها به زبانيشناسيباشد. هستيموسوم م 2يشناس

 يو حت ير لحاظ اجتماعيبلكه از سا يباشد. نه تنها از لحاظ اقتصاديم يگروه يهان ورزشياز پرطرفدارتر يكيبدون شك فوتبال 

خدمات رساتر به  يل شده است. برايبزرگ تبد يو به تجارتصرف آن شده  يهنگفت يهانهيباشد. امروزه هزيار مورد توجه ميبس ياسيس

ن يتوان پاسخ گفت. در ايطرفداران فوتبال را بهتر م يهاب خواستهين ترتيها استفاده كرد. به ايشناسيتوان از هستيدوستان مفوتبال

- يشناسيكرده و هست يين آنها را شناسايابط بو رو يم اصليفوتبال مفاه يهاتيسا يشناسين بوده است كه با هستيق تالش ما بر ايتحق

مرتبط  يو مشخصات مكان يبه اطالعات مكان يختير قابل گسيگر فوتبال به گونه غيم. از طرف ديه كنينه فوتبال ارايدر زم يتخصص يا

ن يمختلف شود. مهمتر ياان وبگاههيبتواند منجر به گسترش فوتبال در م يمكان يشناسيار روشن بود كه هستين بسيباشد. بنابرايم

 باشد.يدر آنها م يمكان يشناسيگسترش هست يبرا يبستر يفوتبال و فراهم ساز يهاتيسا يشناسيان هستيق حاضر بيتحق ينوآور

  ينترنت، اطالعات مكاني، فوتبال، ايشناسيهست : يديواژگان كل

                                                           

  نويسنده رابط  ∗

١ Meta data  
٢ Ontology 
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  مقدمه  -1

وب  يايبا توجه به گسترش روز افزون اطالعات در دن

جه ين نتيد بوجود آمده، محققان به ايجد يازهايو ن

مورد  يكنون يهاكياند كه با استفاده از تكندهيرس

ها به طور كامل پاسخ داده انسان يازهاياستفاده در وب، ن

و انتشار  يسازرهيذخ يدر وب كنون ].2]، [1[شودينم

 يسازرهين نوع ذخيشود. اما اياطالعات با سهولت انجام م

از  يبعد يهاو استفاده يابيباز يرا برا ياديزمشكالت 

ك راه يبه عنوان  يياطالعات بوجود آورده است. وب معنا

مشكالت بوجود آمده است كه هدف از آن به  يحل برا

تر هوشمند ياشتراك گذاشتن اطالعات در وب به صورت

افته ياطالعات ساختار  ييوب معنا يد اجرايكل ].3[است

ن يمك به فهم اطالعات توسط ماشن اطالعات كياست. ا

افته به صورت ين اطالعات ساختار ين ايكند. همچنيم

شوند. يهستند كه به صفحات وب متصل م ييهانامهواژه

 يشناسيها هستنامهن واژهيا يبرا يك نام عمومي

ك يها به منزله يشناسير هستياخ يهادر سال]. 4[است

حوزه خاص و  كي يهاح از واژهيف فرمال و صريتوص

-هشگايدر آزما يشگاهيك كار آزمايان آنها از يارتباطات م

 يواقع يك كار در كاربردهايبه  يهوش مصنوع يها

 يك واژه مشترك براي يشناسيل شده است. هستيتبد

ك يكردن اطالعات در  ياز به اشتراكيكه ن يپژوهشگران

نامه ن واژهيكند. ايف ميحوزه و دامنه خاص دارند تعر

ك يه يم پاين، از مفاهيف قابل فهم توسط ماشيامل تعارش

نامه مذكور البته واژه ].5[ان آنهاستيدامنه و ارتباطات م

 يهايبوده و مدلساز يشناسيمرحله تحت گسترش هست

ج به آن ير امكانات به تدريتر امكان استنتاج و سادهيچيپ

  شود.يافزوده م

ر ماست. در حال حاض يايك از مسائل روز دنيفوتبال 

تمام  يجنوب يقايآفر 2010 يجام جهان يطول برگزار

آن بود.  يها و مسائل حواشن رقابتيان به ايتوجه جهان

 ياشد بحث روز هر فرد و هر رسانه يكه باعث م ياتفاقات

ن همه شور و يل شود. با توجه به اين موضوع تبديبه ا

 يفوتبال م يهاتيجان و عالقه، دست اندركاران سايه

 ين ابزار براين و موثرتريبهتر يريكارگز و بيست به تجهيبا

فوتبال بپردازند.  يايل روز دنئارائه اخبار و اتفاقات مسا

است. به كمك  يشناسيدهنده هستكمك ياز ابزارها يكي

ن مردم در يكه ب يمشترك يهاتوان واژهيم يشناسيهست

ك يشود را در قالب  يا استفاده ميمختلف دن يكشورها

كشور ها  يمثال در برخ ينامه جامع ارائه كرد. براواژه

 footballگر با نام يد يو در برخ Soccerفوتبال را با نام 

تواند به يم يشناسيكه هست ياز موارد يكيشناسند. يم

مطالب  يبه جستجو ينست كه اگر كاربريما  كمك كند ا

 يتردتر و مرتبطيمورد نظر خود بپردازد اطالعات مف

م كه يكنيف ميتعر يسند يشناسيافت. در هستيخواهد 

 ياست. حال اگر كس footballمترادف واژه  Soccerواژه 

جستجو كند  Soccerراجع به  يت فوتبال مطالبيدر سا

ج خواهد داشت. با يهمان مطالب مرتبط با فوتبال را در نتا

 يشناسيتوان به نقش موثر هست يه مين قضيتوجه به ا

 يافتن اطالعات مورد نظر خود پيه كاربران در در كمك ب

 يهان زبان مردم در كشوريب يسازكپارچهين يبرد. ا

شتر و استفاده يب يريتعامل پذ يبرا يالهيا وسيمختلف دن

  فوتبال است. يهاتيشتر كاربران از سايب

شتر اخبار يكه در حال حاضر ب يفوتبال يهاتياز سا

) (FIFA.comفا يتوان فيد مدهيا را انعكاس ميفوتبال دن

فا يت فينمونه سا ي) را نام برد. براUEFA.comوفا (يو 

فوتبال بوده،  يهاتين سايدترين و پر بازديتراز فعال يكي

ت ين سايهر چه بهتر كردن ا يتوان در راستايكه م

گر فوتبال يفوتبال را به آن افزود. از طرف د يشناسيهست

و مشخصات  يه اطالعات مكانب يختير قابل گسيبه گونه غ

 ييهاكالس يمكان يشناسيباشد. با هستيمرتبط م يمكان

ن ين ايها و ارتباطات بيژگيكه در ارتباط با مكان بوده و و

ان كرد. خود فوتبال يح بيتوان روشن و صريها را مكالس

متفاوت  يهامتفاوت با نام يهاط متفاوت در مكانيدر شرا

توان فوتسال و فوتبال يمونه من يشود. برايم يباز

 يساحل يهاشن يب در سالن و در رويكه به ترت يساحل

  انجام شده را نام برد.

شتر ير بيح مطلب اخيد مطلب را با توضيدهاجازه 

نفر  5مشابه فوتبال بوده كه با  يم. فوتسال ورزشيشرح ده

 يشود و دارايده برگزار ميسرپوش يكن در سالنيباز

گر فوتسال، فوتبال يك نام ديدش است. ن خاص خويقوان

شتر استفاده يحات بيتوض ين مورد براياست. از هم يسالن

راجع  يدر نظر دارد اطالعات يم كاربريم. فرض كنيكنيم

را  يدواژه فوتبال سالنين كاربر كليبه فوتسال كسب كند. ا

كند. موتور جستجو به دنبال يدر موتور جستجو وارد م

گردد. حال اگر يدواژه باشند مين كليا يكه حاو يصفحات

راجع به فوتسال داشته باشد  ير صفحات وب اطالعاتيسا
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د واژه داده شده مقدور يبه آن صفحات با كل يدسترس

ن صفحه اطالعات يكه ممكن است ا ينخواهد بود. در حال

ن بدان علت است كه يار داشته باشد. ايدر اخت يديمف

دواژه يبر كل يمبتن يوما بر اساس جستج يموتور جستجو

ش يد نمايدواژه را كانديكل يحاو يكند و صفحاتيعمل م

  كند.يبه كاربر م

 ييش توانايم موتور جستجو عالوه بر نماياگر بتوان

ز داشته باشد آنگاه يصفحات وب را ن ياستفاده از محتو

-يار كاربر قرار ميدتر در اختيار مفيج جستجو  بسينتا

كمك  يشناسيتوان از هستيمن كار يا يبرا ].4[داد

تواند به موتور جستجو كمك يم يشناسيگرفت. هست

 يشناسين هستيصفحات را درك كند. در ا يكند محتو

مترادف واژه فوتسال بوده  يفوتبال واژه فوتبال سالن يبرا

مربط به فوتسال  يرا به تمام صفحات يشناسين هستيو ا

فحات مرتبط ص يشود. حال موتور جستجو وقتيمتصل م

ن صفحه يكرده به ارا جستجو  يدواژه فوتبال سالنيبا كل

 ين صفحه ذكر شده كه واژه فوتبال سالنيرسد. در ايم

مترادف واژه فوتسال است. سپس موتور جستجو همه 

ز يواژه فوتسال به كار رفته را نديرا كه در آن كل يصفحات

ل آورده ش خواهد داد. مثايبه كاربر نما يانيج پايدر نتا

نترنت در استفاده از يشتر كاربران اياز هر چه بيشده ن

  دهد.  يرا نشان  م يشناسيهست

 يتخصص يانامهشده كه واژه يق حاضر سعيدر تحق

ن كاربران و يهر چه بهتر كردن تعامل ب يفوتبال برا

 يانمونه ينيفوتبال فراهم شود. در ابتدا به بازب يهاتيسا

م. يپردازيها ميشناسيه در هستقات صورت گرفتياز تحق

-يح هستيتوض يالزم برا يسپس در قسمت سوم مبان

م. قسمت چهارم شامل يكنيرا ارائه م يو مدلساز يشناس

- ين هستيو ساخت  ا يدر مورد طراح يشنهاديموارد پ

- ين هستيا ياده سازيان به پيباشد. در پايم يشناس

  م.يپردازيم يشناس

 مرتبط يهاشناسييي از هستيهانمونه - 2

كه تمام  يتخصص يشناسيك هستينه فوتبال يدر زم

موجود در فوتبال را در نظر گرفته موجود  يهادواژهيكل

رسد. در يبه نظر م يكل يقدر يشناسين هستياست. ا

نطور يم و هميتمام ارتباطات مستق يشناسين هستيا

- ين هستيروابط معكوس آورده شده است. در واقع ا

تروار تمام موارد موجود در فوتبال را يت ياه گونهب يشناس

  ].6[ات نشده استيدرنظر گرفته و وارد جزئ

به  ييت فراداده معنايريمد يبرا ين چارچوبيهمچن

توسعه داده شده  1يبصر يسمع يح محتويمنظور تشر

 يبرا ين كار فراهم كردن چارچوبيا ياست. هدف اصل

 يبرا 2اسطه كاربرو بهتركردن و يابيش عملكرد بازيافزا

ن يا يهادهيش ايآزما ياست. برا يبصر يسمع يهاداده

 يهاينه بازيدر زم يتخصص يشناسيك هستيچارچوب 

شده  يسازادهين چارچوب در آنجا پيجاد شده و ايفوتبال ا

ه ياول يعناصر مدلساز يبر مبنا يشناسين هستياست. ا

سعه فراهم شده، تو MPEG-3كه بر اساس مدل فراداده 

  ].7[داده شده است

 يشناسيهست ياز اصول مهم در مهندس يكي 3تيهو

ر يا با استفاده از مقاديت اشيف هويزم تعرياست. مكان

ا در يگر اشيا با توجه به مداخله در روابط با ديفات يتوص

-ستميس يحال حاضر درطراح يمفهوم يهاشتر مدليب

ها استفاده هگاه دادينرم افزار و پا يا مهندسياطالعات  يها

ت در زبان يف هويزم تعريق مكانين تحقيشود. در ايم

ن يشده است. همچن ي)  بررسOWL4وب ( يشناسيهست

 Lite-DL5ت  يف هوينشان داده شده كه چگونه با تعر

ف يخود به تعر ياثبات مدعا يشود. برايگسترش داده م

 يفوتبال پرداخته و به عنوان مطالعه مورد يشناسيهست

  ].8[كرده است يسازادهينه پين زميات خود را در اقيتحق

كپارچه كردن موفق يت بحران به يريت در مديموفق

وابسته  ييدر طول فاز پاسخگو يريگميتصم ياطالعات برا

- يمختلف در مواقع بحران وارد عمل م يسازمانها .است

ن يب يريپذاز به تعاملين ييشوند. در طول فاز پاسخگو

ن معضل يم. راه مقابله با ايدار ياضطرار يهاسيسرو

در برطرف كردن ابهامات در  يشناسياستفاده از هست

 يبرا يب معمارين ترتياطالعات انتشار شده است. به ا

 يتخصص يهايشناسيارائه شد. هست يشناسيهست

ها روابط يشناسيهست يهال كالسيل شد و با تحليتشك

كاربران  شد. جادين آنها ايب يدستنييو پا يدستباال

شوند و واژگان يم يگوناگون بررس يهامتفاوت با زبان

 يك واژه نامه تخصصيمختلف از زبان كاربران مختلف به 

                                                           

١ Audiovisual 
٢ User interface 

٣ Identity 
٤ Ontology Web Language  
٥ Description Logic  
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با توجه به  يشنهاديان با روش پيدر پا شود.ينگاشت م

از را يمورد ن يهاتوان دادهيموجود م يهاز كاربر و دادهاين

كاربران  يتخصصكپارچه كرد و سواالت يآنها را  ،افتي

  ].9[راپاسخ گفت

ستم اطالعات يتوسعه س يها برايشناسياز هست

 يد اجزايشنهاد تولياستفاده شده و پ زين يشهر يمكان

گوناگون به  يهايشناسيك نرم افزار با استفاده از هستي

شده  داده ها و اطالعاتداده يگذارمنظور به اشتراك

 ييگرايز نگاشت شبا استفاده ا يافزارنرم ياست. اجزا

ستم از يمختلف در س يهايشوند. نگاشت آنتولوژيجاد ميا

د. در يآيبدست م يارثو چند ييگرايش يهاكيق تكنيطر

 يمبتن يستم اطالعات مكانيح شده كه سين مقاله تشريا

را در به اشتراك  يتواند نقش مهميم يشناسيبر هست

  ].10[اطالعات و دانش داشته باشد يگذار

ها و در مورد مكان ياطالعات يمكان يهايشناسيتهس

ها يشناسين هستيكنند. اين آنها حاضر ميب يروابط مكان

 يهاستميساختن س ين موارد برايترياز اساس يكي

 يريپذتعامل يهستند و برا يياطالعات معنا يابيباز

روند. يبه كار م يمكان يهادر كاربرد ييمعنا

GeoWordNet ب تمام واژه ياز ترك يع مكانك منبي، كه

. روش استفاده باشديم WordNetموجود و  يمكان يها

 يموارد به صورت دست يو در بعض بودهخودكار  شده كامال

ت يفيبا ك يجين روش نتاي. اشوديجهت كنترل استفاده م

م ارائه يو مفاه يمكان يهات بخش در حوزه هستندهيرضا

 ييهايژگيها و ورد مكانبا ارائه اطالعات در مو دهد.يم

 يريپذتعامل GeoWordNet ييايمانند مختصات جغراف

  ].11[دكنيم يبانيپشت يمكان يرا در كاربردها ييمعنا

-نمونه يمكان يشناسيجامع هست يهاگاهيت پايريمد

-يهستشده است.  يسازادهيپ يهاستميگر از سيد يا

اند دهجاد شيوب ا يشناسيبا زبان هست يفعل يهايشناس

از خود  يخوب ييكارا يمكان يهاكه در پردازش پرسش

ن زبان يب يبيك روش تركين از يهم يبرا  اند.نشان نداده

-سيبه عنوان شاخص اند Rtreeوب و  يشناسيهست

 يعملكرد نشان از برتر يابياستفاده شد. ارز يمكان يگذار

ل زبان يكه از فا يسه با روشيدر مقا يشنهاديك پيتكن

با استفاده از روش  كند دارد.يوب استفاده م يشناسيهست

-يدر هست يمكان يهاپردازش پرسش ييكارا يبيترك

در مراحل استنتاج  يسازكپارچهيجامع و  يمكان يشناس

  ].12[ابدييش ميافزا

  يشناسيهست يمبان - 3

آن را  داو مب داردفلسفه  درشه ير يشناسيهست

از علم  ياشاخه يشناسي، هستفهر فلسد. داننديارسطو م

-يها مان آنيات و روابط مدموجو ياست كه به بررس

 يوتر كميكامپ يايندر د يشناسيهوم هستف. مدازدپر

ف يك توصي، يشناسيك هستيمتفاوت از فلسفه است. 

-يهست]. 13[تانش اسداز  ياح از حوزهيو صر يرسم

ش يف و نماير تعرد) كه يمعان( 1يمي، لغات و مفاهيشناس

كند و ين مييرا تع درونيانش به كار مداز  يا دودهمح

ها يشناسيهست ].14[دينمايم داردرا استان ين معانيبنابرا

از يكه ن يدكاربر يهاداده و برنامه يهاگاهيم، پادتوسط مر

 دارندامنه خاص را دك ياطالعات  يذارگشتراكبه ا

  ].15[شوندياستفاده م

ها و يژگيها، ونمونهها، شامل كالس يشناسيهست 

ود، توابع يقها، ها و نمونهان كالسير آنها، روابط ميمقاد

ك يها يشناسينه وب، هستيدر زم ].16[شوديره ميوغ

ن فهم يكنند. چنين ميمك دامنه را تاياز  يفهم مشترك

را ياست، ز ياتيح ييحل مشكل چند معنا يبرا يمشترك

 يبارت متفاوت براممكن است از دو ع يدو برنامه كاربرد

ك عبارت يا بالعكس از يواحد استفاده كنند و  يمعنا

ند. در واقع يدو مفهوم متفاوت استفاده نما يواحد برا

 ].17[كننديرا فراهم م ييمعنا يريپذتعامل يشناسيهست

توانند دقت جستجو در وب را بهبود يم هايشناسيهست

نند به توايجستجو م ين صورت كه موتورهايدهند. بد

ك ياز  يقيك مفهوم دقيكه شامل  يدنبال صفحات

ش ينما يهازبان]. 18[شوند باشنديم يشناسيهست

  .نامنديش دانش مينما يهارا زبان يشناسيهست

 2001وب در سال  يشناسيزبان هست يگروه كار

را در سال  OWLن نسخه يل شد و نخستيتشك  W3Cدر

- يان هستيب يك زبان براي  OWLمنتشر ساخت. 2003

انه يها در وب است كه امكان فهم آنها را توسط را يشناس

است، كه خود  يفياز منطق توص يكند نگاشتيفراهم م

و امكان استدالل كارآمد  يااز منطق گزاره يار مجموعهيز

   كند.يرا فراهم م

شامل مراحل زير  يشناسيدر عمل ،توسعه يك هست

  ]:20[است

                                                           

١ Concepts  
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 يشناسيها در هستتعريف كالس •

ها در يك سلسله مراتب مرتب كردن كالس •

 "ابركالس - زيركالس"

ها و توصيف مقاديري كه اين 1اسالتتعريف  •

 ها هستند.ها مجاز به اختيار آناسالت

 هاي كالسها براي نمونهاسالتتعيين مقادير  •

  فوتبال يهاتيسا يشناسيهست -4

ها موضوع مهمي تلقي يشناسيفرمت ظاهري هست

هاي نمايش دانش، قابليت شود. بسياري از سيستمنمي

را دارا  يشناسيپشتيباني از اشكال مختلف نمايش هست

هستند. گرچه امكان تبديل از يك شكل به اشكال ديگر 

نيز وجود دارد. در وب و نيز در متون مرتبط با مباحث 

هايي با قابليت يشناس يكتابخانه اي، هست يشناسيهست

توانيم از ود دارند. براي مثال مياستفاده مجدد وج

  :در آدرس يشناسيكتابخانه هست

http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingu

a 21[استفاده كنيم.[  

 يشناسيك هستيم ين قسمت در نظر داريدر ا

كاربران را آماده  يازهايفوتبال با در نظر گرفتن ن يتخصص

ها و ن كالسيا نير كالس و روابط بيو ز م. كالسيكن

ل يرا تشك يشناسين هستيا يها عناصر اصلركالسيز

ت يسا يهااز سرواژه يكيم با يتوانيدهند. در ابتدا ميم

د واژه يمترادف باكل Footballواژه ديم. كليفا شروع كنيف

Soccer ر كالس يسه ز يباشد. حال خود فوتبال دارايم

سه  يتبال ساحل، فوي، فوتبال سالنيباشد. فوتبال چمنيم

 ين سه نوع بازيباشند. هر كدام از اير كالس فوتبال ميز

و اصول خاص خودشان را  ي، مكانيمشخصات فن فوتبال

  دارند.

در  Soccer, footballواژه ديبا دو كل يفوتبال چمن

- هيبه سرما ياريشود. تاجران بسيا شناخته ميسرتاسر دن

كه آمار و ارقام  ن ورزش پرداخته اند. آن طوريدر ا يگذار

 گ برتر انگلستان)ي(ل گ اروپاين ليمعتبرتردهد ينشان م

ورو يارد يليم 5/1 ها ساالنه حدودياز محل حق پخش باز

ن كشور يكه درآمد دولت ا يدر حال]. 22[دارد در آمد

فات، ين توصيكند. با ايرا تجربه م ييار بااليبس يهارقم

                                                           

١ slot 

ن ورزش با يا به مخاطبان يش قدرت اطالع رسانيافزا

  باشد. يار مورد توجه مياز كاربران بسيتوجه به ن

جهان در ورزش  يهامين تياز قدرتمندتر يكيران يا

م در ين تيكه ا ياپيپ يهامقام ن ويباشد. عناويفوتسال م

بدست آورده طرفداران  يو جهان ييايآس يهارقابت

به سمت خود جلب كرده  يسن يهارا در همه رده ياريبس

-يبه هست يشترياز بين عالقه، نيت. مسلما با توجه به ااس

شود. فوتسال يفوتبال مشاهده م يهاتيدر سا يشناس

شود. طول يده برگزار مياست كه در سالن سرپوش يورزش

ن يباشد. عرض زميمتر م 42- 38ن ين فوتسال بيزم

واژه فوتبال ديباشد. كليمتر م 25-18ن يفوتسال هم ب

شود. يواژه فوتسال به كار گرفته مديكل يز به جاين يسالن

باشد. يم يگر ورزش فوتبال، فوتبال ساحلير كالس ديز

 beach football, beach soccer, beasal يهاد واژهيكل

ن يمختلف با ا يبوده و در كشورها يمترادف فوتبال ساحل

  شوند.ين به كار برده ميعناو

طرفداران با  يك ورزش استقامتيز ين يفوتبال ساحل

با و ين ورزش زيا يك در طيخودش است. حركات آكروبات

ن يده است. طول زميبه آن بخش يجان خاصيمفرح ه

متر  28-22ن يمتر و عرض آن ب 33-35 يفوتبال ساحل

كوچك به  يشناسيك هستيحات ين توضيبا ا باشد.يم

  م.يدار 1صورت شكل

  

  شناسي كالس فوتبالهستي -1شكل 

شود يا انجام ميكه در سرتاسر دن يمانقهر يهارقابت

و  يادرون قاره يهادارند. رقابت يخاص يهايگذارنام

دهند تا در يانجام م يانتخاب يهايها بازميكه ت يجهان

ا، اروپا و يآس يهاها شركت كنند. جام ملتن رقابتيا

مسابقات  يكسريباشند. يها من نوع رقابتيمانند آن از ا

متفاوت و  يسن يهادر رده يجام جهان مانند مسابقات

ن يباشند. هر كدام از ايم يك هم جهانيمسابقات المپ
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فا دارند. مسابقات يت فيدر سا يخاص يهامسابقات نام

شود. يتورنمنت شناخته م يدواژه كليتحت كل يقهرمان

بوده كه ر كالس يز ياديواژه تورنمنت شامل موارد زديكل

باشند. اگر تورنمنت را به ينت متورنم يآنها به نوع يهمگ

ن يبا عناو ييهار كالسيم زيريك كالس در نظر بگيعنوان 

  خواهد داشت. 2شكل

  
  هاي تورنمنت و روابط آنهاشناسي كالسهستي -2شكل 

م. يكنيكنان از فرد آغاز ميباز يشناسيدر مورد هست

دارد.  يمختلف يف و اساميهر شخص در حوزه فوتبال وظا

كن به عنوان يس باشگاه، داور و بازي، رئير، مربتماشاگ

ن حوزه از ورزش حضور دارند. كالس شخص ياشخاص در ا

است.  يو كمك مرب يسرمرب يهاركالسيشامل ز يمرب

كالس  يهاركالسي، كمك داور و داور چهارم زيداور اصل

داور  يها به نوعنيهر كدام از ا يعنيداوران هستند. 

  هستند.

كنان يركالس بازيان فوتبال ابتدا به دو زكنيكالس باز 

كنان يشوند. حال بازيم ميره تقسيكنان ذخيو باز ياصل

حضور دارند  يم در بازيت ييست ابتدايكه در ل ياصل

مختلف كه  يهاكنان پستيشوند. بازيشامل چند گروه م

كنند. يفا ميا يمختلف يهافوتبال نقش يك بازيدر 

بوده كه  ييهاو مهاجم پستبان، دفاع، هافبك دروازه

ف خود را انجام يمختلف در آنها وظا يهايكنان در بازيباز

فوتبال با  يها در بازن پستيك از ايدهند. هر يم

 يشناسيروند كه در هستيبه كار م ياصطالحات خاص

  د.يكنيمشاهده م 3شكل

  
  شناسي افراد مرتبط با حوزه فوتبالهستي -3شكل 

ك يشكل نشان داده شده است همانطور كه در 

نقش كند.  يفايتواند ايكن هافبك در چهار پست ميباز

CMF يانيهافبك م ،DMF يهافبك دفاع ،SMF  هافبك

  يشناسين هستياست. ا يهافبك نفوذ AMFو  يكنار

ك از يشده است. هر يمنته يدواژه مكانيكل يكسريبه 

-يفوتبال را پوشش م ين بازياز زم يها قسمتن پستيا

كن يشود كه بازين مييم تعيت يتوسط سرمرب يدهند. وقت

 يفيكن مستلزم انجام وظايكند، باز يباز AMFدر پست 

محدوده تحت پوشش توسط  يف به نوعين وظايشود. ايم

 يشناسير هستيشود. تفسيز شامل ميكن را نيباز

تواند با يكن هافبك ميك بازينست كه يا DMFركالس يز

از چهار  يكيكند. خط هافبك  يباز يفه هافبك دفاعيوظ

وارد  يكن اصليكن به عنوان بازياست كه اگر باز يخط

شود.  ين چهار پست بكار گرفته مياز ا يكيشود در  يباز

است كه در حوزه  يافراد ياز اعضا يكيكن ين بازيا

 يپست DMFفوتبال به عنوان شخص وجود دارد. پس 

م قرار يت يت اصلسيكن فوتبال كه در ليك بازياست كه 

 كند.ينقش م يفاياست در آن ادارد و هافبك 

  يسازادهيپ - 5

 يشناسيهست يسازادهيبراي پ متعددي ابزارهاي

را نام برد. در  Protégéتوان  نمونه مي يبرا دارند. وجود

تغييرات  اعمال و ايجاد به توانيگرافيكي م ن محيطيا

 روي كار ايبر يگريامكاناتي د اد شدهيط يپرداخت. مح

 ويرايشگر Protégéنموده است.  فراهم يشناسيهست

 1بازمتن كه بوده دانشي پايگاه چارچوب و يشناسيهست

 طريق از را يشناسيمدلسازي هست روش دو ز است.ين

                                                           

١ Open source 
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 پشتيباني Protégé-Frames و Protégé- OWL ويرايشگر

 هاي فرمت از يكي تواندمي  Protégé خروجي .كندمي

OWL, RDFS, XML1Schema كند. نمونه  يبانيپشت  را

در  protégéط يدر مح يشناسين هستيا يسازادهياز پ يا

مترادف را با استفاده  يهاآورده شده است. كالس 4شكل

م. كالس يكنيف ميتعر Equivalent classesنه يگز

Beasal يهامترادف كالس Beach Soccer  و Beach 

Football .است  

  
  protégéشناسي در محيط سازي هستيپياده -4شكل

 يبه صورت كدها owl/xmlبرنامه در فرمت  يخروج

  .باشدادامه مي
<? xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE Ontology )    <!ENTITY xsd 
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

<EquivalentClasses>        <Class 
IRI="#BeachFootball"/>        <Class 
IRI="#BeachSoccer"/> </EquivalentClasses> 

<EquivalentClasses>        <Class 
IRI="#BeachFootball"/>        <Class 
IRI="#Beasal"/>    </EquivalentClasses> 

<EquivalentClasses>        <Class IRI="#Futsal"/>        
<Class IRI="#HallFootball"/>    
</EquivalentClasses> 

<EquivalentClasses>        <Class IRI="#Soccer"/>        
<Class IRI="#football"/>    </EquivalentClasses> 

كنان ير بازيه زيف شخص در فوتبال ما با رويتعر يبرا

م. سپس به ياان، داوران و مانند آنرا مشخص كردهي،مرب

-پرداخته 5در شكلها ن ابركالسيا يهاركالسيف زيتعر

-يان ميز بيها را نها و ابركالسركالسين زيم. روابط بيا

 م.يكن

                                                           

١ Extensible markup language 

 

 protégéدر محيط  personشناسي سازي هستيپياده-5شكل 

مستندات  از عظيمي مجموعه دربرگيرنده معمولي وب

اند. در  شده متصل يكديگر به هاييلينك طريق از كه بوده

 و شده متصل به يكديگر كه بوده هاداده اين ييمعنا وب

 ماشين براي را هاداده از مناسب استفاده و فهم امكان

 جهت مهم بستري ها بعنوانهداد اين آورند.مي فراهم

به  يشناسيهست .باشندمي توجه مورد معنايي وب تحقق

مرتبط با فوتبال را درك  يهادواژهيكند كليانه كمك ميرا

شوند يبه صفحات اضافه م ييباال در وب معنا يكند. كدها

-دواژهيو موتور جستجو در مواجه با آنها مفهوم مترادف كل

  كند. يها را درك م

  نتيجه گيري -6

، ياطالعات يهاستميد گفت كه با توسعه سيدر كل با

  شود.يشتر احساس ميها بان آنيجاد ارتباط مياز به اين

ن منظور الزم است كه در ابتدا اجزا و يا يبرا 

ستم و مجموعه اطالعات به صورت يهر س يهاتيجودمو

طور كه مطرح شد، در وب ان شود. همانيب يح و رسميصر

ها استفاده يشناسياز از هستين نيپاسخ به ا يبرا ييمعنا

ن يان ايم ييشود. سپس الزم است كه ارتباط معنايم

ها مشخص شوند. در يشناسيق هستيها از طرتيموجود

توان وب يافته مين اطالعات ساختار يجه با كمك اينت
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ب خدمات بهتر، موثرتر، ين ترتيرا اجرا كرد و به ا ييمعنا

  تر به كاربر ارائه نمود.نهيت كم هزيكاراتر و در نها

فوتبال را به  ين خبرهايفوتبال آخر يهاتيسا 

- يكنند. هستيعرضه م ين رشته ورزشيمندان اعالقه

 ياصل يهادواژهيكل يياست كه با شناسا يابزار يشناس

 يبرا يترحوزه فوتبال و روابط آنها خدمات مرتبط

توانند در يها ميشناسيكند. هستيكاربران عرضه م

تر و ج مرتبطيو استفاده مجدد نتا يسازكپارچهيجستجو، 

 يشناسيبه كاربران ارائه دهند. با توسعه هست يموثرتر

م در يمفاه يهايژگيف روابط و ويفوتبال و تعر در حوزه

 يافته و كسانيش يافزا ييمعنا يريپذها تعاملآن حوزه

 يهاتر پاسخقيعتر و دقينترنت بوده، سريكه در مراوده با ا

  ابند.ييخود را م

-شناسيت حاضر قدم نخست در ساخت هستيفعال 

شود. افزودن امكان  يم يورزش تلق يبرا يمكان يها

 يقينه تحقيزم يانم مكيشتر مفاهياستنتاج و گسترش ب

  باشد. يادامه كار م
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