
 فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت 
 56تا  65 ، صفحاتاول، شماره 0410 بهارم، ششدوره 

65 

 

 پژوهشي

مبتنی بر شناسی پزشکی دوره اسالمی  ه هستیياول الگويطراحی 

 نامه اصطالح
 

 *0اکرم فتحیان دستگردي

 fathian@ricest.ac.ir رساني علوم و فناوري، شیراز، ايران، اي اطالع شناسي، مرکز منطقه استاديار علم اطالعات و دانش: نويسنده مسئول* .0

 
 10/12/0410 :پذيرش مقاله    01/10/0410 :دريافت مقاله

 

 دهيچک
پزشكي دوره اسالمي  نامه اصطالحشناسي پزشكي دوره اسالمي بر مبناي ويرايش دوم  هدف پژوهش حاضر طراحي الگوي اولیه هستي :زمينه و هدف

 .است

پزشكي دوره  نامه اصطالح»هاي ويرايش دوم  جامعه پژوهش حاضر، تمامي مدخل. استاين پژوهش با روش تحلیل محتواي کیفي انجام شده : روش

« بیماري»اصطالح مربوط به مدخل  610است که از اين میان، تعداد ( شده توسط فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران تدوين)« اسالمي

پزشكي دوره  نامه اصطالحشده در  پزشكي دوره اسالمي با توجه به روابط معنايي ارائهشناسي  گیري هدفمند انتخاب و الگوي اولیه هستي به روش نمونه

ها يک سیاهه وارسي است کهه بهر    ، و ابزار گردآوري داده«مشاهده ساختارمند»ها در پژوهش حاضر، شامل  روش گردآوري داده. اسالمي طراحي شد

 .شده است پزشكي دوره اسالمي تدوين امهن اصطالحها در  مبناي اصطالحات و روابط معنايي میان آن

ههاي   پزشكي دوره اسهالمي و شناسهايي موجوديهت    نامه اصطالحها در  در اين پژوهش، پس از پااليش اصطالحات و روابط معنايي میان آن :ها يافته

شناسي پروتژ طراحهي، و   از ويرايشگر هستيشناسي پزشكي دوره اسالمي با استفاده  ، الگوي هستي(ها، و روابط ها، نمونه شامل کالس)شناسي  هستي

 .تدوين شد RDF/XMLآن در بستر نحوي  RDFبازنمون 

ايهن   RDFههاي   ها، گراف ها و روابط بین آن منظور تحلیل موجوديت شناسي پزشكي دوره اسالمي، به پس از طراحي الگوي اولیه هستي :گيری نتيجه

 .تنتايج آن مورد تحلیل قرار گرف الگو طراحي شد و
 

 شناسي هستيوب معنايي،  پزشكي اسالمي، واژگان کنترل شده، :ها کليدواژه

 
 مقدمه

هاي اطالعاتي و ارتباطي و دسترسي به محیط وب براي ظهور فناوري

ههاي سهازماندهي    تبادل و سازماندهي اطالعات و دانش، سبب تغییر نظام

ها و ظههور   نامه اصطالحازجمله ( Knowledge Organization  Systems)دانش 

. شهده اسهت  ( Ontologies)هها   شناسهي  هاي جديدي همچون هسهتي  نظام

شهده اسهت کهه در آن     ههاي کنتهرل   ترين انواع واژگان از مهم نامه اصطالح

اصطالحات يک حوزه موضوعي با نظمي خاص و بها رعايهت رابطهه میهان     

بههر اسههاس راهنمههاي يونسههكو، . انههد اصههطالحات در کنههار هههم قرارگرفتههه

شده پويا است که بهه شهیوه    اي از اصطالحات کنترل مجموعه نامه الحاصط

. دهند اند و يک حوزه خاص دانش را پوشش مي معنايي به يكديگر پیوسته

گرهها و  مند، شامل توصهی   تواند ساختاري الفبايي يا نظام اين ساختار مي

هها را تعیهین    گرها يا اصطالحات کمكي باشد و روابط بهین آن  غیرتوصی 

ها، محهدود بهودن   شناسي ترين داليل طراحي هستي يكي از مهم(. 0)ندک

عنوان ابزاري براي ذخیره و بازيابي دانش، در   ها بهنامه اصطالحهاي  قابلیت

. ها است میان آن( Semantic Relations)ارائه دقیق مفاهیم و روابط معنايي 

ا ضروري است هنامه اصطالحهاي موجود در با توجه به مشكالت و کاستي

هها ابزارههاي نهوين     نامه اصطالحشده در  بر اساس اصطالحات و روابط ارائه

ها براي سازماندهي و بازنمون دانهش   شناسي معناشناختي همچون هستي

تهوان   شناسهي را مهي   از اين منظر هسهتي . هاي مختل  طراحي شود حوزه

ايي را در هها و ارتباطهات معنه    شده برشمرد که تعري  اي غنينامه اصطالح

شهناختي در بهازنمون    بردارد و نقش آن، کاهش ابهام مفهومي و اصهطالح 

شناسي، دانش ساختاريافته در مورد  هستي. هاي مختل  استدانش حوزه

هها در آن   يک حوزه خاص است که از طريق ارائه مفاهیم و روابط میان آن

 (.2)گیرد  حوزه شكل مي
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 نامه مبتني بر اصطالحاسي پزشكي دوره اسالمي شن اولیه هستي الگويطراحي 

 65/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

هاي ديگر، داراي مفهاهیم،   ههر حوزه موضوعي باوجود اشتراك با حوز

حوزه پزشكي در تمدن اسالمي . فرد است الگوها و ساختار دانشي منحصربه

اي ديهرين در حهد    نظیر است و سهابقه  داراي قدمتي طوالني و اهمیتي کم

ترين ابزارهاي سازماندهي دانهش   يكي از مهم. ظهور دين مبین اسالم دارد

« (اپدا)پزشكي دوره اسالمي  امهن اصطالح»در حوزه پزشكي دوره اسالمي، 

با توجه به  (.6)است که توسط فرهنگستان علوم پزشكي ايجاد شده است 

هاي مختله  آن، و نیهز    عمق مفاهیم حوزه پزشكي دوره اسالمي و شاخه

گستره روابط معنايي میهان مفهاهیم ايهن حهوزه، الزم اسهت از ابزارههايي       

زنمون دانهش بهاالتري   ههاي بها   کهه از قابلیهت  هها   شناسهي  همچون هستي

اين . برخوردارند، براي به تصوير کشیدن ساختار مفهومي آن استفاده شود

ويژه در حوزه پزشكي سنتي در حهال   هاي ساير کشورها به امر در پژوهش

نمونه بهارز  . هاي مختلفي در اين زمینه انجام شده است انجام است و طرح

كي سهنتي و گیاههان   هاي پزشه  هايي است که در حوزه شناسي آن، هستي

. در دسترس است BioPortalهايي همچون  شده و در پايگاه دارويي طراحي

شناسهي   طراحي الگوي اولیهه هسهتي  در اين راستا پژوهش حاضر با هدف 

پزشهكي دوره   نامهه  اصهطالح پزشكي دوره اسالمي بر مبناي ويهرايش دوم  

 .اسالمي انجام شده است

 

 روش
در پژوهش حاضر از روش . دي استپژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربر

براي شناسهايي و  ( Qualitative Content Analysis)« تحلیل محتواي کیفي»

تحلیل روابط معنايي میان مفاهیم حوزه پزشهكي دوره اسهالمي اسهتفاده    

بنهدي،   منهد شناسهايي، طبقهه    روش تحلیل محتوا فرآيند نظام. شده است

ا، نمادها، آثهار و مفهاهیم پیهدا و    ه تبیین، تفسیر، استنباط و استخراج پیام

ههاي مهورد بررسهي،     ها و سهاير مجموعهه   پنهان در متون نوشتاري، رسانه

روش تحلیل محتواي (. 4)هاي پژوهش کمّي و کیفي است  براساس روش

جاي شمارش کلمات و اصطالحات آشكار متن، بیشتر با الگوها و  کیفي به

واي کیفي با واکاوي مفاهیم، تحلیل محت. مضامین نهان متون سروکار دارد

اصطالحات و ارتباطات بین اين مفاهیم، سعي در استنباط و آشكار کردن 

 (.6)ها، مشاهدات و اسناد مكتوب دارد  الگوهاي نهان در مصاحبه

پزشهكي دوره   نامهه  اصطالحهاي  جامعه پژوهش حاضر، تمامي مدخل

ه از ايهن  اسهت که  ( شده توسط فرهنگستان علوم پزشهكي  تدوين)اسالمي 

صههورت هدفمنههد انتخههاب، و الگههوي    اصههطالح بههه  610میههان، تعههداد  

پزشكي دوره  نامه اصطالحشده در  شناسي آن با توجه به روابط ارائه هستي

اي بود کهه بتهوان شهبكه     انتخاب اصطالحات به گونه. اسالمي طراحي شد

 .شناسي نمايش داد روابط میان اصطالحات را مشخص نمود و در هستي

منظهور   بهه « بیماري»، مدخل «خالصه فرانما»ين منظور از بخش به ا

شناسهي   شناسايي و گزينش اصطالحات موردنیهاز بهراي طراحهي هسهتي    

پزشهكي دوره   نامهه  اصهطالح در « بیماري»مدخل . موردبررسي قرار گرفت

بیماري مفرد، بیمهاري مرکهب،   »زيررده تحت عناوين  01اسالمي، شامل 

كي، بیماري سراسر بدن، بیماري ارثي، بیماري بیماري اصلي، بیماري شري

بها  . اسهت « زا بیمهاري  عاملواگیردار، بیماري مختص اعضا، دوره نقاهت، و 

بیماري مخهتص  »ها،  توجه به حجم زياد اصطالحات، از میان انواع بیماري

 25هاي اين نوع بیماري، اصطالحات مربهوط بهه    ، و از میان زيررده«اعضا

شناسهي پزشهكي دوره    ناي طراحي الگوي اولیه هستيعنوان مب بیماري به

ههايي کهه مفهاهیم اصهلي      فهرست بیمهاري  0جدول . اسالمي انتخاب شد

 . دهد دهند، نشان مي شناسي را تشكیل مي الگوي هستي

« مشههاهده سههاختارمند»ههها در پههژوهش حاضههر،   روش گههردآوري داده

(Structured Observation) هها در   ي گردآوري دادهها مشاهده، يكي از روش. است

ابهزار  . هاي کیفي است که ممكن اسهت رسهمي يها غیررسهمي باشهد      پژوهش

مشاهده رسهمي شهامل يهک دسهتورالعمل يها برنامهه بهراي مشهاهده اسهت           

در پهژوهش  (. 5)که ابزار مشهاهده غیررسهمي، خهودژ پژوهشهگر اسهت       درحالي

ده مبتنهي  شه  صورت رسمي و بر اساس سیاهه وارسي تدوين حاضر، مشاهده به

ابهزار  . شهده اسهت   پزشهكي دوره اسهالمي انجهام    نامهه  اصهطالح بر اصطالحات 

ها شامل يک سیاهه وارسي است کهه بهر مبنهاي اصهطالحات و      گردآوري داده

ايهن  . شده اسهت  پزشكي دوره اسالمي تدوين نامه اصطالحها در  روابط میان آن

 :پژوهش در چند مرحله انجام شده است که عبارتند از

 نامهه  اصهطالح هها در   ايي و پااليش اصطالحات و روابط میان آنشناس .0

در ايهن مرحلهه قبهل از ورود اصهطالحات در     : پزشكي دوره اسهالمي 

شناسهي، اقهدامات الزم در زمینهه رفهک اشهكاالت ويرايشهي و        هستي

 ساختاري اصطالحات انجام شد 

شناسي پزشكي دوره  تدوين سیاهه وارسي و ايجاد الگوي اولیه هستي .2

در اين مرحله، يک سیاهه وارسي مبتنهي بهر اصهطالحات و    : سالميا

شناسي  شده در اپدا تدوين شد و درواقک الگوي اولیه هستي روابط ارائه

 IslamicMedOntاختصهار   پزشكي دوره اسالمي که در اين پژوهش بهه 

اين سیاهه وارسي به تفكیهک براسهاس   . گذاري شد، شكل  گرفت نام

، و «روابهط داده »، «روابهط شهي   »شامل )روابط  ها، انواع انواع کالس

اقهدامات  . شناسي تنظیم شهد  هاي هستي ، و نمونه(«روابط توضیحي»

 :زير در اين مرحله انجام شد

 شناسهي بهر اسهاس     ها و مفهاهیم اصهلي هسهتي    شناسايي کالس

 پزشكي دوره اسالمي  نامه اصطالحاصطالحات مرجّح در 

    و «روابهط داده »، «شهي   روابهط »شناسايي انواع روابهط شهامل ،

 نامهه  اصهطالح شهده در   ، بر اساس روابهط ارائهه  «روابط توضیحي»

 پزشكي دوره اسالمي 

 ها، بر اساس اصطالحات غیر  هاي مربوط به کالس شناسايي نمونه

 پزشكي دوره اسالمي  نامه اصطالحشده در  مرجّح ارائه

ز ههها بهها اسههتفاده ا گههذاري اصههطالحات و روابههط میههان آن  برچسههب .6

   rdfs:labelو  skos:prefLabelهايي مانند  ويژگي
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 اکرم فتحیان دستگردي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /60

 به همراه تعداد اصطالحات مربوط به هر بيماری« بيماری مختص اعضا»شده از مدخل  های انتخاب فهرست بيماری -1جدول 

 تعداد اصطالح بيماری تعداد اصطالح بيماری تعداد اصطالح بيماری

 5 بیماري پشت 21 اري دهانبیم 05 طورکلي به مفاصل و استخوان بیماري

 22 بیماري پوست 22 بیماري ريه 05 دست مفاصل و استخوان بیماري

 20 بیماري چشم 24 بیماري زبان 0 سر مفاصل و استخوان بیماري

 65 بیماري کبد 06 بیماري طحال 4 مفصل صورت و استخوان بیماري

 01 یهبیماري کل 00 بیماري قلب 4 گردن مفاصل و استخوان بیماري

 5 بیماري کمر 02 بیماري ماهیچه 21 پا و عروق مفاصل و استخوان بیماري

 25 بیماري گوش 00 بیماري مثانه 21 بیني بیماري

 00 هاي آن و زيررده« بیماري»مدخل  65 بیماري مغز و عصب 4 بیماري حلق

   00 بیماري مو 6 بیماري حنجره

   00 بیماري ناخن 62 بیماري دندان

 .اصطالح است 815طورکلی شامل  زيررده آن به 11و « بيماری»جمع کل اصطالحات با احتساب مدخل  جمع

 
ههاي   شناسي پزشكي دوره اسالمي و گراف طراحي الگوي اولیه هستي .4

RDF  پروتههژ يكههي از (: 6/6نسههخه )بهها اسههتفاده از ويرايشههگر پروتههژ

مفهاهیم و  شناسي است که  ترين ويرايشگرهاي ايجاد هستي پراستفاده

بندي، قیود  مراتبي و طبقه ها، ساختار سلسله ها، روابط و ويژگي کالس

هاي مختله  بهازنمون    کند و از زبان هاي مختل  را تعري  مي و نمونه

پروتژ يهک ويرايشهگر   (. 5)کند  حمايت مي OWLشناسي مانند  هستي

هها، و   شناسهي  رايگان و متن باز براي ايجاد، ويرايش و مديريت هستي

ايهن  . هاي هوشمند مبتني بر دانهش اسهت   ارچوبي براي ايجاد نظامچ

مرکهز  »سهازي دانهش، توسهط     عنوان ابزاري بهراي مهدل   ويرايشگر به

در دانشهگاه اسهتنفورد   « هاي انفورماتیک پزشهكي اسهتنفورد   پژوهش

اولهین  . در دسهترس اسهت   BSD 2-clauseتولیدشهده، و تحهت مجهوز    

ههاي   ر شد و تهاکنون ويهرايش  منتش 0111نوامبر  00ويرايش آن در 

( هاي دسكتاپ هاي مبتني بر وب و نسخه شامل نسخه)مختلفي از آن 

 :در اين مرحله اقدامات زير انجام شد(. 0)در دسترس قرارگرفته است 

 افهزار   نهرم )افزار مناسب و نسخه مناسب براي طراحي  انتخاب نرم

  )6.6پروتژ نسخه 

 هاي گرافیكي پروتژ  نصب پالگین 

 ههاي مربوطهه و    ها و روابط در بخش ها و انواع ويژگي کالس ورود

 ها  مراتبي آن ايجاد ساختار سلسله

 پزشكي دوره اسالمي  نامه اصطالحهاي برگرفته از  ورود نمونه 

 دامنه  تعیین(domain ) و بُرد(range )    براي روابهط، و تعیهین نهوع

کارکردي، معكوس، کارکردي معكهوس، تعهدي، متقهارن،    )رابطه 

  (نامتقارن، بازتابي، غیر بازتابي

  ايجاد گرافRDF ههاي گرافیكهي ويرايشهگر     با استفاده از پالگین

 ها  ها و نمونه پروتژ براي نمايش روابط میان کالس

شناسي پزشهكي دوره اسهالمي    بررسي و پااليش نهايي الگوي اولیه هستي .6

 :شددر اين مرحله، اقدامات زير انجام . و اصالح خطاهاي احتمالي

 ها  مراتبي موجوديت اصالح خطاهاي احتمالي در ساختار سلسله 

 ها  برقراري پیوندهاي صحیح و مرتبط میان موجوديت 

  اصالح خطاهاي احتمالي در تعیین دامنه و بُرد روابط 

  اصطالح خطاهاي نگارشي 

  و.... 

 

 ها يافته
شناسهي ماننهد    ههاي بهازنمون هسهتي    شناسهي از زبهان   براي ايجاد هستي

و زبهههان ( Resource Description Framework)ارچوب توصهههی  منبهههک چههه

چهارچوب  . شهود  اسهتفاده مهي  ( Web Ontology Language)شناسهي وب   هستي

اظههارات  / اي پايه بهراي نوشهتن جمهالت    يک مدل داده( RDF)توصی  منبک 

(statement ) مهدل  . اسهت ( منهابک )ساده در مورد اشیاي وبRDF    شهامل سهه

« (Statement)اظههار  /، و جمله(Property)ويژگي /، رابطه(Resource)منبک »مؤلفه 

رو جمالت ايجادشده توسهط   ازاين. مدلي مبتني بر گراف است RDF(. 5)است 

RDF ها ترسیم و توصی  نمود توان با استفاده از گراف را مي . 

شهده   جديدترين استاندارد زبهاني توصهیه  ( OWL)شناسي وب  زبان هستي

ههاي بیهان   شناسهي اسهت کهه نسهبت بهه سهاير زبهان        ون هسهتي براي بهازنم 

يک زبان وب معنايي است کهه   OWL. هاي بیشتري داردشناسي قابلیت هستي

و همچنهین  ( things)براي بهازنمون دانهش غنهي و پیچیهده در مهورد چیزهها       

شده است و بهراي بهازنمون روابهط     ها طراحي هاي مختل  و روابط بین آن گروه

 (.1)رود  هاي رسمي به کار مي ها با استفاده از معاني و واژگان میان موجوديت

، شهامل سهه جهز     OWLهاي مبتني بر زبان  شناسي طورکلي هستي به

ههاي   کالس(. 0)هستند « عضو/نمونه»و « ويژگي/رابطه»، «مفهوم/کالس»

OWL يهک  . گیرنهد  ها يا اعضها را در برمهي   هايي هستند که نمونه مجموعه

داشهته باشهد کهه مفهاهیم     ( SubClasses)ههايي   زيرکالستواند  کالس، مي

شناسي  براي مثال در الگوي هستي. کنند تر آن کالس را توصی  مي خاص

IslamicMedOnt خنهازير »شامل سه زيهرکالس  « بیماري حلق»، کالس» ،

مراتبهي   هها در يهک سهاختار سلسهله     کهالس . است« درد گلو»و « خناق»

شوند و يهک   سازماندهي مي( superclass-subclass)« زيرکالس -فراکالس»
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 61/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

مراتبهي   ذکر است در ساختار سلسله شايان. دهند تاکسونومي را تشكیل مي

ها و روابط کالس اصلي را به  ها ويژگي زيرکالس، کلیه زيرکالس -فراکالس

 .برند ارث مي

. وجهود دارد  OWLطهورکلي سهه نهوع رابطهه يها ويژگهي در زبهان         به

، بهراي بیهان ارتباطهات میهان     (Object Properties)هاي شي   ويژگي/روابط

داراي اصهطالح  »بهراي مثهال رابطهه    . گیهرد ها مورداستفاده قرار مي نمونه

را که متعلق به « وجک القلب»و « وجک الفؤاد»تواند دو نمونه  مي« مترادف

هاي نوع  ويژگي/روابط. هستند، به يكديگر مرتبط سازد« درد قلب»کالس 

هها و   ، روابطي هستند کهه پیونهدهاي میهان نمونهه    (Data Properties)داده 

داراي مقهادير  « زبهان »براي مثال ويژگي . کنند مقادير داده را توصی  مي

هاي توضهیحي يها    ويژگي/روابط. است( string)اي از نوع رشته حروف  داده

تواننهد بهراي افهزودن اطالعهات      نیز مهي ( Annotation Properties)تفسیري 

ها، روابط شي  و روابهط نهوع داده اسهتفاده     ها، نمونه به کالس( اه فراداده)

و يهک  ( domain)نمونهه مبهد    /هر رابطه يا ويژگي، داراي يک دامنه. شوند

 . است( range)نمونه مقصد /بُرد

دهنده اعضا و اشیاي حوزه موردبررسي  نیز نشان( Individuals)ها  نمونه

ها در نظهر   عنوان اعضاي کالس ند بهتوان ميها  نمونه OWLدر زبان . هستند

« وجهک القلهب  »و « وجهک الفهؤاد  »بهراي مثهال اصهطالحات     .گرفته شوند

دو نهام مختله    در ايهن زبهان،   . هسهتند « درد قلب»هايي از کالس  نمونه

يهک نمونهه   همچنهین  . توانند دقیقاً به يک نمونه يكسان، ارجاع دهنهد  مي

 . تواند متعلق به چند کالس باشدمي

شناسهي در حهوزه پزشهكي دوره     طراحي الگهوي اولیهه هسهتي   براي 

ها مبتني بر  ها و انواع روابط میان آن ها، نمونه ابتدا فهرست کالس اسالمي،

 نامهه  اصهطالح ها در  سیاهه وارسي برگرفته از اصطالحات و روابط میان آن

اصطالح مرجّح از  610تعداد به اين منظور . پزشكي دوره اسالمي تهیه شد

بیمهاري  »بها تککیهد بهر    « بیماري»عه اصطالحات مربوط به مدخل مجمو

 . شناسي انتخاب شد هاي هستي عنوان کالس ، به«مختص اعضا

شناسههي  الگههوي هسههتي مراتبههي اصههطالحات در   سههاختار سلسههله 

IslamicMedOnt   پزشهكي دوره   نامهه  اصهطالح کامالً مطابق با ويهرايش دوم

اصطالحات مربهوط بهه بیمهاري    در مورد هر کالس، تمامي . اسالمي است

بیماري استخوان و »براي مثال . اند شده موردنظر در زير همان اصطالح ارائه

 آرواره، دررفتگهي  استخوان شدن جا»شامل سه زيرکالس « مفصل صورت

 .است« آرواره آرواره، و شكستگي استخوان

ذکر شده، و پهس از آن  « بیماري»در اين ساختار، ابتدا مدخل اصلي 

شهامل  )اند  بوده« بیماري»نوع بیماري که زيرمجموعه مدخل  01ين عناو

پهس از آن، تمهامي   . اند ذکر شده...( ، و «بیماري مرکب»، «بیماري مفرد»

بیمهاري  »شامل )« بیماري مختص اعضا»هاي زيرمجموعه مدخل  بیماري

شناسهي در ايهن    که براي طراحي هستي...( ، و «استخوان و مفاصل دست

ها نیهز خهود بهه     هريک از اين بیماري. اند ب شده، ارائه شدهپژوهش انتخا

تهرين سهطح    شوند و اين فرآينهد تها پهايین    تر تقسیم مي هاي جزئي کالس

 . يابد ها ادامه مي کالس

ها، انواع روابط ايجادشده بهراي   شناسي هاي اصلي هستي يكي از مؤلفه

ا با مقادير داده، و ه هاي کالس ها، پیوند نمونه هاي کالس پیوند میان نمونه

شهده در بخهش    روابط ارائهه . ها است يا ارائه توضیحاتي در مورد موجوديت

Properties ( همچون بخشClasses )مراتبهي هسهتند   داراي ساختار سلسله .

تهر   تر يا عهام  تواند داراي روابط خاص ويژگي مي/به اين معني که يک رابطه

اين روابط مبتني بهر انهواع    IslamicMedOntشناسي  الگوي هستيدر . باشد

پزشكي دوره اسالمي هستند کهه   نامه اصطالحروابط معنايي ارائه شده در 

 :به شرح زير است

 اصطالح )جاي  به -به کار ببريد»داراي شاخص : ترادفي/ارزي رابطه هم

  «(غیر مرجّح -مرجّح

 ح اخهص اصهطال  -اصطالح اعم»داراي شاخص : مراتبي رابطه سلسله- 

  «اصطالح ر س

 اصطالح مرتبط»داراي شاخص : رابطه وابستگي». 

طورکلي در قالب روابط  به IslamicMedOntشناسي  اين روابط در هستي

مراتبهي   سهاختار سلسهله  . انهد  شده شي ، روابط داده و روابط توضیحي ارائه

مطابق با روابط اعم، اخص و  IslamicMedOntشناسي  اصطالحات در هستي

 . شده است پزشكي دوره اسالمي تنظیم نامه اصطالحشمول در  -سر 

شده براي طراحي الگوي اولیه  هاي شناسايي انواع روابط و ويژگي      

 :عبارتند از IslamicMedOntشناسي  هستي

  شههامل  :روابططت توحططي یdc:creator ،owl:sameAs ،schema:image ،

dc:description ،owl:versionInfo ،skos:prefLabel ،owl:backward 

CompatibleWith ،rdfs:comment ،owl:deprecated ،rdfs:isDefinedBy ،

owl:incompatibleWith ،rdfs:label ،owl:priorVersion ،rdfs:seeAlso ،

اصطالح مرتبط، اصطالح مرجّح، اصطالح اخص، بجاي، اصطالح اعم، به 

 اصطالح غیرمرجّح شمول، يادداشت دامنه، -کار ببريد، اصطالح ر س

   داراي اصهطالح  »، «داراي اصهطالح متهرادف  »شهامل   :روابت شطی

  «مرتبط

 زبان»، «يادداشت»شامل  :روابت نوع داده». 

، بهراي اصهطالحات يها بهه     IslamicMedOntشناسهي   در الگوي هسهتي 

هسهتند و در  ( متهرادف )هايي که داراي اصطالح غیرمرجّح  عبارتي کالس

ههايي   انهد، نمونهه   شده ارائه« جاي به -به کار ببريد»با شاخص  نامه اصطالح

ههاي   عنهوان نمونهه   هاي مترادف بهه  به اين صورت که واژه. ايجادشده است

شهده در الگهوي    ههاي ارائهه   نمونهه برخي از . اند شده ها در نظر گرفته کالس

آفههت شههنوايي، استسههقاي »: عبارتنههد از IslamicMedOntشناسههي  هسههتي

ة االذن، خستگي کشیدگي، دبیلة الكلهي، دختهران   حك گوشتي، بارولیسر،

گوش، سینه پهلو، شوصه، صغرالكبد، کسرالصدر، گراني زبان، لوي، ماندگي 

 .«...تمددي، نزي ، و 
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 اکرم فتحیان دستگردي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /51

 

 
 مراتبی آن و ساختار سلسله« بيماری مختص اعضا»نمايی از کالس  -1شکل 

 

ند طراحي ها، فرآي ها و روابط و ويژگي ها، نمونه پس از شناسايي کالس

. در ويرايشهگر پروتههژ انجههام شههد  IslamicMedOntشناسههي  الگهوي هسههتي 

هها نیهز در    و روابهط و ويژگهي   Classesها در بخهش   ترتیب که کالس اين به

و ( روابط داده) Data Properties، (روابط شي ) Object Propertiesهاي  بخش

Annotation Properties (روابط توضیحي )ارائه گرديد . 

 610طهورکلي تعهداد    ، بهه IslamicMedOntشناسهي   الگوي هسهتي  در

 2هها،   نمونهه بهراي کهالس    065رابطه توضهیحي،   05کالس و زيرکالس، 

نمهايي از کهالس   . شهده اسهت   تعري « رابطه نوع داده» 2و « رابطه شي »

 25مراتبههي آن کههه شههامل  و سههاختار سلسههله« بیمههاري مخههتص اعضهها»

هاي توضیحي  همچنین ويژگي. شده است ارائه 0زيرکالس است، در شكل 

و « اصهطالح اعهم  »، «اصهطالح اخهص  »ارائه شده براي اين کالس، ماننهد  

 . قابل مشاهده است 0نیز در شكل « اصطالح ر س»

هايي که داراي مترادف  تر ذکر شد، در مورد کالس طور که پیش همان

 .شهده اسهت   صورت نمونهه آن کهالس تعريه     هستند، اصطالح مترادف به

وجک »و « وجک الفؤاد»، دو نمونه «درد قلب»، براي کالس 2مطابق شكل 

اصطالح غیر »هاي  هاي آن هستند، با استفاده از ويژگي که مترادف« القلب

همچنین اين دو نمونه در قسمت پايین . اند شده تعري « بجاي»و « مرجّح

 .اند شده مشخص« Instances»صفحه و با استفاده از گزينه 

هها و اعضهاي    شناسي، تعري  نمونهه  ر از مراحل ايجاد هستييكي ديگ

هها   نمونه. در ويرايشگر پروتژ است Individualsها با استفاده از بخش  کالس

شهده در پايگهاه دانهش     هايي از مفهاهیم تعريه    اطالعات واقعي و مصداق

، بهراي اصهطالحاتي کهه    IslamicMedOntشناسي  در الگوي هستي. هستند

هها در   هاي کهالس  عنوان نمونه هاي مترادف به هستند، واژه داراي مترادف

 سنگیني»شده براي کالس   هاي تعري  نمونه 6شكل . اند شده نظر گرفته

 

 
 «درد قلب»شده برای کالس  های تعريف نمايی از نمونه -2شکل 

 

« ثقل السمک»، «ثقل االذن»دهد که داراي سه مترادف  را نشان مي« گوش

 .است «عسر السمک»و 

شناسي مطابق شهكل   هاي هستي هاي مرتبط با کالس در اين مرحله نمونه

با کلیک بهر روي ههر يهک از    . وارد شد( ستون میاني) Individuals، در پنجره 6

، و (توصههی ) Description، (توضههیحات) Annotationsههها، سههه پنجههره   نمونههه

Property assertions (بیانگرهاي رابطه )  نظر در سهمت راسهت   براي نمونهه مهورد

شهده در ايهن    ههاي ارائهه   شود که بها اسهتفاده از گزينهه    صفحه نمايش داده مي

ها، ارائهه لینهک بهه مقهاالت مهرتبط بها آن، و        توان به تعري  نمونه ها مي پنجره

در بخهش   6مطهابق شهكل   . شناسي پرداخت ها در هستي تصويري از آن نمونه

«Annotations »شده است ري  اين نمونه استفادههاي زير براي تع از ويژگي: 

  شده توسهط  تعري »ويژگي »(isDefinedBy :)     بهراي پیونهد بهه منهابک

  (اي مرتبط در اينجا پیوند به مقاله)مرتبط در وب 

  تصوير»ويژگي »(schema:image :)      بهراي نمهايش تصهاوير مهرتبط بها

 سنگیني گوش 

 « طالح بهراي نشهان دادن اصه   : «بهه کهار ببريهد   »و « اصطالح مهرجّح

 جاي اين اصطالح  شده به پذيرفته

توان براي ارائه توضیح يا  نیز مي(: dc:description)« توصی »از ويژگي 

 .تعريفي در مورد اصطالح استفاده کرد

ايهن نمونهه کهه درواقهک کهالس      ( type)، نوع «Description»در بخش 

در پنجهره  . شهود  اسهت تعیهین مهي   ( «سهنگیني گهوش  »)مرتبط با نمونه 

«Property assertions »روابط نوع »و « روابط شي »توان  طورکلي مي نیز به

در بخهش   6در شهكل  . مرتبط با نمونهه مهوردنظر را تعريه  نمهود    « داده

«Object property assertions »  بهراي « فداراي اصهطالح متهراد  »از رابطهه 

 بخشهاي مترادف استفاده شده است  همچنین در  نشان دادن نمونه
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 نامه مبتني بر اصطالحاسي پزشكي دوره اسالمي شن اولیه هستي الگويطراحي 

 50/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 

 
بطرای  « عسر السطمع »و « ثقل السمع»، «االذن ثقل»های  توصيف نمونه -3ل شک

 «سنگينی گوش»کالس 

 

«Data property assertions» دهنهده زبهاني اسهت کهه      نشان «زبان»، ويژگي

و اين داده از نوع ( «عربي»در اينجا )اصطالح به آن زبان نوشته شده است 

 .رشته حروف است

بهراي مشهخص   « Same Individual As»در همهین صهفحه، از ويژگهي    

عسهر  »و « ثقهل السهمک  »شامل )« ثقل االذن»هاي مترادف با  کردن نمونه

 . استفاده شده است( «السمک

هاي نسخه جديد پروتژ، امكان نمايش  يكي از ويژگيشايان ذکر است 

براي  6ها در باالي صفحات است که در شكل  مراتبي کالس ترتیب سلسله

 . شده است  نشان داده <با عالمت « وشسنگیني گ»نمونه 

شناسي  حاصل از طراحي اين هستي RDFهاي  توان گراف در ادامه مي

، و با استفاده RDF/XMLآن در بستر نحوي  RDFکه پس از ايجاد بازنمون 

در الگوي . کرد هاي گرافیكي ويرايشگر پروتژ ترسیم شده را ارائه از پالگین

و  OntoGraf ،OWLVizهههاي  ز پالگههینا IslamicMedOntشناسههي  هسههتي

VOWL شده   ها استفاده براي مصورسازي ساختار مفاهیم و روابط میان آن

شده در  دهد که انواع روابط ارائه ايجادشده، نشان مي RDFهاي  گراف. است

ههاي   توان بها اسهتفاده از پالگهین    پزشكي دوره اسالمي را مي نامه اصطالح

. ود و با دقت و وضوح بیشهتري نمهايش داد  گرافیكي پروتژ مصورسازي نم

 OntoGrafکه با استفاده از پالگین « بیماري قلب»نمايي از کالس  4شكل 

مراتبي میهان   مطابق شكل، ساختار سلسله. دهد ترسیم شده را نمايش مي

را ( نامه اصطالحشده در  و به عبارتي اصطالحات اعم و اخص ارائه)ها  کالس

 .جهت بردارهاي گراف تشخیص داد توان با استفاده از مي

هاي متفاوتي از يكديگر تفكیک  ها با رنگ ها و نمونه کالس 4در شكل 

 است« بیماري دل»اي به نام  داراي نمونه« بیماري قلب»کالس . اند شده

 

 
 OntoGrafبا استفاده از پالگين « بيماری قلب»نمايی از کالس  -4شکل 

 

با رنگي متفاوت مشخص « بیماري قلب»هاي کالس  که در میان زيرکالس

 . شده است

با کلیک کردن بر روي عالمهت   OntoGrafشايان ذکر است در پالگین 

ها  تر کالس ها، امكان نمايش گسترده ها و نمونه در کنار هر يک از کالس+ 

ترتیب که با کلیک بهر روي عالمهت    اين به. هاي مربوطه وجود دارد و نمونه

پیوندهاي مربوط به کالس  تماميربوط به هر کالس، در کنار آيكن م« +»

 . يابد شود و گراف، گسترش مي موردنظر به پیوندهاي موجود افزوده مي

« سهنگیني گهوش  »نمايش گرافیكي اصطالحات متهرادف بها    6شكل 

صورت رفت و برگشهتي   را به( شامل ثقل االذن، ثقل السمک و عسر السمک)

 . دهد نشان مي

شهده در ويرايشهگر پروتهژ، پالگهین      ههاي ارائهه   ینيكي ديگر از پالگه 

OWLViz را کهه بها   « بیمهاري ماهیچهه  »نمهايي از کهالس    5شهكل  . است

 .دهد ترسیم شده نشان مي OWLVizاستفاده از پالگین 

 VOWLهاي مصورسازي در پروتژ، پالگهین   يكي ديگر از پالگین

از  ههايي کهه   صهورت دايهره   ها بهه  در اين پالگین تمامي کالس. است

با کلیک . شوند اند، مشخص مي طريق بردارها با يكديگر پیوند يافته

شود و  بر روي هر دايره، کالس موردنظر با رنگ متفاوتي مشخص مي

در سهمت راسهت    VOWL Sidebarاطالعات مربوط به آن در پنجهره  

بیمهاري  »ههاي کهالس    ويژگهي  5شهكل  . شود صفحه نشان داده مي

 . دهد را نشان مي« قلب

و  RDF/XMLديگر از امكانات ويرايشگر پروتژ، نمهايش خروجهي    يكي

OWL/XML دسترسي به اين ابزارها، از طريهق  . شناسي است الگوي هستي

 :پهذير اسهت   و از مسهیر زيهر امكهان   ( در نوار اصلي پروتهژ ) Windowبخش 

Window> Views> Ontology views  
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 اکرم فتحیان دستگردي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /52

 

 

السطمع، و   االذن، ثقطل  قطل ث»اصططالحات  ارزی ميطان   نمايش رابطه هم -8شکل 

 «عسرالسمع

 

 
 OWLVizاز پالگين استفاده با « بيماری ماهيچه»نمايی از کالس  -6شکل 

 

 
 VOWLبا استفاده از پالگين « بيماری قلب»نمايی از کالس  -7شکل 

 

شناسهي در سهاختار نحهوي     عالوه بر اين، نمهايي از توصهی  هسهتي   

توسط دانشگاه منچستر ايجادشده که ( Manchester OWL Syntax)منچستر 

 .نیز از همین مسیر در دسترس است

 گيری ب ث و نتيجه
هها بهر    در اين پژوهش پس از شناسايي اصطالحات و روابط میهان آن 

، الگهوي  (اپهدا )پزشهكي دوره اسهالمي    نامهه  اصهطالح مبناي ويرايش دوم 

و  Classes ،Propertiesدر سهههه بخهههش  IslamicMedOntشناسهههي  هسهههتي

Individuals     در ايهن مرحلهه   . با استفاده از ويرايشهگر پروتهژ طراحهي شهد

ايجاد، و  RDF/XMLشناسي در بستر نحوي  اين الگوي هستي RDFبازنمون 

 .آن ترسیم شد RDFهاي  درنهايت گراف

ههاي   در ادامهه تهالش   IslamicMedOntشناسهي   فرآيند طراحي هستي

ههاي   ر ايجهاد نظهام  مجدانه انديشهمندان حهوزه پزشهكي دوره اسهالمي د    

ههاي   هها، سهرعنوان   نامه اصطالحمانند )سازماندهي دانش خاص اين حوزه 

، و در پیونههد بهها دسههتاوردهاي ارزشههمند   ...(ههها، و  نامههه موضههوعي، واژه

همچنان که پیش . هاي پیشین که قدمت طوالني دارند، انجام شد پژوهش

هي دانش حوزه اي براي سازماند شناسي، اقدامات شايسته از طراحي هستي

هاي سازماندهي دانش صورت  پزشكي دوره اسالمي با استفاده از ساير نظام

ههاي اطالعهاتي در ايهن     ها به کاربران نظام گرفت و حاصل اين فعالیت مي

 . شد حوزه عرضه مي

عنهوان   شناسي به سازي هستي با توجه به اينكه امروزه طراحي و پیاده

ههاي مراکهز    ي دانش، يكي از اولويهت هاي سازمانده گونه جديدي از نظام

رود مراکهز پژوهشهي    علمي و پژوهشي در ساير کشورها است، انتظار مهي 

کهارگیري   داخلي که نقش راهبردي در تولید علم کشور دارند، در زمینه به

قدم باشند و بها دسهتیابي بهه علهوم و      هاي جديد وب معنايي پیش فناوري

هها   ناسهبي بهراي سهاير سهازمان    عنهوان مرجهک م   فنون جديد، بتوانند بهه 

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايهران نیهز   . آفريني کنند نقش

ويژه در عرصه سهالمت،   عنوان يكي از مراکز حیاتي و تکثیرگذار کشور به به

هها و  که هدف خود را تقويت روح پژوهش جهت دستیابي به آخرين يافته

صیانت از میهراث فرهنگهي و    ها در عرصه علوم سالمت و همچنیننوآوري

کهارگیري   تمدن اسالمي و ايراني در ايهن عرصهه قهرار داده اسهت، بها بهه      

هاي جديد وب معنايي در زمینه مديريت و سازماندهي دانش حوزه  فناوري

گذاري و حكمرانهي   ويژه از جنبه سیاست تواند به پزشكي دوره اسالمي، مي

 .اي را ايفا کند علم، فناوري و نوآوري، نقش مؤثر و سازنده

 :شود هاي آينده به شرح زير ارائه مي درنهايت، پیشنهادهايي براي پژوهش

 شهده   شناسي در پژوهش حاضر، بر اساس اصطالحات ارائهه  طراحي هستي

پزشهكي دوره اسهالمي انجهام شهده      نامهه  اصطالحدر « بیماري»در شاخه 

شهود   نهاد ميهاي اين حوزه، پیش با توجه به تفاوت معنايي زيرشاخه. است

 نیز ايجاد شود   نامه اصطالحهاي  اين الگو براي ساير مدخل

 شود در پژوهشي به بررسي و تحلیل عمیق روابهط میهان    پیشنهاد مي

پزشكي دوره اسالمي پرداخته شود تا بستر  نامه اصطالحاصطالحات در 

شناسهي پزشهكي دوره اسهالمي     معنايي مناسبي براي طراحي هستي

 فراهم شود  
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 نامه مبتني بر اصطالحاسي پزشكي دوره اسالمي شن اولیه هستي الگويطراحي 

 56/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 نامهه  اصطالحهاي  شود در پژوهشي، ملزومات تبديل داده شنهاد ميپی 

هها بهراي    سهازي داده  و آماده RDFپزشكي دوره اسالمي به مدل داده 

 (Linked Data Cloud) هاي پیونهدي  در ابرِ داده نامه اصطالحانتشار اين 

 .موردبررسي قرار گیرد

 

 تقدير و تشکر

مطالعات اجرايي »عنوان پژوهش حاضر مستخرج از طرح پژوهشي با 

 نامه اصطالحشناسي پزشكي دوره اسالمي مبتني بر  فاز اول طراحي هستي

اسهت کهه زيهر نظهر فرهنگسهتان علهوم پزشهكي        « پزشكي دوره اسالمي

. ف ع پ انجام شده اسهت /4642/0جمهوري اسالمي ايران با شماره طرح 

م علمهي  وسیله از جناب آقاي دکتر محمدعلي محققي، معاون محتهر  بدين

ويهژه   فرهنگستان علوم پزشكي و تمامي همكاران محتهرم آن سهازمان بهه   

قاسملو که شرايط انجام اين طرح را فراهم کردند، کمال فريد جناب آقاي 

 .دارم تشكر را ابراز مي
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Abstract 
Background: This study aims to develop an initial model of the Ontology of Islamic Medicine Era based on the 

second edition of the Thesaurus of Islamic Medicine Era. 

Methods: This research was conducted by qualitative content analysis method. The study population included all 

entries of the second edition of the Thesaurus of Islamic Medicine Era (compiled by the Academy of Medical 

Sciences of the Islamic Republic of Iran), of which 508 terms under the entry of "disease" were selected by purposive 

sampling. The Ontology model of the Islamic Medicine Era was designed according to the semantic relations 

presented in the Thesaurus of Islamic Medicine Era. The data gathering method was structured (systematic) 

observation. The data gathering tool was a checklist compiled based on the terms and relationships in the Thesaurus 

of Islamic Medicine Era. 

Results: Following refinement of the terms and their relationships in the Thesaurus of Islamic Medicine Era, and 

identifying ontological entities (including classes, instances, and relationships), the Ontology model of the Islamic 

Medicine Era was designed using Protege ontology editor. The RDF representation of the model was subsequently 

created in RDF/XML Syntax. 

Conclusion: After designing the Ontology model of the Islamic Medicine Era, the RDF graphs of this model were 

created to analyze the entities and the relationships between them. 
 
Keywords: Controlled Vocabulary, Islamic Medicine, Ontology, Semantic Web 
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