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چکیده
مقدمه :استخراج هستاننگار از پایگاه داده یکی از روشهای متداول ساخت هستاننگار است .استفاده از روشهای ارائه شده
فعلی برای این کار بر روی پایگاه دادههای بزرگ مانند پایگاه داده سامانه برنامهریزی منابع سازمان ) (ERPچالشهایی به
همراه دارد .این پژوهش بهدنبال ارائه راهکاری عملی برای غلبه بر این چالشها است.
روششناسی  :این پژوهش با استفاده از روش پژوهش علم طراحی انجام شده و برای ارزیابی صحت و کارایی این روش،
الگوریتمها و فرآیند آن پیادهسازی و بر روی پایگاه داده یک نمونه  ERPفعال در حوزه آموزش عالی آزمون شده است.
یافتهها :با استفاده از این روش ،یک هستاننگار برای آموزش عالی از پایگاه داده یک  ERPآموزش عالی ساخته شد .مقایسه
این هستاننگار با سایر هستاننگارهای موجود آموزش عالی ،نشاندهنده دقت و کارایی باالی این روش است.
نتیجهگیری :در نتیجه این پژوهش ،روشی مبتنی بر مهندسی معکوس با جزئیات دقیق و کامل ارائه شده است .ابزارهای
نرمافزاری این روش بهصورت کد منبع باز ،پیادهسازی شده و قابل ارتقاء و بهکارگیری توسط سایر پژوهشگران میباشد .در
روش پیشنهادی به هر دو مرحله آمادهسازی و غنیسازی در فرآیند ساخت هستاننگار توجه شده و الگوریتمهای تبدیل پایگاه
داده به هستاننگار بر اساس نیازمندیهای پایگاه دادههای بزرگ بهینهسازی شدهاند .همچنین معماری کامل و دارای جزئیات
کافی از نقاط قوت این روش نسبت به سایر روشهای موجود است.
کلیدواژهها :هستاننگار ،توسعه هستاننگار ،مهندسی معکوس پایگاه داده.
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مقدمه
1

برای رسیدن به درک مناسبی از یک حوزه دانشی یا کسب و کار ،باید مفاهیم موجود در آن و
روابط معنایی میان این مفاهیم را شناخت .مدلسازی انتزاعی از یک حوزه به همین منظور انجام میشود.
یکی از ابزارهای مدلسازی که در حیطه مهندسی دانش و فناوری اطالعات کاربرد زیادی دارد،
هستاننگار 2است .گروبر ( )Gruber, 1995هستاننگار را مفهومی میداند که به ایجاد فهم مشترک از یک
حوزه اشاره داشته و شامل مجموعهای از مفاهیم ،روابط میان این مفاهیم ،قواعد و نمونههاست.3
هستاننگارها بایستی به قالبی پیادهسازی شوند که توسط ماشین قابل خواندن و تفسیر باشند؛ بههمین دلیل
برای پیادهسازی هستاننگارها زبانهای استانداردی مانند چارچوب توصیف منبع )RDF( 4استفاده میشود.
در حال حاضر زبان هستاننگار وب (OWL) 5محبوبیت و استفاده گستردهتری از  RDFدار.
کاربرد هستاننگارها بسیار متنوع است .از نظر آشچولد و گرونینگر (

Uschold & Gruninger,
7

 )1996سه کاربرد اساسی هستاننگار در بهبود ارتباطات ،6افزایش قابلیت همکاری و مهندسی سیستمها
است .کاربرد هستاننگار در حوزههای مختلف علم ،فناوری و تجارت همچنان در حال توسعه است.
بهعنوان مثال میتوان از هستاننگار برای مدلسازی مفهومی داده ( )Gailly and Poels, 2010و یا در
موتورهای جستجو برای غنیسازی متن پرسوجوهای کاربران (با اضافه کردن مترادفها و واژگان مرتبط)
و در نتیجه بهبود نتایج جستجو استفاده کرد (.)Paolucci, Kawamura, Payne and Sycara, 2002
بهرغم تمام مزایا ،ساخت هستاننگار کاری پرهزینه و دشوار است .محققان در راستای کاهش
هزینههای ساخت و همچنین افزایش دقت و کیفیت محصول نهایی ،روششناسیهای گوناگونی معرفی
کردهاند .در این روششناسیها سعی شده است الگویی نظاممند بهصورت دستی یا نیمه خودکار برای
ساخت ارائه شود .برای ساخت هستاننگار میتوان از منابع مختلف دانشی استفاده کرد که میتوان آنها را
به سه دسته منابع غیر ساختیافته مانند متون زبان طبیعی ،نیمه ساختیافته مانند اسناد وب در قالب  XMLو

1. Domain
2. Ontology
3. Instance
4. Resource Description Framework
5. Web Ontology Language
6. Communication
7. Inter-Operability
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 HTMLو ساختیافته مانند پایگاههای دادههای رابطهای  ،(RDB)1تقسیم کرد

(Al-Arfaj & Al-

).Salman, 2015
امروزه  RDBها اصلیترین منبع ذخیره و بازیابی اطالعات در سازمانها هستند و در نتیجه ساختار
و نمونههای اکثر مفاهیمی که در حوزه کسب و کار سازمان وجود دارد به نحوی در پایگاه داده
سیستمهای عملیاتی و اطالعاتی سازمان موجود است .سامانه برنامهریزی منابع سازمان (ERP) 2جامعترین
سامانه اطالعاتی در سازمان است که تمامی بخشهای عملیاتی و نظارتی سازمان را پوشش میدهد؛
بههمین دلیل پایگاه داده آن ،غنیترین منبع دانش ساختیافته برای استخراج هستاننگار آن حوزه کسب و
کار است.
مسأله اصلی این پژوهش ،مشخص نبودن چالشهای ساخت هستاننگار از پایگاه دادههای بزرگ
و راهکارهای غلبه بر این چالشها است .هدف از این پژوهش ،ارائه راهکاری جامع برای استخراج
هستاننگار یک حوزه از پایگاه داده  ERPآن حوزه است .از آنجا که یک  ERPباید دادههای مربوط به
اکثر موضوعات حوزه کسب و کار را ثبت و ضبط کند؛ پایگاه داده آن معموالً شامل هزاران جدول
اطالعاتی است .استخراج هستاننگار از چنین پایگاه دادهای چالشهای مختلفی دارد که در نتیجه این
پژوهش باید برای غلبه بر آنها راهحل مناسبی یافت شود.
پیشینه پژوهش

پژوهشهای زیادی برای استخراج هستاننگار از  RDBصورت گرفته است .مهمترین نقطه
اشتراک این روشها ،استفاده از قوانینی است که برنرز-لی 3در سال  1998ارائه کرده است و بهعنوان
قوانین پایهای نگاشت شناخته میشوند .این قوانین که برای تبدیل عناصر  RDBبه هستاننگار تعریف
شدهاند ،عبارتاند از:
 -1تبدیل هر جدول  Rبه یک کالس C

 .1یک پایگاه داده رابطهای ) (Relational Databaseمجموعهای از جداول دادهای است که میتوانند با یکدیگر در ارتباط
باشند .ساختار اصلی آن شامل جداول ،ستونها (فیلدها) و ردیفها ی (رکوردهای) جداول است .ارتباط بین جداول توسط
کلیدهای خارجی ) (FKو کلیدهای اصلی ) (PKمشخص میشود.
2. Enterprise Resource Planning
3. Berners-Lee
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 RDFاز نوع C

 -3تبدیل تمام خصوصیات جدول به خصوصیات RDF
 -4برای هر رکورد جدول ،تبدیل مقدار هر خصوصیت به خصوصیت معادل در گره RDF

در پژوهشهای انجام گرفته ،دو رویکرد کلی برای استخراج هستاننگار قابل شناسایی است:
 -1ساخت هستاننگار با استفاده از طرحواره پایگاه داده :(RDBS) 2پژوهشهای دارای این رویکرد
بهدنبال روشی برای ساخت هستاننگار تنها با استفاده از  RDBSهستند و به محتوای جداول و سایر
فرادادهها از جمله فرهنگ اصطالحات از پیش موجود توجهی ندارند.
از روشهای مهم ارائه شده با این رویکرد میتوان به Nyulas, Connor and Tu, ( DataMaster

 )Trinh, Barker and Alhajj, 2006( RDB2ONT ،)2007و ( Automapper

Fisher, Dean and

 )Joiner, 2008اشاره کرد.
3

 -2ساخت هستان نگار خاص دامنه  :در این رویکرد بهجای اینکه اول هستاننگار ساخته شده و سپس بر
اساس دانش حوزه ،پاالیش شود؛ از همان ابتدا به مرتبط بودن عناصر آن به حوزه توجه میشود .برای این
کار میتوان از دو منبع دانش حوزه یعنی منبع خبرگان حوزه و محتوای پایگاه داده استفاده کرد .بر همین
اساس این رویکرد به دو دسته زیر تقسیم میشود:
 -1-2بدون استفاده از مهندسی معکوس :در این رویکردها ابتدا یک گراف  RDFاز محتوای پایگاه داده
تهیه و به کارشناسان خبره حوزه عرضه میشود؛ تا نگاشت معانی بهصورت دستی انجام گیرد .از ابزارهای
معروف این رویکرد میتوان به ،)Ling and Zhou, 2013( ،(Byrne, 2008) Tether
)( RDB2Onto ،(Thuy, Thuan, Han, Park and Lee, 2014

RDB2RDF

Octaviani, Pranolo and Othman,

 )2015اشاره کرد.
 -2-2با استفاده از مهندسی معکوس :ابزارهای معرفی شده بخش قبل روی کاربر انسانی بهعنوان منبع
دانش حوزه تکیه کرده و با فراهم کردن امکانات اولیه تبدیل (غالباً بر اساس قوانین پایهای نگاشت برنرز-
 .1چارچوب توصیف منبع ) (Resource Description Frameworkمدلی استاندارد برای تبادل داده بر روی وب است که از آن
میتوان برای مدلسازی فراداده استفاده کرد .این استاندارد را میتوان پدر زبانهای جدید توصیف هستاننگار مانند

OWL

بهحساب آورد.
 .2طرحواره پایگاه داده ) ،(Relational DataBase Schemaیک ساختار کالبدی است که دیدگاه منطقی به کل پایگاه داده را
بازنمون میکند .این ساختار شامل تعاریف جداول ،فیلدها و قیود مختلف روی فیلدها و جداول است.
3. Domain-Specific
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لی) به کاربر در تعریف نگاشت کمک میکنند .در رویکردهای مهندسی معکوس به خود پایگاه داده
بهعنوان منبع اصلی دانش توجه شده و این منبع با دانشهای اختیاری دیگر از جمله منابع خارجی (مانند
هستاننگارهای موجود و پرس و جو1های پایگاه داده) و افراد خبره تکمیل میشود .از جمله روشهای
پیشنهادی با این رویکرد میتوان به (Ghawi and ( DB2OWL ،)Shen, Huang, Zhu and Zhao, 2006

،)Cerbah, 2008( RDBToOnto،)Tirmizi, Sequeda and Miranker, 2008( ،)Cullot, 2007
،)Albarrak and Sibley, 2009( DM-2-OWL ،)Alalwan, Zedan and Siewe, 2009( SQL2OWL
(،)Liu, Wang, Bao and Wang, 2010( ،)Astrova, 2009( ،)Lubyte and Tessaris, 2009
،)Khan and Sonia, 2011( R2O ،)Santoso, Haw and Abdul-Mehdi, 2011( OWLminer
( )Kaulins and Borisov, 2014( ،)BLOBELcd, 2014و ( )Zarembo, 2015اشاره کرد.
مسأله اصلی این پژوهش ساخت هستاننگار خاص دامنه است؛ بنابراین رویکرد دوم مورد توجه
است .در این رویکرد هم تمرکز اصلی بر روشهای مهندسی معکوس است؛ زیرا استفاده از روشهای غیر
مهندسی معکوس بر روی پایگاه دادههای بزرگ مانند  ،ERPمستلزم ساخت گرافهای بسیار بزرگ است
که بررسی آنها را توسط خبرگان دشوار و زمانبر میسازد ).(Spanos, Stavrou, & Mitrou, 2012
پر استفادهترین قوانین تبدیل در رویکرد مهندسی معکوس عبارتاند از

& (Spanos, Stavrou,

):Mitrou, 2012
 -1قوانین اولیه :این قوانین ،برگرفته از قانونهای پایه برنرز-لی هستند که برای ایجاد یک خروجی
متناسب با  OWL2تغییر یافتهاند .بهصورت خالصه جدول به کالس ،3فیلد غیر کلید خارجی به
خصوصیت داده ،4فیلد کلید خارجی به خصوصیت شیء 5و رکوردهای جداول به نمونههای کالس
نگاشت میشوند.
 -2قوانین روابط دوتایی :این قوانین جداولی که بتوان آنها را بهشکل خصوصیت شیء نگاشت کرد،
شناسایی میکنند .کلید اصلی چنین جداولی مرکب از کلید خارجی به دو جدول دیگر بوده و فیلد دیگری

1. Query

 .2زبان هستاننگار وب ) (Web Ontology Languageزبان استانداردی برای بازنمایی هستاننگارها است که بهصورت
قابل توجهی از زبانهای قدیمی  RDFو  RDFSکاربردیتر میباشد.
 .4خصوصیت داده یکی از عناصر هستاننگار است که ویژگیهای یک یا چند مفهوم (کالس) را مشخص میکند.
 .5خصوصیت شیء ،یکی از عناصر هستاننگار است که روابط معنایی میان مفاهیم را مشخص میکند.

3 .Class
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به غیر از این کلیدهای خارجی ندارد .یکی از جداول مورد ارجاع ،دامنه و دیگری برد 1این خصوصیت
شیء خواهند بود.
 -3قوانین سلسله مراتب :زمانیکه دو جدول با کلیدهای اصلی از طریق کلید خارجی با هم متصل شده
باشند ،یک رابطه پدر-فرزندی شکل میگیرد که بهشکل فراکالس 2و زیر کالس 3نگاشت میشود.
 -4قوانین موجودیتهای وابسته :این قوانین موجودیتهایی که جزئی از یک موجودیت دیگر هستند،
شناسایی میکنند .یک موجودیت وابسته در  ،RDBیک جدول دارای کلید اصلی مرکب است که کلید
خارجی به جدولی دیگر (جدول مالک) دارد .این موجودیتها به کالس نگاشت میشوند با این حال
معنای یافتن رابطه بین کالس وابسته و کالس مالک دشوار است .برخی روشها پیشنهاد کردهاند که چنین
روابطی بهصورت خصوصیت شیء «بخشی – از» 4نامگذاری شوند.

 -5قوانین روابط چندتایی :روابط چندتایی در مواردی اتفاق میافتد که کلید اصلی یک رابطه ،ترکیبی از
کلیدهای خارجی به بیش از یک جدول باشد .از آنجا که در  OWLروابط چندتایی وجود ندارد ،این
روابط به روابط دوتایی شکسته میشوند.
 -6قوانین تجمیع :با این قوانین موجودیتهایی شناسایی میشوند که بهصورت عمودی قطعه قطعه شدهاند؛
بهعبارت دیگر جداولی که کلید اصلی یکسان داشته و هر یک ،بخشی از اطالعات یک موجودیت واحد
را دارند .این جداول باید با هم تجمیع شده و به یک کالس نگاشت شوند.
 -7قوانین محدودیت :این قوانین بر اساس قیود قابل تعریف در دستورات ساخت  SQLبوده و آنها را به
قیود  OWLترجمه میکنند( .محدودیتهایی مانند یکتایی یا غیرقابل تهی بودن برای یک فیلد)
 -8قوانین نوع داده :برای تبدیل نوع دادههای  SQLبه نوع دادههای  OWLبهکار میروند.
استفاده از قوانین تبدیل بهتنهایی نمیتواند منجر به تولید هستاننگار مطلوب شود؛ زیرا این قوانین
بر پایه فرضیاتی چون در قالب نرمال سوم 5بودن پایگاه داده ،وجود نامهای معنادار برای جداول و
خصوصیات و مشخص بودن تعاریف تمام کلیدهای اصلی و خارجی در  RDBSعمل میکنند که در عمل
این فرضیات بهخصوص در سامانههای اطالعاتی بزرگ معتبر نیستند .همچنین هستاننگار ساخته شده بر
اساس مهندسی معکوس بهتر است با کمک گرفتن از سایر منابع دانشی دیگر مانند هستاننگارهای موجود

1.Range
2. Super Class
3. Sub Class
4. Is Part of
5. 3NF
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حوزه ،تکمیل شود .به دالیل ذکر شده ،پژوهشگران پیشنهاد کردهاند عملیات استخراج هستاننگار
بهصورت یک فرآیند سه مرحلهای شامل آمادهسازی ،استخراج و غنیسازی انجام شود ( Idrissi, Baïna
.)and Baïna, 2014

فهرست روشهای مهندسی معکوس و پشتیبانی آنها از قوانین و مراحل فرآیند ذکر شده ،در
جدول شماره  1نشان داده شده است .همانگونه که در این جدول مشاهده میشود ،تعداد کمی از روشها
به مراحل آمادهسازی و غنیسازی توجه کردهاند.
جدول شماره  .1قوانین مورد استفاده و مراحل استخراج در برخی روشهای مهندسی معکوس
مراحل فرآیند استخراج
روش

آمادهسازی

استخراج

)(Shen et al., 2006

X

DB2OWL )Ghawi and Cullot,
)2007
(Tirmizi, Sequeda and
)Miranker, 2008
)RDBToOnto (Cerbah, 2008
SQL2OWL (Alalwan, Zedan
)and Siewe, 2009
)(Lubyte and Tessaris, 2009
DM-2-OWL (Albarrak and
)Sibley, 2009
)(Astrova, 2009
)(Liu et al., 2010
OWLminer (Santoso, Haw
)and Abdul-Mehdi, 2011
)R2O (Khan and Sonia, 2011
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شماره قانون تبدیل

)(Blobel et al., 2014
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در مرحله آمادهسازی الزم است فراداده مناسبی برای پایگاه داده ایجاد شود .برای ساخت چنین
فرادادهای باید جداول و فیلدها بهصورت مناسبی برچسبگذاری و روابط بین جداول که در کدهای برنامه
نهفته هستند ،شناسایی شوند ( .)Idrissi, Baïna and Baïna, 2014این جنبه از آمادهسازی را که به تکمیل
دانش در خصوص عناصر پایگاه داده (جداول و فیلدها و روابط آنها) اشاره دارد با عنوان «کامل بودن» در
نظر میگیریم .از آنجا که در این پژوهش ساخت هستاننگار خاص حوزه مدنظر است ،باید در مرحله
آمادهسازی ،مرتبط بودن موجودیتهای پایگاه داده (جداول و فیلدها) با حوزه مورد نظر مشخص شود.
این جنبه از مرحله آمادهسازی را که مشخص کردن عناصر مرتبط و غیر مرتبط با حوزه توجه دارد« ،مرتبط
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بودن» میخوانیم .همانطور که در جدول  1دیده میشود ،دو روش  RDBToOntoو  OWLMinerبه
مرحله آمادهسازی پایگاه داده توجه داشتهاند .مقایسه این دو روش از نظر دو جنبه «کامل بودن» و «مرتبط
بودن» مرحله آمادهسازی ،در جدول شماره  2نشان داده شده است .روش RDBToOntoتعریف
محدودیت بهصورت دستی را برای مشخص کردن ارتباط موجودیتهای پایگاه داده با حوزه مورد نظر
پیشنهاد داده است .انجام چنین کاری بدون ابزارهای کمکی برای تشخیص میزان ارتباط یک موجودیت با
حوزه مورد نظر برای پایگاه داده  ERPکاری زمانبر و دشوار خواهد بود که در این روش به چنین ابزاری
اشاره نشده است .همچنین  RDBToOntoبرای ساخت فراداده و جنبه کامل بودن مرحله آمادهسازی،
طرحی ارائه نداده است .همانطور که اشاره شد نداشتن فراداده مناسب بهخصوص برای پایگاه دادههای
بزرگ ،کار استخراج هستاننگار را با چالش جدی مواجه میکند .از سوی دیگر روش  OWLminerبدون
توجه به مرتبط بودن موجودیتهای پایگاه داده با حوزه هستاننگار ،تنها به شناسایی روابط سلسله مراتبی
بین جداول با توجه به محتوای آنها توجه داشته است و این شکل از رابطه جداول را بهعنوان فراداده ثبت
و در مرحله استخراج مورد استفاده قرار میدهد.
جدول  .2مقایسه روشهای دارای مرحله آمادهسازی
روش
RDBToOnto
OWLminer

مرتبط بودن

کامل بودن

تعریف محدودیت بهصورت دستی توسط کاربر
شناسایی روابط سلسله مراتبی با دانش پیشزمینه

با توجه به این موارد ذکر شده ،هیچکدام از روشهای پیشنهادی برای غلبه بر چالشهای استخراج
هستاننگار از پایگاه دادههای بزرگی چون  ،ERPراه حل کامل و مناسبی ارائه ندادهاند .در ادامه این
نوشتار روششناسی این پژوهش بیان میشود و در بخش سوم ،روشی عملی برای ساخت هستاننگار از
 RDBمعرفی و در خصوص آن بحث میشود .در بخش چهارم پیادهسازی و ارزیابی عملی این روش مورد
بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بهکارگیری روش پیشنهادی ارائه میگردد.
روششناسی
1

از آنجا که خروجی مورد نظر این پژوهش روشی برای تولید یک محصول فناوری اطالعات
(هستاننگار یک حوزه) از روی یک محصول دیگر فناوری اطالعات (پایگاه داده یک  )ERPاست،

1. Artifact
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رویکرد انجام این پژوهش ،پژوهش علم طراحی (DSR) 1انتخاب شده است .روششناسی عمومی

DSR

در شکل  1نشان داده شده است ).(Vaishnavi and Kuechler, 2015

شکل  .1روششناسی عمومی DSR

بر اساس این مدل عمومی ،ابتدا با بررسی پیشینه و روشهای موجود مشخص شد که راه حل
مناسبی برای مسأله اصلی پژوهش یعنی استخراج هستاننگار از پایگاه داده  ERPوجود ندارد .بر اساس
الگوی تقسیم و حل 2در  (Vaishnavi and Kuechler, 2015) DSRچالشهایی که در استفاده از
روشهای فعلی بر روی پایگاه داده  ERPوجود داشتند شناسایی و در چهار دسته تولید فراداده اولیه،

قوانین تبدیل ،غنیسازی و ارزیابی قرار گرفتند .در چرخه «پیشنهاد  -توسعه – ارزیابی» برای چالشهای
هر دسته ،با مشورت متخصصان راهحلهایی پیشنهاد شدند که در نهایت با ادغام این راهحلها روش مناسب

مهندسی معکوس پایگاه دادههای بزرگ برای ساخت هستاننگار ایجاد گردید .این روش بخشی از یک
روششناسی کامل ساخت هستاننگار با عنوان انتیرانداک 3است که در آن از رویکرد سه سویه سازی در
منابع دانشی و روشهای ساخت ،برای باال بردن قابلیت اطمینان و کیفیت محصول نهایی (هستاننگار
هدف) استفاده شده است (میالنیفرد و کاهانی .)1396 ،روششناسی انتیرانداک از سه منبع دانشی شامل

1. Design Science Research
2. Divide and Conquer pattern
3. Ontirandoc
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هستاننگارهای موجود ،مستندات غیر ساختیافته مرتبط با حوزه و پایگاه داده عملیاتی مرتبط با حوزه
استفاده میکند  .به ازای هر یک از این منابع دانشی ،روش و ابزار متناسب آن طراحی و در قالب یک
سامانه یکپارچه برای انجام کامل فرآیند ساخت هستاننگار ،پیادهسازی و آزمون شده است.
برای ارزیابی روش پیشنهادی ،از الگوی اثبات عملی 1در  DSRاستفاده شد

(Vaishnavi and

) .Kuechler, 2015در الگوی اثبات عملی باید راه حل در عمل پیادهسازی و اجرا شود .بههمین منظور
پیمانههای 2نرمافزاری روش پیشنهادی پیادهسازی شدند .سامانه دانشگاه فردوسی مشهد (سدف) 3بهعنوان
نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید و با استفاده از روش پیشنهادی پیادهسازی شده ،هستاننگار حوزه
آموزش و پژوهش از آن استخراج شد .در بخش بعد روش پیشنهادی به همراه شرح چالشها و راه حل
آنها بیان شده است.
یافتهها
در روش پیشنهادی استخراج هستان نگار از پایگاه داده ،فرآیند  4مرحلهای آمادهسازی ،استخراج،
غنیسازی و صحت سنجی در نظر گرفته شده است .معماری این روش در شکل  2مشاهده میشود .4در
این پژوهش بر روی مراحل آمادهسازی و استخراج به روش مهندسی معکوس تمرکز دارد و در ادامه به
تفضیل در این خصوص بحث خواهد شد .مراحل غنیسازی و صحت سنجی در روششناسی کامل
انتیرانداک (میالنی فرد و کاهانی )1396 ،و پس از استخراج هستاننگار از سه منبع دانشی (پایگاه داده،

1. Demonstration pattern
2. Module

 .3این سامانه یکپارچه فرآیندهای گوناگون حوزه آموزش عالی را در بخشهای مختلف آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی و
اداری و مالی ،پشتیبانی میکند .سدف در بیش از  30دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور نصب و در حال استفاده است.
تراکنشها ی مربوط به فرآیندهای تحت پوشش سدف در یک پایگاه داده بزرگ شامل بیش از  3000جدول اطالعاتی ثبت و
ضبط میشود .بهدلیل گستردگی پوشش فرآیندهای حوزه آموزش عالی و استفاده از آن در مؤسسات آموزش عالی مختلف،
سدف نمونه مناسبی از یک  ERPبرای آزمون روش پیشنهادی است .اطالعات بیشتر در خصوص این سامانه از
 http://www.dpm.ir/Sadaf/Aboutقابل دریافت است.
 .4این

شکل با زبان توصیف معماری آرچیمیت از زبانهای توصیف معماری ذکر شده در استاندارد ISO/IEC/IEEE 42010

ترسیم شده است.
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مستندات متنی و هستاننگارهای موجود) اجرا میشوند و بههمین دلیل در این نوشتار به اختصار مورد اشاره
قرار میگیرند.
ایده اصلی مرحله آمادهسازی ،ساخت یک فراداده کامل و مرتبط با حوزه برای پایگاه داده است.
برای انجام این کار دو سرویس کاربردی طراحی شده است:
 -1سرویس تولید فراداده پایه :این سرویس کاربردی با مراجعه به  ،RDBSساختار اولیه مورد نیاز شامل
نام و مشخصات جداول و فیلدها را استخراج و در پایگاه فراداده ثبت میکند.

شکل  .2معماری روش مهندسی معکوس پایگاه داده  ERPبه هستان نگار

 -2سرویس غنیسازی فراداده :این سرویس کاربردی با فراهم ساختن یک رابط کاربری و سه پیمانه
نرمافزاری پشتیبان به کاربران امکان میدهد با استفاده از دانش پیش زمینه ،فراداده اولیه را تکمیل
کنند .اطالعات تکمیلی با کمک این سرویس شامل برچسبگذاری معنایی هر جدول و فیلد ،ثبت
ارتباطات بین جداول ،تعیین حوزههای کسب و کار مرتبط با جدول و همچنین وضعیت استفاده از
جداول و فیلدها میباشد .پیمانههای نرمافزاری پشتیبان بر اساس انواع دانش پیش زمینه موجود به شرح
زیر طراحی شدهاند:
 بررسیکننده کد منبع برنامه کاربردی :یکی از منابع مهم دانش در مورد پایگاه داده ،کد برنامه
کاربردی است که میتواند نقص مربوط به نامگذاری ناقص و نامفهوم جداول و فیلدها را تا حدی
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جبران کند ( .)Idrissi, Baïna and Baïna, 2014بسیاری از ارتباطات بین جداول و معنای کدهای
مختلف ذخیره شده در فیلدها در الیه منطق برنامههای کاربردی قرار دارند .با بررسی متون مرتبط
مشخص میشود در این زمینه پژوهش چندانی صورت نگرفته است؛ مرتبطتری پژوهش در این حوزه
توسط ژائو ،چنگ و دیلون ( )Zhao, Chang & Dillon, 2008انجام شده که پیشنهاد میدهد در
مهندسی معکوس  RDBSبرای رسیدن به هستاننگار از دانش مستخرج از کد منبع برنامه تحت وب
استفاده شود .این پیمانه یک راه حل عملی برای چنین کاری ارائه میدهد .با استفاده از این پیمانه
کاربران میتوانند با انتخاب یک جدول ،محتوای قطعاتی از کد که در آن به جدول مورد نظر
ارجاعاتی وجود دارد ،مشاهده کنند و با خواندن آن بخش از کد به معنای واقعی جدول و فیلدهای آن
و همچنین ارتباطات آن با سایر جداول پی ببرند و این معنا را در قالب برچسب زدن به جدول یا فیلدها،
تعریف کلیدهای خارجی جدید و یا مشخص کردن عنوان مقادیر مجاز فیلدها در فراداده ثبت کند.
 بررسیکننده پیکرهبندی برنامه کاربردی :سامانههای عملیاتی مجموعه امکانات خود را از طریق
منوهای 1مختلف در دسترس کاربران قرار میدهند .مقصود از پیکرهبندی در اینجا ،ارتباط بین هر
بخش از کد با منوها یا امکانات سامانه است .این پیکرهبندی اغلب در پایگاه داده مربوط به سامانه
ذخیره شده است .این پیمانه در تعامل با پیمانه بررسیکننده کد منبع ،این امکان را فراهم میکند تا
کاربران بتوانند برای یک جدول خاص ،فهرست منوها یا امکاناتی که به نحوی به آن جدول ارجاع
دارند ،مشاهده کنند .عالوه بر اینکه عنوان یک منو بهتنهایی میتواند برای معنابخشی بهکاربرد یا
ماهیت وجودی یک جدول مفید باشد ،کاربر میتواند با مراجعه به منوهای مربوطه در برنامه کاربردی
و مشاهده خروجی برنامه (فرمهای ورود اطالعات یا گزارشات مختلف) ،به دانش بیشتری در خصوص
جدول و فیلدهای آن دست یابد.
 تحلیلگر پرس و جوهای پایگاه داده :تقریباً تمامی سامانههای اطالعاتی بزرگ مانند ،ERP
مکانیزمهایی برای ثبت سابقه 2پرس و جوهای ارسال شده به پایگاه داده دارند .این پرس و جوها منبع
بسیار خوبی برای شناسایی ارتباط بین جداول هستند .همانگونه که در قبل گفته شد ،برخی از
ارتباطات بین جداول تنها در الیه منطق برنامه کاربردی تعریف میشوند و در  RDBSنشانی از آنها
وجود ندارد .این پیمانه با تحلیل پرس و جوهای ارسال شده ،ارتباطات بین جداول و شرایط آنرا

1. Menu
2. log
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شناسایی و بهعنوان کلیدهای خارجی بالقوه به کاربر پیشنهاد میدهد تا در صورت تأیید بهعنوان یک
اتصال کلید خارجی در فراداده ثبت شود.
 مرورگر محتوای پایگاه داده :در خصوص استنتاج معنای جداول بر اساس تحلیل ماشینی محتوای
 RDBکارهای اندکی صورت گرفته که از آن میان میتوان به  OWLminerو  RDB2Ontoاشاره
کرد؛ با این وجود برای پایگاه دادههای بسیار بزرگ مانند  ،ERPاجرای الگوریتمهای پیشنهادی
کارایی الزم را ندارد .این پیمانه به کاربران امکان میدهد محتوای جداول را مشاهده کنند و امکاناتی
برای فیلتر کردن اطالعات بر اساس شرایط مختلف فراهم میآورد .آنچه کاربر از محتوای جداول
برداشت میکند به تسلط او به حوزه بستگی دارد .بهدلیل مستقل بودن از سایر پیمانهها میتوان در
آینده با توسعه الگوریتمهای کارآمد ،این پیمانه را به حالت نیمه-خودکار ارتقاء داد.
 بررسیکننده سابقه توسعه کد :یکی از منابع دانش پیش زمینه که در ادبیات موجود به آن اشارهای
نشده است ،پایگاه داده سامانههای کنترل نسخه 1و مدیریت پروژه است .برای توسعه سامانههای
اطالعاتی بزرگ معموالً سامانههای پشتیبانی چون مدیریت پروژه و کنترل نسخه وجود دارند که حاوی
اطالعات ارزشمندی در خصوص بخشهای مختلف سامانه از جمله کد و ساختار پایگاه داده هستند.
چنانچه چنین پایگاههایی در دسترس باشد میتوان با استفاده از این پیمانه به سابقه کارهای مرتبط با
یک جدول یا فیلد اطالعاتی (دالیل ایجاد یا تغییر ساختار) دسترسی پیدا کرد و با نمایش این اطالعات
به کاربر امکان برچسبگذاری مناسب جدول یا فیلد را فراهم ساخت.
پس از مرحله آمادهسازی ،مرحله استخراج هستاننگار قرار دارد که در آن از سرویس اعمال
قوانین تبدیل استفاده میشود .این سرویس توسط پیمانه نرمافزاری مربوطه ،عناصر  RDBرا به عناصر
هستاننگار تبدیل میکند .قوانین هشتگانه بیان شده در بخش پیشینه نظری در این تبدیل استفاده میشوند.
نکته مهم در روش پیشنهادی استفاده از فراداده است .به این ترتیب که تنها جداول مرتبط با حوزه مورد
نظر هستاننگار برای تبدیل انتخاب میشوند و در زمان اعمال قوانین  2تا  ،6عالوه بر کلید خارجی حاصل
از  RDBSبه کلیدهای خارجی که با استفاده از سایر منابع دانشی کشف و در فراداده ثبت شدهاند نیز توجه
میشود .همچنین در قانون تبدیل محدودیت ،عالوه بر مورد اخیر ،فهرستهای شمارشی (محدودیت
مقادیر مجاز برای فیلد) نیز بر اساس فراداده شناسایی شدهاند و بهعنوان محدودیت خصوصیت به
هستاننگار منتقل میشوند .نامگذاری عناصر هستاننگار بر اساس عنوان عناصر  RDBاست .اما

1. Version Control
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برچسبهای معنایی ثبت شده در فراداده به هستاننگار منتقل ،و بهعنوان برچسب کالسها و خصوصیات
ثبت میشوند.

شکل  .3نمودار گردش اعمال قوانین پایه ،محدودیت و نوع داده

شکل  3نمودار گردش 1طراحی شده برای اعمال قوانین پایه ،محدودیت و نوع داده را نشان
میدهد .از جمله نکات منحصر بفرد در این طراحی ،توجه به جداول کدگذاری دادهها در سامانههای
بزرگی مانند  ERPاست .این نوع خاص از جداول معموالً برای نگهداری معنای کدهای مختلف از مقادیر
فیلدها (مقادیر محدود و شمارشی) مورد استفاده قرار میگیرند و نباید بهعنوان یک خصوصیت شیء در
نظر گرفته شوند.

1. Flow chart
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شکل  .4نمودار گردش اعمال قوانین روابط دوتایی و چندتایی

در شکل  4نمودار گردش طراحی شده برای اعمال قوانین روابط دوتایی و روابط چندتایی نشان
داده شده است .برای اعمال قوانین سلسله مراتب و تجمیع ،یک رویکرد جدید طراحی شده است.
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شکل  .5نمودار گردش اعمال قوانین سلسله مراتب و تجمیع

همانگونه که در نمودار شکل  5مشاهده میشود ،جداولی که ممکن است با هم یک مفهوم را

تشکیل دهند و یا رابطه پدر – فرزندی داشته باشند ،شناسایی ،و به کاربر نمایش داده میشود تا با مداخله
کاربر تجمیع یا ساخت سلسله مراتب انجام شود.
پس از انجام مراحل آمادهسازی و استخراج ،دو مرحله غنیسازی و ارزیابی قرار دارد .بهصورت
خالصه مرحله غنیسازی از ترکیب دانش استخراج شده با عناصر هستاننگار مستخرج از دو منبع دانش
دیگر استفاده میکند و در مرحله ارزیابی ،با استفاده از تبدیل عناصر هستاننگار به نوشتار متنی قابل تفسیر
توسط خبرگان و تجمیع و اعمال نظرات آنها ،اعتبار محصول نهایی تأیید میشود .جزئیات تفصیلی این دو
مرحله در روششناسی انتیرانداک (میالنی فرد و کاهانی )1396 ،بیان شده است.
بحث و نتیجهگیری
در این بخش ابتدا ابزار توسعه یافته برای روش پیشنهادی بهصورت مختصر شرح داده شده و سپس
در مورد هستاننگار حاصل از اجرای روش بر روی سدف (نمونه  ERPآموزش عالی) و ارزیابی آن بحث
میشود.
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پیمانه استخراجکننده فراداده اولیه دارای یک رابط کاربری برای انتخاب پایگاه دادههای مورد نظر
است .از آنجا که  ERPمورد مطالعه بهصورت مداوم در حال توسعه و تغییر میباشد ،این پیمانه بهصورت
زمانبندی شده و خودکار هر روز اجرا شده و تغییرات ساختاری جداول اطالعاتی پایگاه داده را به فراداده
منتقل میکند.
فراداده استخراج شده توسط رابط کاربری غنیسازی فراداده ،قابل پاالیش است .در این رابط
کاربری میتوان بر اساس شرایط انتخابی ،جداولی را انتخاب و فراداده آنها را مشاهده و ویرایش کرد.
کاربر با کلیک روی عنوان هر جدول میتواند به فراداده آن وارد شده ،آنرا تکمیل و اصالح کند .در فرم
ویرایش فراداده جدول (شکل  ،)6پیمانههای نرمافزاری مختلف به کاربر در شناسایی بهتر مفهوم و معنای
جدول و فیلدهای آن کمک میکنند.
کاربر میتواند با کلیک روی آیکونهای مربوطه در جلوی عنوان جدول موارد زیر را مشاهده
کند:
 -1مشاهده محتوای قابل فیلتر جدول :نمایش دادهها که بهصورت عمودی و افقی قابل فیلتر باشند ،این
امکان را برای کاربر فراهم میکند تا با بررسی محتوای جدول به دانش بهتری در خصوص معنای
جدول و فیلدهای آن دست پیدا کند.

شکل  .6ویرایش فراداده جدول و فیلدهای آن
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 -2مشاهده پرس و جوهای ارسال شده از سوی زیرسامانههای مختلف  ERPبه پایگاه داده که محتوی نام
جدول انتخابی هستند .با استفاده از این امکان ،کاربر میتواند به دانشی در خصوص کاربرد اطالعات
آن جدول در سامانههای اطالعاتی دست پیدا کند.
 -3بررسی سابقه و محتوای کدهای سامانه :با استفاده از این امکان کاربر میتواند فهرست فایلهایی که در
محتوای آنها به جدول انتخابی اشاره شده است ،مشاهده کند .با توجه به مشخص بودن ارتباط بین این
فایلها و منوهای سدف ،کاربر میتواند با مراجعه به منوی مربوطه از کاربرد عملی جدول آگاه شود.
در صفحه ویرایش فراداده ،جدول ،کاربر میتواند فراداده فیلدهای جدول را تنظیم کند .از
مهمترین اطالعات مورد نیاز برای استخراج هستاننگار ،ارتباط بین جداول است .ابزار پیادهسازی شده به
کاربر کمک میکند ارتباطات ثبت نشده در فراداده اولیه را با سرعت بیشتری پیدا و ثبت کند .برای این
کار کافی است کاربر روی آیکون مربوط به ویرایش کلید خارجی جدول کلیک کند تا پیشنهادهایی از
سوی سیستم به او نشان داده شود .این پیشنهادها بر اساس مشابهت عنوان برچسب و عنوان فیلد میباشد.
همچنین فیلدهایی که بیشترین ارجاع را داشتهاند نیز برای انتخاب سریعتر نشان داده میشوند.
پس از تکمیل فراداده ،کاربر میتواند با استفاده از یک رابط کاربری ،قوانین تبدیل مهندسی معکوس
را بر روی جداول حوزههای مورد نظر خود اجرا و هستاننگار اولیه را تشکیل دهد (شکل  .)7در زمان
اجرای قوانین تبدیل ،پیشنهادهای تجمیع کالس و ادغام خصوصیات و روابط نیز تولید و ذخیره میشوند.
کاربر میتواند با کلیک روی دکمههای مربوطه ،این پیشنهادها را مشاهده و پس از بررسی ،اعمال یا رد
کند.

شکل  .7اجرای قوانین تبدیل و استخراج هستاننگار

با اجرای قوانین تبدیل بر روی پایگاه داده سدف (در حوزه آموزش و پژوهش) و پس از اعمال
پیشنهادهای تجمیع کالس و ادغام خصوصیت ،هستان نگار نهایی شامل  156کالس و  655خصوصیت
ایجاد شد.
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برای ارزیابی این هستاننگار میتوان از روشهای گوناگون ذکر شده در پیشینه پژوهشی استفاده
کرد .این روشها در دستههای زیر تقسیمبندی میشوند (:)Brank, Grobelnik, & Mladenić, 2005
 .1مقایسه با یک استاندارد طالیی

1

 .2استفاده در یک کاربرد و ارزیابی نتایج حاصل
 .3مقایسه با یک منبع داده (بهعنوان مثال یک مجموعه از مستندات) در مورد حوزه هستاننگار.
 .4بررسی انطباق با استانداردها و نیازمندیها بهوسیله خبرگان.
از آنجا که بهصورت کلی ممکن است در حوزه مورد نظر هستاننگار ،استاندارد طالیی یا منبع
دادهای مناسب برای مقایسه در دسترس نباشد ،در روششناسی انتیرانداک که روش مهندسی معکوس
پیشنهادی در این نوشتار ،بخشی از آنرا تشکیل میدهد ،ارزیابی توسط خبرگان (رویکرد چهارم) مبنای
اصلی ارزیابی قرار گرفته است .برای این کار عناصر هستاننگار تبدیل به گزارههایی نزدیک به زبان طبیعی
شده و در یک فرم الکترونیکی ،از خبرگان در مورد صحت آنها سؤال میشود (شکل  )8همچنین خبرگان
میتوانند یادداشتهای اصالحی برای هر عنصر ثبت کنند .عناصری که روی آنها اتفاق نظر وجود دارد در
هستاننگار تثبیت شده و پس از اصالحات الزم بر روی سایر عناصر ،چرخه ارزیابی تکرار میشود تا در
نهایت بر روی تمامی عناصر هستاننگار اتفاق نظر صورت گیرد.

1. Golden Standard
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شکل  .8صحت سنجی الکترونیکی هستاننگار توسط خبرگان

جهت ارزیابی هستاننگار حاصل از مهندسی معکوس سدف ،بهصورت خاص ،از رویکرد اول و
سوم نیز استفاده شد:
 -1مقایسه هستاننگار با استاندارد طالیی :بهمنظور شناسایی استاندارد طالیی ،با روش گمانهزنی
هستاننگار

1

 ،هستاننگارهای مرتبط با حوزه شناسایی شدند .از میان موارد یافت شده ،هستاننگار LUBM2

که بهعنوان یک هستاننگار معیار حوزه دانشگاهی شناخته شده است

& (Gil, Borges, Contreras,

) ،Martin-Bautista, 2009بهعنوان استاندارد طالیی در نظر گرفته هستاننگار  LUBMبا روش نگاشت
نیمه خودکار هستاننگار با سایر هستاننگارهای یافت شده و همچنین هستاننگار حاصل از این پژوهش
مقایسه شد .در روش نگاشت نیمه خودکار ،عناصر هستاننگار اول ،توسط کاربر به عناصر هستاننگار دوم
نگاشت میشوند و در فرآیند نگاشت ،یک پیمانه نرمافزاری روششناسی انتیرانداک به کاربر کمک
میکند تا عناصر مشابهشکلی و معنایی را در هستاننگار دوم بیابد و در نتیجه دقت و سرعت فرآیند نگاشت
را باال میبرد.
)1. Ontology Dowsing (https://www.w3.org/wiki/Ontology_Dowsing
)2. Lehigh University Benchmark (http://swat.cse.lehigh.edu/projects/lubm
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جدول شماره  .3مقایسه هستان نگارهای حوزه آموزش و پژوهش با LUBM
درصد پوشش کالسها

درصد پوشش خصوصیات

نام هستاننگار

هستاننگار حاصل از مهندسی معکوس

97.5

96.3

هستاننگار دانشگاه( 1دانشگاه تورنتو)

97.5

88.89

72.5

70.38

هستاننگار مرجع آموزش عالی

2

هستاننگار انجمن پژوهشی وب معنایی
قالب اطالعات پژوهشی مشترک اروپا

59.26

67.5

4

60

5

55

77.78

52.5

48.15

50

51.85

هستان نگار حوزه آموزشی و پژوهشی
هستان نگار دانشگاه

3

6

سمات( 7رووف نژاد ،کاهانی و مهارتی)1394 ،

51.8

پس از نگاشت  LUBMبا سایر هستاننگارها ،میزان پوشش مفاهیم این هستاننگار در سایر
هستاننگارها مشخص شد که در جدول شماره  3نشان داده شده است .این میزان پوشش نشاندهنده دقت
مفاهیم (دقت کلمات کلیدی انتخاب شده برای مفاهیم) در هستاننگار است (احمدی ،عصاره ،حسینی و
حیدری .)1396 ،همانگونه که در جدول دیده میشود هستاننگار حاصل از مهندسی معکوس کاملترین
پوشش را دارد .تنها کالس نگاشت نشده ،کالسی با عنوان کار 8است که برای دستهبندی فعالیتهای
حوزه آموزش (تدریس و کار پژوهشی) استفاده شده است.
9

 -2مقایسه با منبع داده :کتاب تعاریف و مفاهیم آماری علوم ،تحقیقات و فناوری برای این کار در نظر
گرفته شد .در این کتاب که حاصل صدها ساعت کار کارشناسی است ،مفاهیم آماری مورد استفاده در
حوزه آموزش عالی ،شناسایی و توصیف شدهاند .در ابتدا واژگان مهم مرتبط با حوزه آموزش و پژوهش
از متن کتاب استخراج و سپس در قالب یک هستاننگار بهصورت دستی مدلسازی شد .هستاننگار ساخته
شده از روی منبع داده با هستاننگارهای دیگر یافت شده در این حوزه و همچنین هستاننگار حاصل از
1. http://www.cs.toronto.edu/semanticweb/maponto/MapontoExamples/univ-cs.owl
2. Higher Education Reference Ontology (HERO), http://sourceforge.net/projects/heronto/
3. Semantic Web Research Community (SWRC), http://swrc.ontoware.org/ontology
4. Common European Research Information Format (CERIF),
http://www.dfki.de/~brigitte/CERIF/CERIF2004_1.1FDM/cerif.owl
5. http://vivoweb.org/files/vivo-isf-public-1.6.owl
6. http://www.webkursi.lv/luweb05fall/resources/university.owl

 7سامانه ملی اطالعات تحقیقاتی ایران (سمات)
8. Work

 9کتاب تعاریف و مفاهیم آماری علوم ،تحقیقات و فناوری ،تدوین شده توسط کمیته آماربخشی موسسه پژوهش و برنامهریزی
آموزش عالی1387 ،
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مهندسی معکوس با روش نگاشت نیمه خودکار عناصر مقایسه شد که نتایج آن در جدول شماره  4نشان
داده شده است.
جدول  .4مقایسه هستان نگارهای حوزه آموزش و پژوهش با هستاننگار مستخرج از کتاب مفاهیم آماری
علوم ،تحقیقات و فناوری
درصد پوشش کالسها

درصد پوشش خصوصیات

نام هستاننگار

هستاننگار حاصل از مهندسی معکوس

77.86

65.27

هستاننگار دانشگاه (دانشگاه تورنتو)

17.86

4.19

هستاننگار مرجع آموزش عالی

22.86

20.36

هستاننگار انجمن پژوهشی

16.43

11.98

چارچوب مشترک اطالعات پژوهشی اروپا

17.86

16.17

هستان نگار حوزه آموزشی و پژوهشی

32.14

18.56

هستان نگار دانشگاه

10.71

10.78

سمات

24.29

16.17

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،هستاننگار حاصل از مهندسی معکوس ،به میزان قابل
توجهی پوشش باالتری از مفاهیم را دارد .اغلب مفاهیمی که توسط هستاننگار حاصل از مهندسی معکوس
پوشش داده نشدهاند را میتوان در سه دسته طبقهبندی کرد:
 مفاهیمی که برای گروهبندی مفاهیم دیگر استفاده میشوند :مفاهیمی مانند نهاد پژوهشی ،نهاد علمی،
کمیته ،فناوری ،سند و  . ...اینگونه مفاهیم بهصورت مستقیم از روش مهندسی معکوس ،قابل استخراج
نیستند زیرا در پایگاه داده وجود ندارد .برای شناسایی چنین مواردی یک بخش بهبوددهنده به انتهای
روش مهندسی معکوس اضافه شد که با بررسی خصوصیات و روابط کالسهای شناسایی شده،
دستهبندیهایی به کاربر پیشنهاد میدهد تا در صورت تمایل به هستاننگار اضافه کند .از جمله
دستههای شناسایی شده با کمک این افزونه میتوان به کالس نگارش (کالس پدر برای کالسهای
کتاب ،مقاله ،گزارش فنی و طرح پژوهشی) اشاره کرد.
 مفاهیمی که باالتر از سطح یک دانشگاه و در سطح کالن آموزش عالی مطرح هستند و بههمین دلیل
قابل استخراج از پایگاه داده یک سامانه دانشگاهی نیستند .از جمله این مفاهیم میتوان به هیأت امنا و
آزمون کاردانی به کارشناسی اشاره کرد.
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 مفاهیمی که در پایگاه داده سدف پیادهسازی نشدهاند .با وجود گستردگی پشتیبانی سدف از
فرآیندهای دانشگاهی ،برخی موارد همچون پارک علم و فناوری و ارتقای رتبه علمی هنوز در این
سامانه پیادهسازی نشدهاند و در نتیجه قابل استخراج از پایگاه داده آن نیستند.
همانگونه که توصیف شد ،استفاده از روش مهندسی معکوس پیشنهادی این نوشتار ،منجر به تولید
محصولی با دقت باال شده است .عالوه بر این میتوان به مزایای دیگر استفاده از روش پیشنهادی برای
استخراج هستاننگار به شرح زیر اشاره کرد:
1

 -1این روش بهصورت عملیاتی پیادهسازی شده و کد منبع آن باز است .این ویژگی به پژوهشگران
اجازه میدهد با اعمال تغییرات مورد نظر خود در کد برنامه آنرا برای کاربردهای دیگر
سفارشیسازی 2کنند.
 -2معماری این روش بهصورت پیمانه بندی 3است .هر پیمانه بهصورت مجزا و بدون تأثیر بر سایر اجزاء
معماری قابل تکمیل و بهینهسازی است .بهعنوان مثال «بررسیکننده کد منبع برنامه» در حال حاضر
بهشکل نیمه خودکار عمل میکند و تنها محتوای کد صفحات مرتبط با جدول را به کاربر نشان
میدهد .این پیمانه با انجام پژوهشهای آینده در خصوص تجزیه و تحلیل کد قابل ارتقاء میباشد.
 -3از آنجا که ارتباط بین عناصر پایگاه داده و هستاننگار حاصل توسط پیمانه اجرای الگوریتمهای تبدیل
ذخیرهسازی میشود ،میتوان ادعا کرد رویکرد دوم در ارزیابی هستاننگار (استفاده در یک کاربرد و
ارزیابی نتایج حاصل) بهصورت ضمنی حین اجرای این روش انجام میشود .زیرا کاربرد هر یک از
اجزاء هستاننگار در یک نمونه عملی (پایگاه داده عملیاتی) مشخص و قابل ردگیری میباشد.
 -4هستاننگار استخراج شده با روش مهندسی معکوس بهدلیل استفاده از یک پایگاه داده عملیاتی ،دارای
جزئیات بسیار بیشتری نسبت به سایر هستاننگارها میباشد و از این نظر پوشش باالتری نسبت به فضای
واقعی حوزه مورد نظر ارائه میدهد .این تفاوت در سطح جزئیات در جدول شماره  5برای هستاننگار
حوزه آموزش و پژوهش نشان داده شده است .بهعنوان مثال کالس دانشجو در هستاننگار حاصل از
مهندسی معکوس دارای  30خصوصیت داده و  32رابطه مستقیم با سایر مفاهیم ،و  51خصوصیت داده
و  23رابطه با سایر مفاهیم از طریق ارث بری از کالس پدر (کالس فرد) است؛ بهعبارت دیگر یک
نمونه از کالس دانشجو در این هستاننگار  81خصوصیت داده و  55رابطه با سایر نمونهها دارد ،در

1. Open Source
2. Customize
3. Modular
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حالیکه باالترین سطح جزئیات کالس دانشجو در سایر هستان نگارها مربوط به هستاننگار مرجع
آموزش عالی است که دارای  11خصوصیت داده و  17رابطه با سایر مفاهیم است.
جدول  .5مقایسه هستان نگارهای حوزه آموزش و پژوهش از نظر تعداد عناصر
تعداد کالس

تعداد خصوصیت

نام هستاننگار

هستاننگار حاصل از مهندسی معکوس

156

655

هستاننگار دانشگاه (دانشگاه تورنتو)

52

34

هستاننگار مرجع آموزش عالی

56

142

هستاننگار انجمن پژوهشی

54

66

چارچوب مشترک اطالعات پژوهشی اروپا

207

183

هستان نگار حوزه آموزشی و پژوهشی

384

163

هستان نگار دانشگاه

69

44

سمات

158

159

با وجود کاملتر بودن هستاننگار حاصل از اجرای روش مهندسی معکوس نسبت به سایر
هستاننگارهای موجود ،برای رسیدن به یک هستاننگار مرجع نیاز به استفاده همزمان از منابع اطالعاتی و
روشهای دیگر وجود دارد .زیرا تمام مفاهیم در پایگاه داده ،مدل نشده و مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
بههمین منظور هم روششناسی انتیرانداک سه سویه سازی منبع و روش را پیشنهاد داده است (میالنی فرد و
کاهانی.)1395 ،
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