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  چکیده 
آن است  یابیباز و يساز رهیمند ذخ ازیو ن ،بوده اطالعات دیگسترده از تول یبعکه من يبه عنوان موسسه ا یمراقبت بهداشت يسازمان ها

 یها به عنوان راه حل يراستا آنتولوژ نیدر ا. د است و کارام ری،هم کنش پذ ایپو یستمیس ازمندیداده ن عیحجم وس نیا تیری،به منظور مد
به  یداده ها و منابع، امکان دسترس حیچون ، توض یبا امکانات یپزشک ویب يها يآنتولوژ. دانش مطرح است نیا یتیریمد يازهایرفع ن يبرا

 میاز تصم تیو حما ییمعنا  يریداده ها ، تبادل و هم کنش پذ یکپارچگی،  یپزشک ویب يها يآنتولوژ انی، نگاشت م یپزشک ویاطالعات ب
نقش  یدانش به بررس تیریو مد یوپزشکیب يها يولوژآنت یمطالعه پس از معرف نیدر ا. کند یکمک م مارستانیدانش در ب تیریبه مد

   .ها پرداخته شد ه است  ستمیس نیا
   

  آنتولوژي بیوپزشکی، مدیریت دانش، نقش آنتولوژي در مدیریت دانش،آنتولوژي  :هاي کلیدي واژه

  مقدمه -1
سازمان هاي مراقبت بهداشتی هر روز بـا  حجـم عظیمـی از    

ایـن داده هـا   . اجه هستندداده و اطالعات مربوط به بیمار مو
شـامل اطالعـات فـردي ، اجتمـاعی ،بیمـاري هـا ،اقـدامات،        

می باشند که مـدیریت آنهـا بـه عنـوان یـک      ... بازپرداخت و
مدیریت دانش فرایندي اسـت  . چالش و ضرورت مطرح است

که پردازش داده هاي خام و تبدیل آنها به اطالعات و تفسیر 
نیاز کاربر امکان اسـتخراج و   آن را به عهده دارد و با توجه به

بازیابی اطالعات مورد نیاز از میـان حجـم وسـیعی از داده را    
آنتولوژي ها یا توجه بـه قابلیـت هـاي خـود     .فراهم می آورد

بر ) biomedical(بخشی از این وظیفه را در حوزه بیو پزشکی
ـ . عهده دارد ان طبیعـی ،  به عنوان مثال از طریق  پردازش زب

میان سیستم ها ، دسترسـی بـه اطالعـات    هم کنش پذیري 
منابع مختلف ،یکپارچه سـازي داده هـا و امکـان حمایـت از     

در ایـن مقالـه    .تصمیم به مدیریت این اطالعات مـی پـردازد  
مروري سعی شده است با استفاده از منابع موجود بـه شـرح   

  .نقش آنتولوژي هاي بیو پزشکی در مدیریت دانش پرداخت
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  آنتولوژي -2
آنتولوژي از فلسفه گرفته شده است و معنی آن  ریشه کلمه

تعاریف مختلفی درباره . است "هستی "توضیح نظم یافته از 
ماهیت آنتولوژي ها ارائه شده یکی از این تعریف ها که 

آنتولوژي : بوسیله نیچه و همکاران ارائه شده بیان می کند 
معرف اطالعات پایه اي و  در بر گیرنده روابط بین آنها و 
شامل واژگان حوزه موضوعی خاص و همچنین قوانین براي 
ترکیب اصطالحات و روابط به منظور ایجاد تعاریف گسترده 
در واژگان ، به بیانی دیگر توضیح واضحی از یک فرایند 

  ].  1[مفهوم سازي می باشد 
آنتولوژي در حوزه هوش مصنوعی به منظور تسهیل اشتراك 

. توســعه یافتــه اســت  گــذاري و اســتفاده مجــدد از دانــش
آنتولوژي ها توسط چنـدین گـروه تحقیقـاتی حـوزه هـوش      
مصنوعی ؛ شامل مهندسی دانش ، پـردازش زبـان طبیعـی و    

اخیـرا مفهـوم   . ارائه دانش مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      
آنتولوژي به عنوان پیشرفت عظیمـی در حـوزه هـایی ماننـد     

همکـار   یکپارچگی هوشمند اطالعات ، سیستم هاي اطالعات
دلیـل اصـلی   .، بازیابی اطالعات و مدیریت دانش مطرح است

شهرت آنتولوژي به دلیل این هدف است که آنتولـوژي ارائـه   
دهنده درك مشترك از حوزه اي خاص که پل ارتباطی بـین  

  .]2[انسان و ماشین می باشد
امروزه به طور گسترده این مسئله پذیرفته شده است که 

سبی براي تسهیل استفاده مجدد از منا ابزارآنتولوژي ها 
. می باشد) انسان یا ماشین  براي(دانش در حافظه سازمان

  :آنتولوژي ها 
  فراهم آورنده دیدگاه و هدایت ساختار ها براي

 ،جستجوي دستی

  دسترسی به زبان طبیعیکننده  تسهیل، 

  فراهم آورنده پیش زمینه دانش براي جستجو هاي
 ،گسترده و یا جستجوهاي مجدد

  قادر به مدیریت رسانه هاي غیر متنی و حمایت از
بازیابی و یکپارچه سازي اطالعات از منابع گوناگون می 

 .]3[باشد

آنتولوژي ها براساس حوزه فعالیت و یا  میزان بیان جزییـات  
آنتولوژي عمومی، دانـش را  ).  1شکل .(گروه بندي می شوند

ارائـه  در سطح متوسطی از جزییات براساس محدوده خـاص  
در این گونه آنتولوژي ها ،سطوح باال نشـان دهنـده   .می دهد

حدود مکان و زمان بوده و یک تصویر ذهنی از این کـه چـه   
محدوده کلی از مفاهیم بایستی در آنتولـوژي وجـود داشـته    

آنتولـوژي حـوزه ،   . ) WordNetمانند (باشند را ارائه می دهد
ا پوشـش  ر-به عنوان مثـال پزشـکی    -دانش حوزه اي خاص

داده و بایستی نشان دهنده حقایق زمینه اي و تئوري هـا ي  
 Systematized Nomenclature(آن حوزه خاص باشد مانند

of Medicine--Clinical Terms(SNOMED CT ،)Gene 

Ontology( GO ،) Foundational Model of Anatomy.( 

FMA  ، و در آخر ،آنتولوژي هاي طراحی شده براي کار ویژه
ي هاي ن آنتولوژآه آنتولوژي کاربردي نام دارند و در مقابل ک

مستقل براي هدف خـاص توسـعه    مرجع یه عنوان آنتولوژي
یافته و به عنوان ماژولی قابل بهره برداري در میان حوزه هـا  

  ].4[عمل می کند

  
Figure 14[انواع آنتولوژي[  

  یوپزشکیب يها يآنتولوژ -2-1
 تیـ مطالعه طبقـات موجود  یپزشک ویب يها ينتولوژهدف آ
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 يتمام مـوارد  قتیو در حق) ها ندی،فرا اتیمواد، خصوص(ها 
بـه عنـوان   .شوند یم یمهم تلق یپزشک ویاست که در حوزه ب

 اتیو گلوکز ، خصوص ترالیم چهیمثال طبقات مواد شامل در
و  میآنـز  يزوریمانند ضـخامت بطـن چـپ و عملکـرد کاتـال     

 یل گــردش خــون و ترشــح هورمــون مــ    شــام  نــدیفرا
از طبقـات   یاصول یفیبه دنبال تعر یوپزشکیب يآنتولوژ.باشد

  . ]4[آنهاست انیم طبو روا یکیولوژیب

 مدیریت دانش  -3

 جـاد ی، کسب ، ا یدانش نسبت به ارائه ، سازمان ده تیریمد
 یدانش در انواع گوناگون آن مورد توجه مـ  ریی، استفاده و تغ

 تیریمـد  يمـوثر بـرا   يهـا  يژتکنولو جادیبه منظور ا. باشد
اسـتفاده از   یاز چگونگ ياست که به درك باالتر ازیدانش ، ن

بـا  ]. 5[افتیدانش توسط افراد ، گروه ها و سازمان ها دست 
توان نـام بـرد    یرا نم یسازمان چیهم اکنون ه نکهیتوجه به ا
 نیبهره بوده اسـت ، بنـابرا   یاطالعات ب يفناور يایکه از مزا

هم اکنون با بـه  .  ستین یقاعده مستثن نیاز ا زین مارستانیب
از فـرم هـا و اطالعـات     ياریبس دیجد يها يفناور يریکارگ

قابـل خوانـدن    يبه صورت فرم هـا  یشده مراکز درمان دیتول
جسـتجو   يبـرا  يبه ابزار نیبنابرا. باشد  یم وتریتوسط کامپ

اسـت تـا    ازیـ منـابع ن  گـر یهـا و د  لیداده ، فا يها گاهیدر پا
، سـازمان   افتیآنها را در ياطالعات را استخراج کرده ، معنا

 .دیکاربر نما يو قابل دسترس برا یده

دانـش را   تیریو پروساك در کتاب خود اصول مـد  داونپورت
 :مطرح کرده اند نیچن

مـثال  . اسـت  يگـذار  هیدانش مستلزم سرما تیریمد  .1
 .است يگذار هیسرما ازمندین یتیآموزش کارکنان فعال

انســان و  ونــدیپ ازمنــدیاثــربخش دانــش، ن تیریمــد  .2
 است يفناور

اسـت و   ازمنـد ین یدانشـ  رانیدانش بـه مـد   تیریمد  .3
 .است ياداره کردن دانش ضرور يبرا تیریمد تیحما

دانـش سرچشـمه    میدانـش، از ترسـ   تیریمد يایمزا  .4
 یمنجر مـ  یذهن ينقشه ها میدانش به ترس میگرفته و ترس

 .شود

و مسـتلزم   سـت ین یدانـش، ذاتـ   يریو بکارگ میهتس  .5
 ].9[اعتماد است

بـه عنـوان واحـد    ) مسـتند ( ياطالعـات بـررو   يفنـاور  حوزه
بـه    یمیمستندات  به طـور قـد  .اطالعات توجه دارد ییابتدا

بـه   یحداقل  معن يدارا اتیمحتو.باشند  یم يصورت کاغذ
 یابیـ باز يبـرا . هسـتند )  سطح کیدر ( یصورت تحت اللفظ

در روابط به منظور ارتباط  ریبه تفس ازمندیتر ن قیعم ينامع
ارتباطات نسبتا پراکنده بوده  نیا. باشد یم گریمستندات د اب

از جمله . شوند یساخته م ییبراساس معنا یو در موارد اندک
 جـاد یزمـانبر بـودن ا   يمستندات کاغذ گرید يها تیمحدود

ل کردن توسط و عم ریخواندن ، تفس تیاز آنها و قابل کیهر 
و  یتــالیجید يرسـانه هـا  .باشـد  یمــ) نیو نـه ماشـ  ( انسـان 
حــاالت  نیــدر ا. داد رییــمــوارد را تغ نیــتمــام ا کیــالکترون

تواننـد بـه روز شـده ،     یمـ  یمستندات به صورت کامال فعال
آن بـا   ریشده ، تفس وستیبه آنها پ دیاطالح شوند ، داده جد

به سرعت انجام گرفته و قابـل اسـتفاده    یتوجه به معناشناس
  ].5[خواهد بود نیتوسط انسان و ماش

  مدیریت دانش در آنتولوژي بیو پزشکی  -4
یکی از اصلی ترین نقش آنتولوژي هاي بیوپزشکی عمل به 
عنوان منبعی از واژگان است به طوري که لیستی از اسامی 

ه براي موجودیت هاي مختلف در این نوع آنتولوژي ها ارائ
در عمل اگر چه اکثر آنتولوژي هاي بیو پزشکی ، . می شود 

لیستی از اسامی را ارائه می دهد ، به  عالوه مشخص کننده 
. روابط براي این موجودیت ها می باشند ویژگی هاي خاص و
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اجزاي ترمینولوژیک آنتولوژي بیو پزشکی منبع مهمی براي 
ین همچن. سیستم هاي پردازش زبان طبیعی می باشند 

براي امور حمایت از مدیریت دانش مانند فهرست بندي 
منابع ، بازیابی اطالعات ، دسترسی به اطالعات و نگاشت 

)mapping( اگرچه بدنه اسامی . میان منابع می باشد
موجودیت هاي ارائه شده در آنتولوژي هاي بیو پزشکی فقط 

به خصوص براي زبان  هاي ( قسمتی از حوزه فرهنگ لغات 
و تشکیل دهنده پایه اي براي مدیریت تنوع ) انگلیسی غیر 

  ].6[اصطالحات می باشد

  توضیح داده ها و منابع -4-1
 یبه عنـوان منبعـ   یپزشک ویب يها ياکثر آنتولوژ قتیدر حق

ــ  ــه منظــور توض ــداده و  حیاز واژگــان ب  یســیفهرســت نو ای
 MESHستمیبه عنوان مثال س. مستندات مورد استفاده است

(Medical Subject Headings) يداده هـا  یسـ یفهرست نو 
بـه   Gene Ontologyدهد و  یرا پوشش م یپزشک ویحوزه ب

محصوالت ژن در  حیمطرح است که به توض یستمیعنوان س
به  ینیمستندات بال یسیفهرست نو. پردازد یمدل م نیچند

در  لیـ دل نیهمـ  هدارد و بـ  ياشاره به کدگـذار  یطور عموم
 "مجموعـه کـدها    " یوپزشـک یب يهـا  يموارد آنتولوژ یبرخ
ها و مرگ و  يماریب یالملل نیب يطبقه بند. شود یم دهینام
 يقرن اسـت کـه بـه هـدف کدگـذار      کی زا شیب) ICD(ریم
به منظـور بازپرداخـت مـورد     رایو اخ ریها و مرگ وم يماریب

به عنوان استاندارد اصـطالح    SNOMED CT. استفاده است
از  يرایبسـ  لهیمت بوسـ سـال  کیپرونده الکترون يبرا یشناس

بـه عنـوان    UMLSمتـاتزاروس  .است  رشیکشورها مورد پذ
ماننـد   ینیبـال  ياز کدگـذار  تیـ حما يکامل برا يمجموعه ا

). 2شـکل  (مـورد اسـتفاده اسـت    یجراحـ  يگزارش پـاتولوژ 
 یها به صورت دسـت  ياکثر کدگذار  یسیهمانند فهرست نو

توسعه و  خودکار در حال يها کیاگرچه تکن ردیگ یانجام م
بـاال   اریاز آنها ارائه دهنده دقت بس یهستند که برخ یابیارز

  .در حوزه مربوطه هستند

  
Figure 2.در یسطح دو ساختارUMLS]4[  

ــاز طر) annotation( حیتوضــ یشناســ ســتیعلــم ز در   قی
کـه روش   دیـ آ یبدست م  یتجرب يعملکرد داده ها فیتوص

از متـون بـه    حیبـه توضـ   یابیدسـت  يار بـرا خودک مهین يها
عملکـرد تنهـا    حیتوضـ . قرار گرفته است یمورد بررس یتازگ

تـر بـه عنـوان     ینبوده و به طور کلـ  GOيمحدود به آنتولوژ
  ]6[شود یداده به کار برده م گاهیپا يبرا يمراحل نرمال ساز

  دسترسی به اطالعات بیو پزشکی  -4-2
از مترادفات روابط  یستیفراهم آوردن ل قیاز طر یبه طور کل

تـداخل اطالعـات،   . سـطح بـاال    ي، گـروه بنـد   میمفاه انیم
UMLS انواع متنوع مستندات را ارائه  یابیدر باز ینقش مهم

 یابیـ مختلف و امکان باز يزبان ها نیداده و امکان نگاشت ب
 یمـا مـ   به UMLSرا در  یسیانگل ریغ ياطالعات به زبان ها

  ]. 7[دهد

 لوژي هاي بیو پزشکینگاشت میان آنتو -4-3

دو لبـه   غـه یبه عنـوان ت  آنتولوژي یبه تعداد فراوان یدسترس
توانند براسـاس   یکاربران م یاز طرف رایز. شود  یمحسوب م

را انتخـاب کـرده و از    يآنتولـوژ  نیاهداف خود مناسـب تـر  
 اریرا بسـ  يتعـداد آنتولـوژ   نیـ کردن ا کپارچهی،  گریطرف د
هـا بـه    يآنتولـوژ  انیـ منگاشـت   نکـه یمگر ا. کند یسخت م
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مختلـف   يهـا  يدر آنتولـوژ  میمعادل مفاه ییمنظور شناسا
در دامنـه   ادیت زوتفا لیدر نظر داشت به دل دیبا. شود جادیا

در  میهـا، نگاشـت مسـتق    يشدن در آنتولـوژ  ییجز زانیو م
 میاغلب مفاه ينگاشت اطالعات برا جادیمترادف ها و ا انیم

در  یروابـط سلسـله  مراتبـ   به عـالوه  . با مشکل مواجه است
اوقات  یبرخ(به هدف نگاشت خودکار  UMLS میمفاه انیم

مورد توجه قرار گرفته است، که )  یبا نگاشت زبان بیدر ترک
نگاشـت   ينولوژیترم کیاز  میشود مفاه یباعث م تیمز نیا

  .]6[کند دایپ گرید ينولوژیبه مفهوم در ترم يتر قیدق

م کنش پذیري  یکپارچگی داده ها ، تبادل و ه -4-4
 معنایی

مهـم در   ياغلب به عنـوان عنصـر   یپزشک ویب يها يژآنتولو
 ویـ و تبـادل اطالعـات در علـوم ب    ییمعنـا  يریهم کنش پـذ 

 يمثال اشاره به نقش آنتولوژ يبرا. باشند یمطرح م یپزشک
به منظـور تبـادل    ماریب يداده ا ياستاندارد ساز نهیها در زم

 يایـ دن "اتصـال   يبرا یکه به عنوان کمک EHR ستمیدر س
 يبرا يدیها  کل يآنتولوژ نیهمچن.مطرح هستند  "داده ها 
   يبه استاندارد ساز رایباشند ز یم ینیبال يراهنما يمدل ها

و هـم   يریپذ می،تسه ينگهدار لیتسه نیدانش و بنابرا ارائه
ها نقـش   يآنتولوژ. پردازد یم EHR ستمیبا س يریکنش پذ

اده ها ناهمگون از منابع پراکنـده  د يساز کپارچهیدر  یمهم
  .]8][6)[3شکل (ایفا می کند

 گیري نتیجه -5

امروزه  اهمیت اطالعات به عنـوان ابـزاري اسـتراتژیک بـراي     
بر کسی پوشـیده  ... مدیریت و تصمیم گیري و برنامه ریزي و

بیمارستان به عنـوان سـازمانی کـه هـدف اصـلی آن      . نیست
مراجعـه کننـده مـی    تامین مراقبت بهداشتی براي هـر فـرد   

باشد،به طور گسـترده اي اطالعـات را تولیـد کـرده و بـراي      
مدیریت این حجم وسیع نیازمند ابزاري بـا قابلیـت مناسـب    

در این راستا اولین گام هنگامی برداشته شـد کـه   . می باشد 
سیستم  هاي مختلف طبقه بندي و نامگذاري بیمـاري هـا و   

و کـامپیوتر بـه   سپس هوش مصنوعی  ،اقدامات عرضه شدند
 "آنتولــوژي"کمــک مفهــوم مطــرح شــده در فلســفه یعنــی 

را براي مدیریت داده هاي حـوزه    توانستند ابزاري پر قدرت 
یکی از اصول مدیریت دانش دسترسـی  . سالمت فراهم آورند

مناسب و به موقع به داده صحیح می باشد، که آنتولـوژي بـا   
داده از طریـق   امکان یکپارچه سازي داده فراهم و با توصیف

  .روابط تبیین شده ابهامات را از بین می برد
هر چند آنتولوژي ها مزایاي بیشماري براي سیستم سـالمت  

بیشـتر آنهابـه عنـوان     بهمراه آوردند اما نیاز بـه توسـعه هـر   
 . اولویت در کارهاي تحقیقاتی مطرح شده است
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Figure 38[يآنتولوژ در ها داده ییمعنا یکپارچگی[ 
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