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، منطق و و الیه هاي آن شناسی، وب معنایی یهستو عملی هدف از این درس آموزش اصول نظري  خالصه درس و هدف آن:
 .باشدمیشناسی و وب معنایی  یکاربردهاي هست استدالل

وب معنایی. انتشارات دانشگاه صنعتی ). مبانی 1390مهدیه قدسی نژاد و علی اصغر آل شیخ ( .1 مرجع اصلی:
 خواجه نصیر الدین طوسی 

 
اي. انتشارات دانشگاه صنعتی هاي رایانه). عامل1392علی اصغر آل شیخ و سعید بهزادي ( .1 مراجع کمک درسی:

 خواجه نصیر الدین طوسی

2. Frank A.U. (1997) Spatial Ontology: A Geographical Information 
Point of View. In: Stock O. (eds) Spatial and Temporal Reasoning. 
Springer, Dordrecht 

3. Thinking on the Web, Berners-Lee, Godel and Turing, by Alesso 
and Smith, John-Wiely and Sons 2006. 

4.  The Semantic Web, A guide to the future of XML, Web Services 
and Knowledge Management, By Michael C. Daconta et al., 2003 

5. Spinning the Semantic Web, Bringing the World Wide Web to Its 
Full Potential Edited by Dieter Fensel, James A. Hendler, Henry 
Lieberman and Wolfgang Wahlster 

6. The Description Logic Handbook Theory, Implementation and 
Applications Edited by Franz Baader, Diego Calvanese, Deborah 



McGuinness, Daniele Nardi, Peter Patel-Schneider Published 
January 2003 

 
     %60          تحانات: ام                                ارزشیابی:

   %25 پروژه عملی , تمرینات  

   %15 حضور فعال  ,سمینارها  
 

 بحث قرار خواهد گرفت (به همراه شماره صفحات مربوط از مرجع)مطالبی که هر هفته در کالس مورد 

 منبع شرح عنوان هفته
  هستی شناسی مکانی و وب معنایی میمفاهتعاریف و  مبانی پیشگفتار و  1

 (Instances ),نمونه ها   (Axioms),(اصول متعارف  هستی شناسیاجزائ اصلی  2
 فناوري  (Concepts )) و مفاهیم  (Relations)ارتباطات 

 

 

 ,Domain Ontologies, Metadata Ontologies ( شناسی یانواع هست 3
Generic Ontologies, Representational 

Ontologies, Method Ontologies) 

 

 اسیشن یایجاد هست 4
 (زبانها و ابزار ها)

(Ontology Scope, Ontology Capture, 
Ontology Encoding, Ontology 

Integration, Ontology Evaluation, 
Ontology documentation) 

 

   1پروژه عملی  5
شناسی  یهمترازیابی هست 6

(Ontology Alignment) 
 

  ايناهمگونی واژه
  (Semantic Heterogeneity) ناهمگونی معنایی
 ناهمگونی عملی

 ، و نمونه مبنا ، ساختار مبنا، نام مبنا ، پایههاي روشهاي
 معنایی

 

   میان ترم آزمون 7
 (Semantic Web Layers)الیه هاي وب معنایی وب معنایی 8

Unicode+URI 
XML+Namespaces 

RDF(Models, Elements, Attributes, 
Schemas) 
Ontology 

Logic 
Proof 
Trust 

 (OWL)ابزارهاي وب معنایی 
 Semantic Web)موتورهاي جستجو ي معنایی 

Engine) 
 

 

  چالشهاي دولت الکترونیک دولت الکترونیک 9



 تعامل پذیري
 معناییجستجوي 

دولت در ایجاد  هستی شناسی مکانی و وب معنایینقش 
 الکترونیک

 منطق گزاره اي ومنطق محموالت در هستی شناسی منطق 10
 استنتاج منطقی

 معنا در استنتاج منطقی

 

 : 3پروژه عملی 11
 

 

 کاربردها 12
 

 شناسی براي مکان یابی یهست
 کاربرد وب معنایی در مدیریت دانش مکانی

 سامانه هاي موبایل و بافت آگاهکاربرد وب معنایی در 
 کاربرد وب معنایی در علوم زیستی

 

  باشدشامل سواالت تشریحی از مباحث تدریس شده در کالس می آزمون نهایی 13
 (با ذکر ساعات مورد نیاز بر هرکدام) فعالیت هاي عملی

 تمرین نظري و یک سمینار 4 و سمینار تمرین
 پروژه عملی 3 پروژه
  سایر

 

   عناوین پیشنهادي سمینارها:

 جستجوي معنایی اطالعات

 )NLP, ML, IR and DM آن حاشیه نویسی (ابزارهاي خودکار

 )instance based and graph matching,  simple lexical similarity( فن آوریهاي آنها   شناسی یهمترازیابی هست

 (عاملهاي کامپیوتري) شبکه هاي اجتماعی 

  شناسی یهستادغام 

 )B2B, B2E and E2E modelsیسهاي معنایی (ووب سر

 استدالل 

 P2Pوب معنایی و 

 داده کاوي وب معنایی

 Inconsistency in the Semantic Webناهمگونی در وب معنایی 



  Inconsistent Ontologiesهستی شناسی  ناهمگونی در

 

 

  


