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 چکيده

های مستند. کاربران فرهترین روش برای دسترسی به حجم قابل توجهی از اطالعات در وب عمیق های وب اصلیفرم

کنند. پر یمهای اجتماعی استفاده هایی همانند سایتسایتوبنام در و یا ثبتاطالعات وب را برای جستجوی این 

ن را درفرآیند پر ک ی استفاده شده در این فرآیند، ایستا هستند.هاکردن فرم یک فرآیند تکراری است و بعضی از داده

نهاد ا برای پیشیها پر کرده و هایی که کاربر قبال در فرمی دادهتوان با استفاده از تکنولوژی معنایی برای ذخیرهمی

ودکار ردن خکپر  در این رساله، یک چارچوب برایهای جدید توسط وب داده بهینه نمود. مقادیری در پر کردن فرم

له، در این رسا است. هدف اصلیارائه شده ،های پیوندی برروی وبهای منتشر شده به صورت دادهفرم با استفاده از داده

بال قهایی که کاربر های وب جدید بر اساس وب داده و فرمهای معنایی برای پر کردن خودکار فرماستفاده از تکنولوژی

کند. اده میارچوب پیشنهادی از یک روش مبتنی بر آنتولوژی به عنوان روش نگاشت استفچباشد. است، میپر کرده

 ، استفادهارچوبچاست. ابتکار کلیدی در این های مختلف فرم استخراج شدهبدین جهت، مفاهیم استفاده شده در دامنه

رآیند اگرچه فباشد. ها میفرمهای پیوندی به عنوان یک منبع مفید برای فراهم کردن داده در پر کردن از داده

تا شود میتفاده له اسپیشنهادی نیاز به میزان کمی از تعامل کاربر دارد، بازخوردهای کاربر در مورد هر فیلد بالفاص

روی مخزن ربی برتجنتایج های جدید فراهم گردد. این فرم و نیز فرم مقادیر درستی را برای پر کردن فیلدهای دیگر

تواند فاز یمهای مختلف فرم های پیوندی، استفاده از آن در حوزهکه در صورت وجود داده دهدمینشان  TEL8فرم 

یز و الش برانگچالش یک ت ،ی مختلفپیشنهاد داده در فرآیند پر کردن را بهبود بخشد. استفاده از وب داده در نه حوزه

از کنونی های پیوندی بدهند که دادهها نشان میهیافتاست. خالقانه است که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته

وش دهند که رباشد. نتایج ارزیابی نشان میهای مختلف میهای کاربردی حوزهیک منبع مفید در ساختن برنامه

 باشند.نتایج راضی کننده میپیشنهادی امکانپذیر و موثر است و 

 

 هاد داده،عنایی، پیشنمهای های پیوندی، تکنیکآنتولوژی، دادهپر کردن خودکار فرم، نگاشت مبتنی بر كليد واژه: 

  ی کاربرتاریخچه
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 مقدمه -1 فصل

 مقدمه -1-1

ی از یار زیادبسجم ح. دارندامروزه کاربردهای تحت وب نیاز به میزان زیادی از ارتباط متقابل با کاربر 

تهیه  وب هایتوسط فرم ،دهندهای کاربردی وب میهایی که کاربران به عنوان ورودی به برنامهداده

ی یاز برانهای مورد باشد که نوع دادهها یک فعالیت متناوب و تکراری میشود. فرآیند پر کردن فرممی

ر یک که د های کاربردی وبهایی از برنامهتوان شناسایی نمود. با مشاهده و بررسی فرمآن را می

ا های فرم رادهان نوع و ساختار دتومی ،کنندهای مشابهی را از کاربر دریافت میداده ،ی یکسانحوزه

ها ه سایتنام و ورود بهایی که برای ثبت. به عنوان مثال بسیاری از فرم[ARA2010C]مشخص نمود 

ضا ا تقااطالعات عمومی و فردی همانند نام و آدرس پست الکترونیک کاربر ر ،شونداستفاده می

 کنند. می

برای کمک به کاربر در وارد  2و کامل کردن خودکار 1خودکارهای پر کردن های اخیر از تکنیکدر سال

ردن خودکار فرم یک ویژگی کامل ک است.ها استفاده شدههای وب و پر کردن آنها در فرمکردن داده

در این تکنیک، بدون اینکه کاربر کلمه و یا  .تاساست که توسط بسیاری از کاربردهای وب فراهم شده

دهد. در به کاربر پیشنهاد میبه طور کامل در فرم وارد نماید، سیستم آن را  عبارت مورد نظر خود را

ها به این صورت است که مقادیری که کاربر ی کار آناکثر مرورگرها نیز این ویژگی وجود دارد. نحوه

مقادیری  ،براساس این تاریخچهسپس  کنند.میاست را ذخیره و نگهداری ا وارد کردههقبال درون فرم

 دهند. ست پیشنهاد میاا برای فیلدی که قبال مشاهده شدهر

پر کردن خودکار فرم یک مکانیزم برای وارد کردن  باشد.خودکار فرم میهدف پر کردن  ،وژهاین پردر 

باشد. در حال حاضر ابزارهایی در ی وب به صورت خودکار میهاهای مورد نظر کاربر در فرمداده

کاربر . روند کار این ابزارها معموال بدین صورت است که وجود داردمرورگرهای وب بدین منظور 

                                                 

1 Auto-filling 

2 Auto-completion 
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در ابتدا و پیش از استفاده از ابزار، توسط فرم از قبل ها را های مورد نیاز برای پر کردن فرمداده

ی عنصری در فرم که مشابه با پس از شروع به کار، در صورت مشاهدهند. کای به ابزار وارد میآماده

برای پر کردن آن عنصر فرم ذخیره شده های وارد شده توسط کاربر باشد، ابزار از داده هایداده

های انطباق رشته روش استفاده شده برای شناسایی عناصر مشابه معموال از روشکند. استفاده می

 های وب استفادههای معنایی برای پر کردن خودکار فرمها و تکنیکدر این پروژه از روش باشد.می

  شود.می

 انگیزه -2-1

ت و طالعااکاربران وب هرروزه با تعداد زیادی فرم مواجه هستند که باید برای جستجو و یافتن 

ها یک ن فرمر کردفرآیند پها وارد نمایند. های خود را در آنها و امکانات وب، دادهاستفاده از سرویس

جویی هاعث صرفها به صورت خودکار بفرمکمک به کاربر برای پر کردن بر است. فرآیند تکراری و زمان

 گردد.در زمان و انرژی کاربر می

این  ستجویبرای جبه عنوان مثال، فرض کنید کاربری به دنبال یافتن یک قطعه موسیقی خاص باشد. 

ی از بل توجههای مختلف موسیقی، اطالعات قطعه را وارد نماید. قسمت قاباید در سایتکاربر قطعه 

نام  یسنده،باشد. به عنوان مثال نام قطعه، نام نودر بسیاری از سایتها مشترک میاین اطالعات 

ایتهای سرم در ... باید در فیلدهای مختلف فی موسیقی و آهنگساز، نام خواننده و گروه اجرا کننده

 انی رایکسو  تکراریاطالعات  ،در این حالت کاربر باید در فرم هر سایت موسیقیموسیقی وارد شود. 

د به ین فرآینتوان در انجام ابا وجود یک ایزار برای پر کردن خودکار فرم میبه صورت دستی پر نماید. 

جای بها را کاربر کمک نمود. بدین ترتیب که پس از بدست آوردن اطالعات از منابع مختلف، داده

  کاربر در عناصر مختلف فرم قرار داد.
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 1روش پیشنهادی -3-1

و  ه شدههای وب استفادهای معنایی برای پر کردن خودکار فرمو تکنیکها در این پروژه از روش

ژه به مختلف پروهای قسمتروش استفاده شده برای چارچوبی برای انجام این کار ارائه گردیده است. 

 باشد:شرح زیر می

ای عناصر دادهاطالعات است. پس از بررسی از روش مبتنی بر آنتولوژی استفاده شده :2روش نگاشت

ه و در هنگام نگاشت، نام عناصر با های وب ایجاد شدفرمموجود در های های وب، آنتولوژی دادهفرم

 . گرددمفاهیم تعریف شده در آنتولوژی مقایسه می

از میان اطالعات استخراج شده برای هریک از عناصر وب، ویژگی نام به عنوان  :3ی عناصرشناسه

عناصر نیز در بسیاری از مواقع بیانگر مفهوم و ویژگی برچسب  ی یک عنصر انتخاب گردید.شناسه

بنابراین در هنگام نگاشت، از ویژگی نام عناصر  باشد.باشد اما همیشه در دسترس نمیمعنی عنصر می

 است.استفاده گردیده

در این سیستم بازخورد کاربر دریافت شده و در تکمیل و تصحیح اطالعات فرم  :4بازخورد کاربر

این از پس از آن، ، فرم وارد نمایددر یک جدیدی را های در صورتیکه کاربر دادهشود. استفاده می

یکی از فیلدهای ای هدادههمچنین اگر کاربر شود. استفاده می یهای بعدپر کردن فرمبرای  هاداده

است را ی فرم که در مجموعه قوانین جستجو مشخص شدههای هر حوزهاصلی در جستجوی داده

 کند.ی کار استفاده میبرای ادامهها از این دادهسیستم تغییر دهد، 

                                                 

1 Proposed Method 

2 mapping 

3 Field Identifier 

4 User Feedback 
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وب  ،های جدید وجود دارد. اولین منبعدر این سیستم دو منبع داده برای پر کردن فرم :1منبع داده

یادی های زباشد. دادهمی 2های پیوندی بازها در وب داده، ابر دادهیکی از مهمترین پروژهباشد. داده می

های موجود در پس از بررسی مجموعه دادهاست. های پیوندی منتشر شدهدر این ابر به صورت داده

ها انتخاب ی هدف برای جستجوی دادهبه عنوان مجموعه داده DBpediaی این ابر، مجموعه داده

های قبلی به صورت معنایی در های پر شده در فرمباشد. دادهی کاربر میگردید. منبع دوم، تاریخچه

در  روند.کار میهای جدید بهو سپس برای پر کردن فرمشده های معنایی ذخیره یک مخزن داده

وجود عدم هنگام جستجوی داده، در ابتدا برروی مخزن محلی داده جستجو انجام شده و در صورت 

 گردد.از وب داده استفاده می ،داده

اطالعات منتشر شده  4ایها و نیز مدل دادههای فرمز بررسی دادهپس ا :3مجموعه قوانین جستجو

فیلدهای اصلی در هر حوزه از فرم شناسایی های هدف، های پیوندی در مجموعه دادهبه صورت داده

های پیوندی های آن حوزه از فرم برروی ابر دادهشده و مجموعه قوانین جستجو برای یافتن دیگر داده

ای از مسندها برای نوشتن عبارات جستجو مورد ارزیابی قرار گرفته همچنین مجموعه اند.مشخص شده

 شوند.و در جستجو استفاده می

این شود. ی زمانی اعتبار تعیین میهای فرم یک دورهبرای هر یک از حوزه :5هازمان اعتبار داده

ها که از زمان آخرین تغییر دادهدر صورتیهای آن حوزه متفاوت است. ی زمانی بسته به نوع دادهدوره

انجام این کار  ها قابل استفاده نیستند.ها گذشته باشد، آن دادهی اعتبار آنی بیش از دورهبه اندازه

                                                 

1 Data Source 

2 LOD cloud 

3 Query Rule Set 

4 Data model 

5 Data Validation Time 
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های درستی که شود تعداد اصالحاتی که کاربر به دلیل پر شدن فرم توسط سیستم با دادهباعث می

 یابد.دهد، کاهش مدنظر کاربر نیستند انجام می

یت ی و امنزمان قابل به ذکر است که در روش پیشنهادی ارائه شده در این پروژه، بهبود روش از لحاظ

 است.های کاربر مورد توجه نبودهداده

 پایان نامه 1ابتکارات -4-1

یکی از  .استها انجام شدههای آنهای وب و دادهتا کنون کارهای تحقیقاتی فراوانی برای شناخت فرم

ی مینهه در زدر تحقیقات انجام شدباشد. های وب میام این تحقیقات پر کردن خودکار فرماهداف انج

ب ا وجود واست. امروزه بهای مورد نیاز توجه نشدههای وب هیچگاه به منبع دادهپر کردن خودکار فرم

 نوان یکعبه  های پیوندیاند، ابر دادههایی که به صورت پیوندی منتشر شدهها و حجم زیاد دادهداده

 در این .استتهمورد مطالعه و بررسی قرار گرفهای کاربردی تحت وب منبع باز و در دسترس در برنامه

وی ابر های منتشر شده برردادهاستفاده از ی کاربر، های تاریخچهپروژه عالوه بر استفاده از داده

 .استمورد مطالعه قرار گرفتههای وب ن فرمپر کردیک منبع خارجی در های پیوندی به عنوان داده

ز ک حوزه اتنها ی است،انجام شدههای کاربردی اکثر تحقیقاتی که در استفاده از وب داده در برنامهدر 

اده ات استفنتشاری موسیقی و یا اهای حوزهاست. به عنوان مثال تنها از دادهاطالعات مورد توجه بوده

های ادهدارایی باشد. در این پروژه کها میهای بیشتر در این حوزهدلیل این امر وجود دادهاست. شده

 است. ی مختلف بررسی شدهموجود برروی وب داده در هشت حوزه

کند. در این پروژه همچنین در فرآیند پر کردن فرم، سیستم ارتباط متقابلی را با کاربر حفظ می

های یافت شده به کاربر دادهشود. کار گرفته میبهها های فرمبازخورد کاربر در تصحیح و تکمیل داده

های جدید به صورت خودکار برای پر شوند و بالفاصله پس از تغییر توسط کاربر، دادهنمایش داده می

های ذخیره شده داده گیرند.های بعدی مورد استفاده قرار میی عناصر همان فرم و نیز فرمکردن بقیه

                                                 

1 contributions 
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در یک مخزن های فرم به صورت معنایی و با استفاده از آنتولوژی داده ی کاربربه عنوان تاریخچه

RDF  شوند. نگهداری میمحلی 

شود که یهای فرم یک دوره ی زمانی اعتبار درنظر گرفته مهای هریک از حوزهرای دادههمچنین ب

د اما ود باشداده برای پر کردن فرم جدید موج ،ی کاربردر صورتیکه در تاریخچه قابل تعیین است.

ست. ایار کم ند بسهای قبلی مورد نظر کاربر باشزمان اعتبار آن گذشته باشد، احتمال اینکه همان داده

 ا اصالحریستم سهای وارد شده توسط ها پر کنیم کاربر باید دادهبنابراین اگر فرم را با همان داده

 است. دهشبه صورت تجربی انتخاب ی فرم تعیین شده برای هر حوزهض پیشفری اعتبار دورهنماید. 

 نامهساختار پایان -5-1

با  های وبهای معنایی، یک روش برای پر کردن خودکار فرمنامه با توجه به تکنیکدر این پایان

ی بر مرور نامه بدین شکل است که در فصل دومساختار پایان است.استفاده از وب داده ارائه شده

کار دن خودچارچوب پیشنهادی برای پر کرپردازیم. ی پر کردن فرم میکارهای انجام شده در زمینه

فصل  همین شود. معماری سیستم و فرآیند انجام کار درفرم و اجزاء آن در فصل سوم شرح داده می

 جم بهفصل پن گردند.صل بیان میسازی و نتایج حاجزئیات پیادهشوند. در فصل چهارم ارائه می

 است.گیری و پیشنهادهایی برای کارهای آتی اختصاص یافتهنتیجه
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 ادبیاتمرور -2 فصل

 ی وب به صورتهاهای مورد نظر کاربر در فرمپر کردن خودکار فرم یک مکانیزم برای وارد کردن داده

میکه هنگا ارد و درددر حال حاضر ابزارهایی در مرورگرهای وب بدین منظور وجود باشد. خودکار می

دن امکان پر کر دتوانکند، با یک کلیک ماوس میکاربر یک صفحه وب حاوی یک فرم را مشاهده می

یکی از ابزارهای موجود است  Google Toolbar Auto-fill [GTA2011]ابزار  د.خودکار را فعال نمای

ات طالعنام که ا های ثبتو تنها برای فرم دهدرین شکل پر کردن خودکار را انجام میتکه ساده

برای  Firefox Auto-fill Forms [MAF2011]ی کند. افزونهشخصی کاربر را نیاز دارند کار می

های شخصی کاربر هه دادمرورگر موزیال فایرفاکس نیز یکی دیگر از این ابزارها است. این ابزار نیز تنها ب

در هر دو دهد. میرا های پیشفرض دادهیی اضافه بر های افزودن دادهمحدود است اما به کاربر اجازه

ای همانند نام پایه این ابزارها کاربر باید یک فرم بخصوص و از قبل آماده که حاوی تعدادی از فیلدهای

ی ستفادهاژگی برای یک ویدر مرورگر سافاری نیز  پر نماید. قبل از استفاده از ابزاررا  باشدو آدرس می

وش راز رها ابزا است وجود دارد. در اکثر اینها وارد نمودهاربر در فرمهایی که قبال کمجدد از داده

 شود.می انطباق رشته برای تطبیق نام فیلد و نام عنصر موجود در فرم از قبل آماده استفاده

های وب را مرور و بررسی ی پر کردن خودکار فرمانجام شده در زمینهتحقیقاتی در این فصل کارهای 

باشد، کارهای از آنجاییکه یکی از اهداف این پروژه استفاده از وب معنایی در این زمینه می نماییم.می

در هنگام پر نمودن  اند.انجام شده در این زمینه با توجه به استفاده از وب معنایی مورد نظر بوده

یک از آن هایی است که باید در هرشناسایی عناصر فرم و داده ،های وب، یکی از وظایف اصلیفرم

 ،روش برای انجام این کار ترینگفته شد که ابتدایی ،در چند ابزار معرفی شده قبلعناصر قرار گیرد. 

های انطباق رشته برای نام فیلدها و عناصر یک فرم است. در این پروژه از آنتولوژی استفاده از روش

شده در این زمینه نیز بررسی برای انجام این کار استفاده شده است. به همین دلیل کارهای انجام 
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های فرم را ایجاد و سپس استفاده نماییم، مرور همچنین از آنجاییکه نیاز داریم آنتولوژی دادهاند. شده

  های ایجاد آنتولوژی نیز انجام گرفته است.مختصری بر روش

های پیوندی های منتشر شده برروی ابر دادهمهمترین قسمت این پروژه استفاده از وب داده و داده

ی دهنبع دای قبلی از یک مهیچیک از کارهای انجام شدهباشد. در ها میبرای پر کردن خودکار فرم

اده دموعه ای قبلی کاربر و یا یک مجهبلکه داده ؛استخارجی برای انجام این کار استفاده نشده

در  جام شدهاز کارهای انبرای استفاده از وب داده مروری نیز بر تعدادی است. محدود بکار رفته

 ایم.ی استفاده از وب داده انجام دادهزمینه

 های وبفرم دریافت معانی عناصر -1-2

ی تحت وب به صورت برخط برروی اینترنت در حال استفاده در حال حاضر تعداد بسیار زیادی برنامه

نمایند. ها استفاده میداده های خود از پایگاهها برای ذخیره و بازیابی دادهباشند. اکثر این برنامهمی

های باز و عمومی شوند می توانند خصوصی و یا دادهها ذخیره میهایی که در این پایگاه دادهداده

ها این دادهباشد. ی تحت وب میها کنترل شده و تحت اختیار برنامهباشند اما دسترسی به این داده

در وب عمیق، شوند. ا عنوان وب عمیق شناخته میهمانگونه که گفته شد حجم بسیار زیادی دارند و ب

یک پایگاه داده وابسته به  1جویهای پرستوانند از طریق رابطحجم زیاد از اطالعات تنها میاین 

توانند با این و موتورهای جستجوی عمومی و متداول نمی قابل دسترس باشند ،ی تحت وببرنامه

های جستجو در صفحات وب که در قالب فرم پرسجوهای بنابراین رابط. ها تعامل داشته باشندرابط

ای هترین روش دستیابی به اطالعات موجود در پایگاه دادهتنها امکان دسترسی و اصلیوجود دارند، 

 د. نباشای تحت وب میهبرنامه

ی وب، در صفحهی فرم و یافتن عناصر فرم اولین کار پس از تجزیهای وب، هدر پر کردن خودکار فرم

باشد و در مقاالت و این بخش یکی از قسمتهای اصلی در پر کردن فرم می باشد.می هاآندرک معنی 

                                                 

1 Query Interface 
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این بحث که با عنوان است. های تحقیقاتی مختلف به چالشهای موجود در مورد آن پرداخته شدهطرح

ود، مورد شنیز شناخته می 2وبپرسجوی های و یا نگاشت محدودیت میان رابط 1پرسجو یترجمه

ی وب عمیق قرار گرفته است. در این قسمت به بررسی تعدادی از توجه بسیاری از محققان در زمینه

 کارهای انجام شده در این زمینه خواهیم پرداخت.

اند که تعبیه شده HTMLدر وب عمیق، برای نمایش داده شدن به کاربر در صفحات پرسجو های رابط

 پرسجویدر واقع رابط شود. کاربر استفاده میپرسجوی های ت برای دریافت درخواستاز این صفحا

 3وابسته به دامنهفیلدهای از گروهی از  ،ی کاربردی تحت وبی وابسته به برنامهیک پایگاه داده

تواند تمامی نیازمندیهای جستجوی خود را از طریق این فیلدها در یک کاربر میاست. تشکیل شده

و پس از ارسال درخواست، تمامی منابع اطالعاتی وابسته به آن مجتمع شده قرار دهد پرسجوی رابط 

 رابط، مورد جستجو قرار خواهند گرفت. 

با یک نوع داده یا مفهوم وجود دارد که پرسجو انطباق عناصر یک رابط روشهای مختلفی برای 

از مفهوم  [WAN2009]. در باشدمفهوم میای نام عنصر با نام یک انطباق رشته هاترین آنساده

و چارچوبی برای پرکردن خودکار فرم با  آنتولوژی برای درک معنی یک رابط جستجو استفاده شده

فرآیند کلی پرکردن فرم در این روش به چهار مدل تقسیم است. استفاده از این روش پیشنهاد شده

. این روش را پرسجوی و ترجمه 6آنتولوژی، نگاشت 5، استخراج شما4ن آنتولوژیت: ساخاستشده

ای از قوانین نگاشت محدودیت که توسط این چهار مدل به طور خودکار توان به صورت مجموعهمی

ی متفاوت دادههای پایگاهها را از رابط مجتمع شده به رابطپرسجوتواند شوند دانست که میاعمال می

                                                 

1 Query translation 

2 Constraint mapping across web query interfaces 

3 Domain-related attributes 

4 Ontology construction 

5 Schema extraction 

6 Ontology mapping 
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 1-2چارچوب پیشنهادی در شکل پردازیم. ار مدل میدر ادامه به بررسی این چه وب ترجمه کند.

 باشد.قابل مشاهده می

 

 [WAN2009] وب يهافرم خودكار پركردن چارچوب 1-2شکل 

آنتولوژی  یت. در اولین گام، مدیراستشدهفرآیند انجام کار در چارچوب پیشنهادی در شش گام بیان 

که کاربر در  پرسجویک قیدهای قرار دارد که مسئول انجام وظایف مرتبط با آنتولوژی است. همچنین 

 ،گام دومدر  شود.آنتولوژی نگهداری می یتمجتمع شده قرار میدهد در قسمت مدیرپرسجوی رابط 

شود. این قیود ترکیب میمجتمع، با قیود متناظر و مقادیر نمونه پرسجوی در رابط  پرسجوی هر نمونه

گام سوم شامل شوند.است استخراج مینوشته شده OWLفایل آنتولوژی که به زبان از دو  و مقادیر هر

ورودی شود. استفاده می پرسجوهای باشد که برای دریافت و تحلیل فیلدها و کنترلاستخراج شما می

های جستجو به عنوان خروجی ی رابطشما باشند و مجموعههای محلی میبخش استخراج شما، رابط

های باشد. در گام چهارم، از مدل نگاشت آنتولوژی برای ثبت روابط انطباق میان رابطاین بخش می

خروجی مدل نگاشت آنتولوژی، جداول نگاشت شود. جستجوی محلی و رابط مجتمع استفاده می

این جداول در ادامه توضیح داده های موجود در باشند. در مورد دادهمجتمع می-آنتولوژی-محلی

های جستجوی محلی را با استفاده از جداول نگاشت، فرم پرسجودر پنجمین گام، مترجم خواهد شد. 
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 های وب تکمیل شود.کند تا فرآیند پر کردن فرمای متناظر از رابط مجتمع شده پر میبا مقادیر نمونه

ی وابسته به برنامه در ایجاد شده در فرم به صورت خودکار برای پایگاه داده یپرسجودر آخرین گام، 

 شود.وب عمیق ارسال می

اخت در قسمت سباشد. همانگونه که گفته شد این چارچوب پیشنهادی شامل چهار قسمت اصلی می

ین ااز کل  وده ش ای برای هر کالس ایجادای از مقادیر نمونهآنتولوژی، یک آنتولوژی همراه با مجموعه

ر شده د برای ساختن آنتولوژی، فرآیند معرفیشود. مجموعه به عنوان پایگاه دانش استفاده می

[AN2007A] باشد:است که به صورت زیر میبکار رفته 

 ابزارهای آنتولوژی. ای با استفاده ازساختن آنتولوژی هسته -

 .1کلمات ایست سازی و حذفپردازش مفاهیم توسعه یافته، همانند تکهپیش -

برای کارکردن با مفاهیم توسعه یافته برای غنی کردن معانی  2شبکه واژگاناستفاده از  -

 ای.آنتولوژی هسته

 م را بهمفهو ی شبیه است، اینجود نیست و به مفهوم اصلی آنتولوژاگر مفهوم در آنتولوژی مو -

 عنوان یک زیر مفهوم جدید برای مفهوم اصلی به آنتولوژی اضافه کن.

وم را ن مفهی شبیه نیست، ایجود نیست و به مفهوم اصلی آنتولوژاگر مفهوم در آنتولوژی مو -

 حذف کن.

 مراحل باال را تکرار کن تا زمانیکه تمامی مفاهیم در نظر گرفته شوند. -

نجام این ابیابیم. برای  HTMLی ی فرم را درون یک صفحهابتدا باید ناحیهقسمت استخراج شما در 

 قوانین ابتکاری استفاده شده است: ادیکار از تعد

 پرسجوهای طهای کلمات درون راباز ویژگی ها با استفادهانتخاب فرم -

                                                 

1 stopwords 

2 Wordnet 
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 ، ...Query ،Search ،Goمعموال شامل این کلمات هستند:  پرسجوهای فرم -

است بنابراین فیلد  3یشتر یا مساوی بو جو معموال سایز میانگین شماهای رابط پرس  -

 هایی با سایز شمای کمتر از این را حذف کنیم.توانیم فرممی

 است که ن اینی فرم، باید عناصر این ناحیه را تجزیه نمود. هدف از تجزیه کردپس از یافتن ناحیه

م وجو را انجاز رابط پرسام و کافی برای استخراج شما سازی الزهعناصر فرم را بدست بیاوریم و آماد

بندی و های طرحاوت، ویژگیهای موقعیت متفوجوی متفاوت، ویژگیهای پرسبرای رابط دهیم.

ا ستفاده رهای ظاهری نهایت انمایشی متفاوت وجود دارد. در هنگام استخراج شما باید از این ویژگی

وعه ک مجمیبکنیم و برای رسیدن به عناصر با معنی، اطالعات بدون استفاده را حذف کنیم تا به 

و ه شدمنطقی ذخیره لدهای فیوجو باشد. این یلدهای بامعنی برسیم که نمایانگر شمای رابط پرسف

 .شودیمنگهداری  checkradioبرچسب، نوع، نام، مقدار و مقدار شامل عنصر پنج  ،فیلدهر برای 

شت را ی نگاهها، مدل نگاشت آنتولوژی پل انطباقی است که رابطدر طی فرآیند پر کردن خودکار فرم

جمنی کند و نیز قوانین انهای محلی با آنتولوژی و میان آنتولوژی و رابط مجتمع برقرار میمیان رابط

اهمگن بخاطر مشخصات ن ،با این حال کند.ستنتاج میهای محلی و رابط مجتمع را امیان رابط

 این نگاشتهستند. بنابر یکدیگر ناسازگارها نیز با میان پایگاه داده واسطی هاشما ،وجوهای پرسرابط

ه استفاد نی باآنتولوژی نقش مهمی به عنوان قوانین ارتباطی برای حذف مشکالت ناسازگاری  و ناهمگ

ر مجتمع است. ه-آنتولوژی-حلیجداول نگاشت م ،کند. خروجی این مدلبازی می (سمنتیکمعنا )از 

ی اصلی ها پایهین جدولرابط محلی یک جدول نگاشت از  رابط محلی به رابط مجتمع دارد. ا

ر به این مقادی ،کندرا در فرم مجتمع شده وارد می هستند، زمانیکه کاربر مقادیر پرسجوی ترجمه

  شود.یهای محلی تبدیل متدریج و تحت نظارت جداول نگاشت به رابط



13 

 

 

 مجتمع-يآنتولوژ-يمحل نگاشت رابطه 2-2شکل 

در این نمونه، یک رابط  اند.شدهنشان داده 2-2مجتمع در شکل -آنتولوژی-روابط محلیهایی از نمونه

 ,GI1فیلدهای منطقی و رابط مجتمع شامل  LA1, LA2, LA3, La4محلی شامل فیلدهای منطقی 

GI2, GI3, GI4 عناصر پایه در آنتولوژی باشد. میOE1, OE2, OE3 باشد و مفاهیم اصلی می

 است.، ... A1 ،A2ها های متناظر آنو ویژگی OC1 ،OC2 ،OC3ها های اصلی( متناظر آن)کالس

ترین یکاین است که نزد پرسجوی هدف از ترجمهشود. انجام می پرسجوی در آخرین مرحله، ترجمه

باشد. یمهای قیود ای از قالبهمفهوم به معنی یک فیلد را بیابیم. هر رابط جستجو متشکل از مجموع

قادیر ما با های جستجوی محلی رتوان فرمبا استفاده از روابط انطباق موجود در جداول نگاشت، می

تنی و منواع ها در یک رابط جستجو، اترین کنترلای متناظر در رابط مجتمع پر نمود. متداولنمونه

ن باهت بیزان شاز نوع لیست انتخابی باشد، باید می باشند. اگر کنترل مورد نظرهای انتخاب میلیست

ی را برا داریو مق ای موجود در آنتولوژی را محاسبه نماییممقادیر موجود در لیست و مقادیر نمونه

 در. دپرکردن فرم انتخاب کنیم که بیشترین شباهت را با مقادیر موجود در لیست داشته باش

 ود.استفاده نمشباهت عددی و شباهت متنی های مختلف توان از روشی مقدار شباهت میمحاسبه

های مورد نیاز برای پر کردن شود که در این مقاله به منبع استفاده شده برای تامین دادهمشاهده می

ها به صورت دستی و غیر خودکار در فایل آنتولوژی ذخیره بلکه این داده ؛استای نشدهها اشارهفرم

ها و یافتن مفهوم متناظر با هر فیلد از گرچه فرآیند درک و دریافت معنی فرم اند. به عبارت دیگرشده

شود اما فرآیند کشف و استخراج داده از منابع مختلف به فرم در آنتولوژی به صورت خودکار انجام می
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آوری های پر شده توسط کاربر به عنوان یک منبع برای جمعو تنها داده باشدصورت غیر خودکار می

همچنین در گام آخر این چارچوب، فرم پر شده به صورت خودکار برای پایگاه  رود.ده به شمار میدا

های پر شده توسط ی دادهگردد و بنابراین کاربر توانایی مشاهدهی وابسته به آن برنامه ارسال میداده

هیچ بازخوردی از  ها را ندارد. این نکته از آنجا حائز اهمیت است کهچارچوب و بررسی و اصالح آن

  گردد.های پرشده دریافت نمیکاربر در مورد درستی داده

های وب آوری دادهیک سیستم جمع [ZUO2009]نویسندگان این مقاله کار خود را توسعه داده و در 

و ارسال  2پرسجو، پردازشگر 1پرسجوباشد: تحلیلگر اند که شامل سه زیر مدل میرا ارائه نمودهعمیق 

های وب عمیق را )طبق مشاهدات در این مقاله نیز نویسندگان تغییرات پویای پایگاه داده. 3پرسجو

افتد( دلیل نیاز به یک ها اتفاق میانجام شده به طور متوسط هر سه ماه تغییراتی در این پایگاه داده

نابع ناهمگون خودکار مابین م پرسجواند. بنابراین برای ایجاد یک واسط نگاشت شمای خودکار دانسته

 پردازیم. در ادامه به بررسی این کار تحقیقاتی می اند.وب عمیق از آنتولوژی استفاده نموده

ای متفاوتی هی وب توسط سازمانها و یا افراد مختلف در زمان و مکاناز آنجاییکه هر پایگاه داده

ر نی ددگی و گوناگواست، خصوصیات به شدت مستقلی را به همراه دارد که باعث پیچیطراحی شده

در شود. ا میهگردد. این مساله باعث ایجاد چالشهایی در پر کردن خودکار فرممحتوا و فرمت می

[ZUO2009] ع به کاربر از یک منب یپرسجویک  یپر کردن خودکار فرم به عنوان ترجمه یمساله

 ده است.بیان گردی ب متفاوتهای واصلی در رابطه با پایگاه داده یو سه مساله یک مقصد تعریف شده

ای وب متفاوت ممکن است یک مفهوم را با استفاده از هدادهپایگاهها. فیلد: انطباق برچسب 1مساله

مبدا از برچسب پرسجوی متفاوتی جستجو نمایند. به عنوان مثال ممکن است در رابط  فیلدای هنام

                                                 

1 Query analyzer 

2 Query processor 

3 Query submission 
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"author"  مقصد پرسجوی استفاده شده باشد در حالیکه در رابط  "نویسنده"برای بیان مفهوم

 بکار رفته باشد. "writer"برچسب 

ای لفی برمخت فیلدهای وب متفاوت ممکن است از ساختارهای دادهها. پایگاه: نگاشت گزاره2مساله

هره بکسان ی فیلدی برای یک های مختلفبیان یک مفهوم استفاده نمایند؛ به عبارت دیگر از گزاره

 فیلد برای "نام خانوادگی"و  "نام کوچک"ی ببرند. به عنوان مثال در یک رابط جستجو از دو گزاره

 شد. شده با تفادهاس "نام نویسنده"ی نویسنده استفاده شود در حالیکه در رابط دیگر تنها از یک گزاره

لف مختپرسجوی های های منطقی در رابطفیلدرای . انواع و مقادیر متفاوتی بپرسجو: تولید 3مساله

 مقصد باید مورد توجه قرار گیرد.پرسجوی وجود دارد که در رابط 

اده دنهاد ی بیان شده، چارچوبی برای پر کردن خودکار فرم به صورت برخط پیشبر اساس سه مساله

ای از مجموعه خودکار تواند به صورتقابل مشاهده است می 3-2این چارچوب که در شکل است. شده

های جستجوی شده به رابطاز رابط جستجوی مجتمع پرسجوی یک قوانین نگاشت را برای ترجمه

 وب بایدگیرند و چارجمحلی ایجاد نماید. اطالعات کاربر در قالب رابط جستجوی مجتمع شده قرار می

و  داشته جستجوی محلی راهای طباق میان مفاهیم این رابط و مفاهیم موجود در رابطنتوانایی ا

  های محلی پر نماید.های آن را درون رابطداده
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 [ZUO2009]چارچوب پركردن خودكار فرم  3-2شکل 

فرآیند  براساس این چارچوب،همانگونه که گفته شد، این چارچوب شامل سه زیر مدل اصلی است. 

ی ین شماببرای نگاشت  پرسجوتحلیلگر باشد. در ابتدا های وب به شرح زیر میپرکردن خودکار فرم

ی یک تولوژهمانگونه که میدانیم، آن رود.رابط جستجوی محلی و رابط جستجوی مجتمع شده بکار می

از، با . در این ف[GRU1993] باشدی خاصی میتشریح فرمال و صریح از یک مفهوم مشترک در دامنه

مع وی مجتمیان رابط جستج پرسجوی ترجمه استفاده از آنتولوژی به عنوان پلی جهت انطباق شما،

های ابطبدین ترتیب که ابتدا روابط نگاشت بین رشود. های جستجوی محلی انجام میشده و رابط

هایت نشود و در محلی و آنتولوژی و سپس روابط نگاشت بین آنتولوژی و رابط مجتمع شده بررسی می

-2 کلق در شفرآیند انطبا گردد.شده استنتاج میروابط انجمنی میان هر رابط محلی و رابط مجتمع 

 شده است.نمایش داده 4
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 [ZUO2009] فرآيند انطباق مبتني بر آنتولوژي 4-2شکل 

همانگونه که در شکل قابل مشاهده است، فرآیند انطباق شامل دو قسمت انطباق مستقیم و 

برچسب استخراج شده با هریک از شود که بررسی میدر فرآیند انطباق مستقیم، باشد. غیرمستقیم می

باشد یا خیر. در صورتیکه این انطباق وجود داشته باشد موجود در آنتولوژی منطبق میمفاهیم اصلی 

در  .شودکالس اصلی این برچسب در آنتولوژی به عنوان انطباق میان برچسب و آنتولوژی شناخته می

های موجود در مفاهیم آنتولوژی بررسی ژگیغیر اینصورت انطباق میان برچسب و هریک از وی

 فیلدوجود داشته باشد، مفهوم مرتبط با آن  فیلدانطباقی میان برچسب و یک گردد. در صورتیکه می

به عنوان انطباق میان برچسب و آنتولوژی شناخته می شود. در صورتیکه توسط روش مستقیم، 

ی اول در انطباق غیرمستقیم، در مرحله گردد.می انطباقی یافته نشود، از انطباق غیرمستقیم استفاده

باشد. میکلمات ایست سازی کلمه و حذف شود که شامل فرآیندهای تکهبرچسب پیش پردازش می

گردد. در صورتیکه میزان شباهت سپس یک مقدار آستانه برای میزان شباهت مورد نیاز تعیین می

به میان برچسب و مفهوم اصلی آنتولوژی بیشتر از میزان آستانه باشد به عنوان انطباق شناخته شده و 
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در صورتیکه میزان شباهت کمتر از حد آستانه باشد، به عنوان عدم گردد. جداول نگاشت اضافه می

ی انطباق، جدول نگاشت خروجی مرحله .شوددیگر برروی برچسب کار نمیانطباق شناخته شده و 

 قابل مشاهده است.  5-2ساختار جدول نگاشت در شکل باشد. میمجتمع -آنتولوژی-محلی

 

 [ZUO2009] هاي جستجوبراي رابط پرسجوتحليلگر  5-2شکل 

جدول  ها است. پس از استخراج روابط انطباق ازفیلدای از هر رابط جستجو متشکل از مجموعه

رابط  زم درالای متناظر در رابط جستجوی مجتمع شده، مقادیر با استفاده از مقادیر نمونهنگاشت، 

 گردد. جستجوی محلی قرار داده شده و فرم پر شده ارسال می

یست های جستجو سه نوع متنی، لها در رابطفیلدانواع اصلی تعیین شده برای  [ZUO2009]در 

م پر هنگا در فیلدصورت مواجهه با هر یک از این سه نوع  باشد که درانتخابی و مقادیر عددی می

 شود:کردن مقدار در آن به صورت زیر عمل می

ع ط مجتماز نوع متنی است، در این صورت دقیقا مقداری که در راب فیلددر صورتیکه نوع  -

 شود.وجود دارد، در کنترل متنی وارد می فیلدشده برای این 

میزان شباهت میان مقدار موجود در رابط  لیست انتخابی است،از نوع  فیلددر صورتیکه نوع  -

های موجود در لیست انتخابی رابط جستجوی محلی جستجوی مجتمع با هریک از گزینه
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های لیست از یک حد شود. در صورتیکه میزان شباهت این مقدار با هریک از گزینهبررسی می

 شود.انتخاب می فیلدر برای آن ن گزینه به عنوان مقداآآستانه باالتر بود آنگاه 

 ن ترتیباز میزان شباهت عددی و به همااز نوع مقدار عددی است،  فیلددر صورتیکه نوع  -

 شود.گفته شده در گزینه قبل استفاده می

ی وب عمیق ارسال برای پایگاه دادهبه صورت خودکار ها داده ،پرسجوارسال ی آخر در مرحله

 .شوندمی

ا بر فرم دهای موجود فیلدارزیابی کار انجام شده در این مقاله تنها توسط میزان درستی انطباق نام 

 اشد.بمفاهیم موجود در آنتولوژی می

 های وبهای موجود در فرمایجاد آنتولوژی داده -1-1-2

لوژی آنتوو  عناییشود، استفاده از تکنولوژی وب مهمانگونه که در مقاالت ذکر شده در باال مشاهده می

 اما برای .باشدمییکی از روشهای متداول برای درک و دریافت معنی عناصر موجود در یک فرم 

  استفاده از این روش، در ابتدا باید آنتولوژی عناصر فرم را ایجاد نمود.

 برای ایجاد آنتولوژی مفاهیم یک حوزه و دامنه وجود دارد.اعم از دستی و خودکار های مختلفی روش

ها جهت ساخت صرفنظر از اینکه از چه روشی برای شناسایی مفاهیم اصلی و روابط میان آناما 

 ها وجود داردکنیم، دو معیار و نیازمندی اصلی در مورد کیفیت آنتولوژیآنتولوژی استفاده می

[WAC2002] اولین مورد این است که یک آنتولوژی باید تا حد امکان بهینه و کوچک باشد که البته .

این مساله همچنین در مورد رسد. ای الزم به نظر میهای دامنهی آنتولوژیاین مورد خصوصا درباره

مورد دوم کند. های مدلسازی انجام شده در فرآیند ساخت یک آنتولوژی بهینه نیز صدق میتالش

معنایی کامل بودن یک آنتولوژی است. بخصوص در زمان استفاده از یک آنتولوژی در کاربردهای وب 

ی وب معنایی به این شکل تعریف مفهوم کامل بودن در حوزهتاکید بسیاری بر کامل بودن وجود دارد. 

تا بتواند  ی کافی دقیق و گویا باشدشود که معنای عبارات موجود در آنتولوژی باید به اندازهمی
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ایجاد  معنایی را برآورده سازد.ی کاربرد وب های تفسیر و استنتاج برروی ماشین اجرا کنندهنیازمندی

یک آنتولوژی کامل فرآیند بسیار سختی است و تنها توسط افراد خبره و با صرف زمانی قابل توجه 

بنابراین، این دو مورد نیازمندی با یکدیگر در تعامد هستند و باید حد تعادلی میان باشد. امکانپذیر می

فرآیند عملی که برای ایجاد چنین  یجاد نمود.میزان بهینه بودن و کامل بودن یک آنتولوژی ا

شود این است که از یک آنتولوژی کوچک و اصلی شروع کرده و سپس با ای پیشنهاد میآنتولوژی

 . [WAC2002]ی آن، آنتولوژی نهایی کامل را فراهم کنیم گسترش و توسعه

 های موجود ایجاد آنتولوژی با توجه به آنتولوژی -1-1-1-2

یده ر و پیچباشد. دشواایی حال حاضر، آنتولوژی یکی از پرکاربردترین ابزارها میدر تکنولوژی وب معن

ز اکند. یکی ها را با مانع روبرو میها از مسائلی است که استفاده از آنبودن ساخت و فهم آنتولوژی

ی بسیارد. باشها میروزرسانی آنی ایجاد و بههزینهدارد ود جها ومشکالتی که در مورد ایجاد آنتولوژی

های ایجاد هاز محققان نیز سعی در خودکار نمودن ایجاد آنتولوژی دارند تا بدین وسیله از هزین

 آنتولوژی بکاهند. 

. از [SLE2003]اند پیشنهاد شدههای متعددی برای استخراج آنتولوژی از منابع دانش موجود روش

مورد  [BRE2003]و یا مخازن متنی  [YAN1999]افزاری های نرمسیستماین منابع دانش، میان 

 .اندها و صفحات وب پرداختهتعدادی نیز به استخراج خودکار آنتولوژی از فرم اند.بررسی قرار گرفته

ی هدف ای زمینه همانند متن و یا صفحات وب در حوزهالبته ایجاد خودکار آنتولوژی از یک منبع داده

ی نوان ابزاری برای رسیدن به هدف اصلی که همان تهیهاصلی این پژوهش نبوده و از آنتولوژی به ع

ها و یا ساختار است. ساخت آنتولوژی از دادهباشد، استفاده شدهها میهای الزم برای پر کردن فرمداده

ی استفاده از مهندسی دانش در عناصر فرم به صورت خودکار یکی از موضوعات تحقیقاتی در زمینه

ی زمینهاند. باشد و محققان بسیاری در این زمینه به پژوهش پرداختهشناخت ساختار وب عمیق می

، اندها پرداختههای صفحات وب و یا فرماکثر کسانی که به ایجاد خودکار آنتولوژی از دادهکاری 
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ی اصلی کار این افراد باشد. به همین دلیل زمینههای آن میشناخت وب عمیق و دستیابی به داده

باشد که های موجود در وب عمیق میها و شناسایی دادهها از عناصر فرمر برچسباستخراج خودکا

 [BAR2005] [NGU2008B] [NGU2008A] تحقیقات زیادی در این مورد انجام گرفته است

[BAR2010] [AN2007B].  

نهاد پیشب ها و صفحات وهای مختلفی برای ایجاد آنتولوژی عناصر فرمدر بسیاری از تحقیقات روش

گرچه نویسندگان این مقاالت بر مبتنی بر دامنه بودن . [CHE2010] [AN2007A] استشده

د ها به ایجااند، با اینحال معموال این روشها تاکید کردهآنتولوژی بدست آمده از این روش

دن شوند. به دلیل در دسترس نبونظم منجر میهای بسیار بزرگ و گاها شلوغ و بیآنتولوژی

تحقیق  ها در اینها به صورت دقیق و استفاده مجدد از آنقادر به ارزیابی آن ،های حاصلتولوژیآن

هیه تب داده های مورد استفاده در واز آنتولوژیمجدد  یبا استفادهنبوده و آنتولوژی مورد نیاز 

ز استفاده ر به اقادبا اینحال، اگرچه . که در فصل سوم به شرح انجام کار پرداخته خواهد شد استگشته

این  ده درشها و معیارهای استخراج عناصر بیان ها نبودیم، اما از ایدهآنتولوژی حاصل این روش

 است.مقاالت در ایجاد آنتولوژی مورد نظر استفاده شده

صورت  ای معموال بهاین است که دانش زمینه ی بیان شده در باالهایکی از مشکالت موجود در روش

نین آنتولوژی تولید شده با چ ،. این مساله[BRE2003] اندمنبع دانش بیان نشدهصریحی در 

ی برای خارج سازد و ممکن است نیاز به استفاده از منابع دانشهایی را با چالش جدی مواجه میروش

 استن های قبل ایهای جایگزین و یا شاید کاملتر نسبت به روشیکی از روش تکمیل آنتولوژی باشد.

استفاده  ماییم.های مرتبط با دامنه مورد نظر را جستجو نموده و از آن استفاده مجدد نآنتولوژیکه 

 افزایش ا نیزرهای کاربردی های موجود سرعت استفاده از این تکنولوژی در برنامهمجدد از آنتولوژی

کاهش  برای های پیشنهادیهای موجود یکی از راهبنابراین استفاده مجدد از آنتولوژیدهد. می

 باشد. ها و نیز هماهنگ نمودن کاربردهای مختلف باهم میی استفاده از آنتولوژیهزینه
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شنهاد پیهای موجود و بررسی مساله استفاده مجدد از آنتولوژیتعدادی از پزوهشگران سعی در 

 [USC1998] انددر ایجاد یک آنتولوژی جدید نمودهها آنهایی به جهت استفاده از روش

[KIM2011] در .[ALA2006] که  است. این سیستمسیستمی جهت انجام این کار پیشنهاد داده شده

را  جدید کند، به صورت خودکار یک آنتولوژیهای برخط موجود برروی وب استفاده میاز آنتولوژی

های تولوژینیابی آدهی و ارزیابی آنتولوژی برای ارزهای رتبهدر این سیستم، از تکنیکنماید. ایجاد می

 فاده ازر است. همچنین از آنجاییکه دشودی نهایی  استفاده میاستفاده شده و آنتولوژی ایجاد شده

سازی هاز تکنیک تک ،های بزرگ ممکن است تنها قسمتی از آنتولوژی مورد نیاز باشدآنتولوژی

های لوژیسازی آنتومجتمع ها نیز در هنگامهای نگاشت و ادغام آنتولوژیتکنیکبرد. آنتولوژی بهره می

 6-2ر شکل دمعماری تهیه شده برای این سیستم اند. مختلف برای تشکیل یک آنتولوژی استفاده شده

 اشند ازبی مورد نظر های فعلی که مرتبط با دامنهبرای جستجو و یافتن آنتولوژی قابل مشاهده است.

 است. استفاده شده swoogle [DIN2004]موتورهای جستجو همانند 
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هاي برخط موجود براي ايجاد خودكار آنتولوژي جديد معماري سيستم استفاده از آنتولوژي  6-2شکل 

[ALA2006] 

 های قبلی کاربر برای پر کردن خودکار فرماستفاده از داده -2-2

توان از می های وب یک فرآیند تکراری است. بنابراین، فرآیند پر کردن فرمگفته شدهمانگونه که 

اده ید استفهای جداند در پر کردن فرمکار رفتههای قبلی بههایی که برای پر کردن فرمبسیاری از داده

  نماییم.

است. فعالیت ارائه شده carbonبه نام یک چارچوب برای پر کردن خودکار فرم  [ARA2010C]در 

پر کرده است، مقادیری را های وب که کاربر قبال اصلی این چارچوب این است که با استفاده از فرم

ابتکار اصلی این روش این است که با این دهد. برای هر یک از عناصر یک فرم جدید پیشنهاد می

ها به اند استخراج شده و پس از غنی کردن آنهایی که قبال پر شدههای مرتبط از فرمفراداده ،روش

پس از استخراج اطالعات در این روش  شوند.های بعدی استفاده میصورت معنایی برای پر کردن فرم
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عناصر فرم همانند نام، برچسب، نوع و مقدار، یک ساختار مفهومی بر اساس آنتولوژی برای عناصر فرم 

است هایی که کاربر قبال پر کردهها از فرمپر کردن خودکار فرم، ابتدا فرادادهاست. در فرآیند ایجاد شده

گام بعدی گردد. های بعدی ذخیره میفراداده غنی شده و برای استفادهشوند. سپس این استخراج می

های قبلی و فرم این است که یک ساختار مشابه برای فرم هدف ایجاد نموده و با نگاشت عناصر در فرم

 ،برای نگاشت بین عناصر مختلف دو فرم دهد.پیشنهاد پر کردن عناصر خالی هدف، مقادیری را برای 

 است. استفاده شدهاز ویژگی نام 

اختار چارچوب س 7-2در شکل باشد. و سرور میمشتری چارچوب ارائه شده دارای دو قسمت اصلی 

تم کار اصلی سیساست. چارچوب نمایش داده شدهدر این پیشنهادی و ارتباطات بین دو قسمت اصلی 

های وب های فرمادادهباشد، فری معنایی میشود. این قسمت که یک برنامهدر قسمت سرور انجام می

 ه کاربرادیر بها بتوانند برای پیشنهاد مقی فرآیند پر کردن فرما در ادامهتشوند ذخیره و غنی می

های پر شده های مرتبط را از فرمهای وب، فراداده، پس از پردازش فرممشتریقسمت استفاده شوند. 

را به  ای جدیدهپر کردن عناصر در فرم قبلی توسط کاربر استخراج نموده و مقادیر پیشنهادی برای

 دهد.صورت خودکار به کاربر ارائه می

 

 [ARA2010C]چارچوب پر كردن خودكار فرم ارائه شده در  7-2شکل 

ها در پر ادهدسازی این چارچوب نتایج خوبی است اما بهتر است انواع اگر چه نتایج حاصل از پیاده

 کنیم.های وب را نیز بررسی کردن فرم
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آن  لق بهی فرم و سیستمی که فرم متعهای مختلف موجود برروی وب، بسته به نوع و زمینهدر فرم

ین اها وارد نماید. های مربوط به خود را در آناست فیلدهای مختلفی وجود دارد که کاربر باید داده

 یم نمود. های پویا تقسهای ایستا و دادهی کلی دادهتوان به دو دستهها را میداده

اند و با تغییر عواملی همچون زمان و هایی هستند که معموال برای یک کاربر ثابتهای ایستا دادهداده

گر مانند. به عنوان مثال نام کوچک، نام خانوادگی، آدرس و دیهای متفاوت نیز ثابت باقی میدر فرم

توان ها میمحض یافتن این دادهست و به های مختلف یکسان ااطالعات تماس برای یک کاربر در فرم

که این  عنا نیستهای دیگر نیز استفاده نمود. البته منظور از ثابت باقی ماندن به این مها در فرماز آن

ها بوده و در صورت ها مستقل از کاربرد آنکنند بلکه تغییر در این دادهاطالعات هرگز تغییر نمی

رم فد در دو نزل و یا محل کار یک فر. به عنوان مثال آدرس مها قابل اعمال استتغییر، در تمامی فرم

وصیات های مربوط به این نوع از خصدر یک زمان معموال یکسان است. بنابراین پس از یافتن داده

 ها استفاده کرد. ها را ذخیره نمود و در آینده نیز از آنتوان آنمی ،کاربر

ای شخصی های از دادهاز مجموعه گوییم، عبارت استمیکه به اختصار به آن پروفایل  1پروفایل کاربر

ها و . از آنجاییکه این اطالعات شامل اولویتاشدبمی ویها و خصوصیات یک کاربر که نمایانگر ویژگی

 استفاده نمود. هاا و برنامههسیستم 2ازیسا برای شخصیهتوان از آنفرد هستند میخصوصیات 

ا و بخصوص وب ه، سیستم عامل3های پیشنهاد دهندهای کامپیوتری همانند سیستمهبسیاری از برنامه

نند تا با هماهنگ کردن سیستم با نیازهای کاربر به کای پویا از پروفایل کاربران استفاده میهسایت

ند فیسبوک، های شبکه اجتماعی همانروند کار خود بهبود بخشند. همچنین در بسیاری از سرویس

 توانند با ایجاد یک پروفایل به تشریح هویت خود بپردازند.گوگل پروفایل و توییتر کاربران می

                                                 

1 User Profile 

2 Personalization  

3 Recommender system 
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ن در کاربرا ک کاربر است.ییک پروفایل نمایش دیجیتالی صریحی از هویت توان گفت که بنابراین می

دهند. تعدادی قرار می رون هریک از فیلدهای فرمدهای مناسب را های وب، دادههنگام پر کردن فرم

 گیرد. در ادامه اینها همان اطالعات شخصی فرد است که در قالب یک پروفایل قرار میاز این داده

ده ها پر کنند استفاهای شخصی کاربران که باید در فرممتن از اصطالح پروفایل برای اشاره به داده

 باشند.های پروفایل کاربر میرا همان دادههای ایستا اکثوفایل، دادهشود. با توجه به تعریف پرمی

اندازی افزارهای پرکردن فرم تا به امروزه به این شکل است که در ابتدای راهروند معمول در اکثر نرم

توان از کاربر ها میکنند. برای دریافت این دادهافزار، اطالعات پروفایل را از کاربر دریافت مینرم

و در یک فرم از پیش آماده وارد نماید و پس از هر  1به صورت دستی ها رادرخواست نمود تا آن

ها از کاربر ها را اصالح کند. در این روش تنها یک بار و آن هم در ابتدای کار دادهتغییری نیز آن

های بعدی به صورت خودکار و ها را در فرمافزار است که این دادهشود و پس از آن، این نرمدریافت می

های پروفایل، کاربر کند. در صورت بوجود آمدن هرگونه تغییری در دادهه خودکار درج مییا نیم

ای در مورد کشف تغییر و گونه هوشمندیافزار هیچها را اصالح نماید. بنابراین نرمموظف است که آن

اربر وارد کرده هایی است که کافزار وابسته به درستی دادههای جدید ندارد و درستی کار نرمیافتن داده

 ها کنترل و نظارت دارد. و مستقیما برروی آن

رایط در ش ها برای یک کاربر در یک فرم اماهای پویا هستند. این دادهها، دادهی دوم دادهدسته

ا ردارد  ی وجودکه در یک سایت هواپیمایاند. به عنوان مثال فرم جستجو و رزرو بلیط متفاوت، مختلف

ت اره کارو شم عالوه بر اطالعات ثابت همانند نام و آدرس )مبدا( هاییچنین فرم درنظر بگیرید. در

 یز مشخصرا ن اعتباری، الزم است که کاربر اطالعات دیگری همانند مقصد، زمان پرواز و نوع پرواز

ات عالطیافتن این ا نماید. مسلما مقصد و زمان پرواز در هربار ورود کاربر و پر کردن فرم متفاوت است.

 .در مورد کاربر مشکل است

                                                 

1 manual 
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داری و مان نگهها، مدت زهای ایستا و پویا وجود دارد عالوه بر یافتن این دادهای که در مورد دادهنکته

ده و تری ثابت بویی زمانی طوالنهای ایستا در دورهها می باشد. به عبارت دیگر، دادهاعتبار زمانی آن

کنند. می تغییر های زمانی کوتاهتریهای پویا در دورهحالیکه دادهباشند. در ی مجدد میقابل استفاده

 ده است،دی بوبه عنوان مثال درصورتیکه کاربر در این ماه به دنبال اطالعات پرواز و هتل در مقص

در مورد  است. احتمال اینکه در ماه آینده به دنبال این اطالعات در مقصد دیگری باشد بسیار زیاد

وسیقی، یک م می نیز چنین است. به عنوان مثال کاربری که امروز به دنبال اطالعاتهای سرگرزمینه

 نیز به ی آیندهکند، احتمال اینکه هفتهفیلم و یا بازیگر در فرم موجود در یک صفحه وب جستجو می

 های وب باشد بسیار کم است. دنبال اطالعات همین موسیقی یا بازیگر در فرم

که  جه کنیمکته تونها باید به این ی زمان در استفاده از دادهگفته شده و مساله بندیبه دستهبا توجه 

ها از داده ها نیست. اگر چهتنها در دسترس بودن داده برای پر کردن یک فرم به معنی درستی آن داده

ای هدهان داهای موجود هملحاظ منطقی درست باشند اما باید به این نکته توجه نمود که آیا داده

فرم  کرده و ستفادههای قبلی کاربر ابرای پر کردن فرمی از دادهباشند یا خیر. اگر مورد نظر کاربر می

 الح نماید. جددا اصمها را ها مورد نظر کاربر نبوده باشند، کاربر باید تمامی دادهرا پر کنیم اما این داده

 های کاربردی برروی وب دادهساختن برنامه -3-2

 ط جدیدید، محیهایی که برروی آن قرار دارهای پیوندی و تعداد زیاد دادهابر دادهامروزه با وجود 

 نند.کفاده است تا از مجموعه داده های در دسترس استهای کاربردی ایجاد شدهبرای ساختن برنامه

ها و نا به سازماکه غالببسیاری منتشر کنندگان وجود دارد و در این ابر زیادی های در حال حاضر داده

ن کار جام ایاننمایند. البته های خود را به صورت پیوندی منتشر میدادهاند های بزرگ وابستهشرکت

 ار دادههای انتشهای گرافیکی مناسب و پیچیده بودن تکنیککاربران معمولی به دلیل نبود رابطبرای 

 . کمی دشوار است
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ین ابتدا ب های پیوندی الزم است کهبرروی دادههای کاربردی همانطور که میدانیم، برای ساختن برنامه

 های ابر داده پیوندی وجودهایی که در مجموعه دادهآنتولوژیای، لغات و  مدل دادهبرنامه و های داده

 های استفادههدارند نگاشتی بیابیم. برای یافتن این نگاشت باید درک کامل و منسجمی از شمای داد

  داشته باشیم.پیوندی های و مجموعه دادهاربردی ی کبرنامههای شده در داده

 اند دو فرآیند شناسایی شما و نگاشت را مجتمع کرده وان سعی کردهگ، نویسند[ARA2010A]در 

بان زاز یک  رنامهبدر این روابطی را که سازنده برنامه نیاز دارد به صورت ضمنی به وی پیشنهاد دهند. 

های یژگیدهد با استفاده از وسازنده اجازه میاست که به استفاده شده RDFاستاندارد جستجوی 

جه و در نتی های پیوندی دسترسی داشته باشدی کاربردی خود به دادهتعریف شده در مدل برنامه

ردی مه کاربه برنااز آنجاییکه سازند ی خاص را تسهیل نماید.های پیوندی در یک زمینهاستفاده از داده

تر ار راحتو بسیاده در برنامه خود آشنا باشد، نوشتن برنامه برای ی تعریف شتنها باید با مدل داده

در واقع  تر خواهد شد.خواهد بود ضمن اینکه توسعه و نگهداری برنامه کاربردی نیز به مراتب آسان

ی مجزا های پیوندتوان گفت بدین وسیله نوشتن برنامه کاربردی از یافتن نگاشت در مجموعه دادهمی

ده که های مشتق شهای پیوندی موجود را با دادهتوان دادهین با استفاده از آن میشده است. همچن

ام رای انجبافیکی در این مقاله با ایجاد یک رابط گر شوند توسعه داد.توسط برنامه کاربردی تولید می

 است.رائه شدهنیز ا fusion [ARA2010B]ی نمایشی از چارچوب این کار، یک نمونه

 های معناییاستفاده از ارزش افزوده موجود در مخازن فرادادهاست حاصل سعی شده [LAT2010]در 

ن بدیود. اده شهای کاربردی در دنیای واقعی نشان دهای پیوندی برای بهبود کارایی برنامهغنی داده

ه استفاد جیتالهای پیوندی برای ایجاد یک ژورنال دیهای ابر دادهمنظور از تعدادی از مجموعه داده

 وبی باخهای دیجیتال، وجود یک مجموعه از منابع الکترونیکی که به ط ژورنالدر محی است.شده

اد رای ایجبداده  بخصوص در هنگام یافتنیکدیگر ارتباط داشته باشند از اهمیت باالیی برخوردار است. 

 شود. و افراد این مساله نمایان می ها، انستیتوهافرصت همکاری بین سازمان
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 کارایی فزایشاهای نویسنده( در یک محیط ژورنال دیجیتال برای ان )پروفایلیافتن اطالعات نویسندگ

های پیوندی، ی دادهرسد. به همین دلیل در این مقاله با بهره گرفتن از ایدهضروری به نظر میکلی 

جود وهای پیوندی است که با استفاده از منابع معنایی مرتبط که در ابر دادهسیستمی ایجاد شده

های ه دادهدر این سیستم از مجموعدارند، بین نویسندگان ژورنال دیجیتال ارتباط برقرار شود. 

DBpedia  وDBLP های نبههای نویسندگان را از جاست. این سیستم قادر است پروفایلاستفاده شده

های شخصی به و جنبه ایهای نویسنده، اطالعات آکادمیک، اطالعات حرفههمکاریمختلف همانند 

ین ندگان ااعتقاد نویس ایجاد نماید.های پیوندی های ابر دادهو توسط مجموعه دادهصورت منسجم 

های ه دادهکهایی کمک کند تواند به یافتن حوزههای کاربردی میمقاله بر این است که این نوع برنامه

 له نشانین مقاهدف نهایی در اوثر باشند. های کاربردی آن متوانند در ساختن برنامهپیوندی باز می

 های تجاری، عمومی و دولتی است.های پیوندی در حوزهدادن قدرت داده

دهی به آنان سازی اطالعات خبرگان به دنبال شناسایی افراد خبره و رتبههای جستجو و نمایهسیستم

 د.نباشمیبا توجه به مدارک در دسترس  ،در موضوعی خاصو بر اساس میزان خبرگی هر یک 

های بسته های ساختار یافته که از سیستمهای سنتی که در این زمینه وجود دارند از دادهسیستم

های منتشر ادهدتعداد رو به افزایشی از مجموعه کنند. اما در وب امروزی است استفاده میگرفته شده

دی باز های پیونها جزئی از ابر دادهد دارد که اکثر آنهای پیوندی وجوشده بر اساس قوانین داده

های مینهدار و در زدر یک روش معنیها های پیوندی، افراد و دادهاز آنجاییکه در ابر دادهباشند. می

 از این برگانسازی اطالعات خهای جستجو و نمایهتوان در سیستممختلف با یکدیگر ارتباط دارند، می

  نمود. ها استفادهداده

ها استفاده های پیوندی در این سیستماست از ابر دادهسعی شده [STA2010]در در کار ارائه شده 

ی میزان خبرگی های پیوندی به عنوان منبع مدارک نشان دهندهمزایا و معایب استفاده از دادهشده و 

های پیوندی در این کار با چالشهایی همانند کمبود داده در اگرچه استفاده از دادهبررسی گردد.  ،افراد



30 

 

ابر ها نشان از آن است که اما نویسندگان مقاله معتقدند یافته ،استها روبرو بودهبعضی از زمینه

به باشد. های جستجوی افراد خبره میهای پیوندی یک منبع مفید برای بعضی از انواع روشداده

فراد خبره براساس اطالعات مرتبط با انتشارات یک فرد و یا رویدادهای عنوان مثال برای یافتن ا

تمامی توان البته برای دستیابی به باشد. های پیوندی منبع خوبی از اطالعات میای، ابر دادهحرفه

 های پیوندی هنوز نیازهایی وجود دارد که باید برآورده شود.بالقوه نهفته در داده

 خالصه فصل -4-2

 ردیم کهاهده کمش داشتیم، ی پر کردن خودکار فرمکوتاهی که بر کارهای انجام شده در زمینهمرور با 

های مورد ن دادهتا به حال از یک منبع خارجی برای فراهم نمود ،این زمینهدر کارهای انجام شده در 

اده برای از یک ساختار آم [MAF2011]و  [GTA2011]در است. نیاز برای پر کردن فرم استفاده نشده

رم ودکار فردن خکاست. کاربر قبل از اینکه بخواهد از ابزار پر ها از کاربر استفاده شدهگرفتن داده

های وارد شده داده از ،نهای خود را در این ساختار وارد نماید تا ابزار پس از آباید داده ،استفاده نماید

مونه نپس از ایجاد آنتولوژی،  [ZUO2009]و  [WAN2009]در ها استفاده کند. برای پر کردن فرم

ز استفاده با ا پس از دریافت معنی فرم ،شود و در هنگام پر کردن فرمهایی نیز در آن اضافه میداده

 [ARA2010C]در  شود.های وارد شده برای پر کردن فرم استفاده میاز همین نمونه داده ،آنتولوژی

نایی ورت معهای پر شده توسط کاربر استخراج و به صدادهکند، پس از اینکه کاربر فرمی را پر می

 . های جدید برای پر کردن عناصر استفاده شوندی فرمشوند تا در هنگام مشاهدهذخیره می

ترین در ساده. استاستفاده شدهها های مختلفی برای شناسایی عناصر فرم جدید و نگاشت آنروش

است. در ای برای شناسایی عناصر استفاده شدهباق رشتهاز انط [MAF2011]و  [GTA2011]شکل در 

[WAN2009]  و[ZUO2009]  و[ARA2010C]  از مفهوم آنتولوژی برای دریافت معنی هریک از

ها بکار های مختلفی نیز برای گرفتن بازخورد کاربر و تغییر دادهتکنیک است.عناصر استفاده شده

تا زمانیکه شود و هیچ بازخوردی از کاربر گرفته نمی [MAF2011]و  [GTA2011]است. در رفته
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گردد. بنابراین اگر استفاده می هااز همان داده ،های موجود در ساختار از قبل آماده تغییری نکندداده

های دادههای پر شده توسط ابزار را در فرم تغییر دهد، پس از پر کردن فرم توسط ابزار، کاربر داده

کند و در صورتیکه پس از آن کاربر مجددا همان فرم را باز کرده و از ابزار ییری نمیموجود در ابزار تغ

های موجود در ساختار از قبل آماده را همان دادهمجددا ، ابزار برای پر کردن عناصر آن استفاده نماید

ها تغییر دادهاز بازخورد کاربر برای  [MAF2011]و  [GTA2011]در  اند.برد که تغییری نکردهبکار می

در  اند.های موجود در آنتولوژی برای پر کردن فرم بکار رفتهداده است و نمونهای نشدهاستفاده

[ARA2010C] هم پس از پر کردن کامل فرم و ارسال آن به سرور از بازخورد کاربر تنها یک بار و آن

سیستم پر شده و به کاربر اگر فرم به صورت خودکار توسط  به عنوان مثال. شوداستفاده می وب

ها را تغییر دهد، باید این کار را به شود اما کاربر نیاز داشته باشد تعداد زیادی از دادهنمایش داده

ها انجام داده و فرم را ارسال نماید. در این حین صورت دستی و به طور کامل برای تمام آن داده

پر شده ها را از فرم فرم ارسال شد، سیستم دادهپس از اینکه دهد. سیستم هیچ عملی را انجام نمی

ها در هیچیک از این ابزارها زمان اعتبار برای دادهدهد. استخراج نموده و مورد استفاده قرار می

های قبلی استفاده ها به هر روش تغییر نکنند از همان دادهاست و تا زمانیکه دادهمشخص نشده

ده و باعث شود که گاهی اوقات سیستم فرم را با ستم را کاهش داتواند دقت سیشود. این مساله میمی

 های نادرست پر نماید.داده
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 سیستم پیشنهادی -3 فصل

 روری برهای وب و می شناسایی و پر کردن خودکار فرمپس از آشنایی با کارهای انجام شده در زمینه

سیستم  در این فصل،ف، ی استفاده از وب داده در کاربردهای مختلکارهای انجام شده در زمینه

ه بابتدا  در د.های وب با استفاده از وب داده شرح داده خواهد شپیشنهادی جهت پر کردن خودکار فرم

ین گردد. همچنمعماری سیستم پیشنهادی پرداخته و چارچوبی جهت پر کردن خودکار فرم ارائه می

راحل مدر قسمت بعد ها شرح داده خواهد شد. ی کار آناجزاء مختلف این چارچوب معرفی و نحوه

عالیت فو شده شود. فلوچارت روند کار سیستم پیشنهادی رسم انجام کار سیستم توضیح داده می

 تشریح می گردد. با توجه به آن سیستم در مراحل مختلف 

 چارچوب پر کردن خودکار فرم با استفاده از وب داده -1-3

ین ردن اکهای مورد نیاز برای پر ای وب و سپس یافتن دادهههدف این پروژه شناسایی عناصر فرم

هاد بی پیشن، چارچوجهت انجام این کارباشد. میو با استفاده از وب داده ها به صورت خودکار فرم

های ز دادهاتوان پس از شناسایی عناصر فرم، تعدادی با استفاده از این چارچوب میگردیده است. 

های وب ر فرمچارچوب پر کردن خودکاعناصر آن را از وب داده کشف نمود. برای پر کردن  مورد نیاز

 است.نمایش داده شده 1-3 با استفاده از وب داده در شکل

و دیگری به صورت  1برون خطباشد که یکی به صورت دو قسمت اصلی میچارچوب پیشنهادی دارای 

 باشد:اصلی زیر می هایبخشکنند. در مجموع این چارچوب شامل فعالیت می 2برخط

این نگاشت نام عناصر فرم به است، های فرم که قبال ایجاد شدهآنتولوژی دادهاستخراج عناصر فرم، 

ها قبال توسط کاربر در های تاریخچه کاربر برای پر کردن فرم که این دادهاستفاده از داده، آنتولوژی

جهت  قوانین مجموعهاند، ف شدههای پیوندی کشفرم وارد شده و یا از طریق جستجوی داده

جستجوی وب داده، به روز رسانی و های مختلف بر روی وب داده، های حوزههای فرمجستجوی داده

                                                 

1 offline 

2 online 
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ی این بخش به توضیح در ادامه . RDFهای در مخزن دادهبه صورت معنایی های جدید ی دادهذخیره

 قسمتهای مختلف این چارچوب خواهیم پرداخت.

 

 هاي وب با استفاده از وب دادهپر كردن خودكار فرم چارچوب 1-3شکل 

است. معماری این سیستم شامل نمایش داده شده 2-3همچنین معماری سیستم پیشنهادی در شکل 

باشد. در باالترین سطح قسمت نگاشت وجود دارد که اطالعات فرم را به یک چهار بخش اصلی می

دهد. در سطح زیرین قسمت های فرم نگاشت میولوژی دادهو آنتنامه همانند شبکه واژگان وازه

باشند با توجه می SPARQLپردازش عبارات جستجو وجود دارد. این عبارات که به صورت دستورات 

ی ی عبارات جستجو برای مجموعه دادهکنندهبه مجموعه قوانین جستجو انتخاب شده و توسط توزیع

ها و بررسی روز رسانی آنها، بهاضافه نمودن داده به مخزن دادهدر قسمت سوم،  شوند.هدف ارسال می

ترین سطح، منابع در پایینشود. ها انجام میی زمانی اعتبار آنها با توجه به بازهاعتبار زمانی داده

باشد. اولین بخش ها قرار دارند. منابع داده شامل دو بخش میهای مورد نیاز جهت پر کردن فرمداده

باشد که به صورت ی کاربر میهای قبلی و یا همان تاریخچهای وارد شده توسط کاربر در فرمهداده
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های های مورد نیاز توسط جستجوی وب داده و دادهشود و در بخش دوم دادهمعنایی ذخیره می

 شود.پیوندی تامین می

 

 معماري سيستم پيشنهادي 2-3شکل 

 های وباستخراج عناصر فرم -1-1-3

های یژگیورحله باشد. در این مدر پر کردن فرم، شناسایی فرم و عناصر موجود در آن می اولین مرحله

معنی  ریافتدگردند. از این اطالعات جهت درک و عناصر فرم همانند نام، نوع و برچسب استخراج می

 شود.ای که باید در آن قرار داده شود استفاده میهر عنصر و داده

 های فرمآنتولوژی داده -2-1-3

معنی هر عنصر را ها باید فرآیند پر کردن فرم، پس از استخراج عناصر و اطالعات مرتبط با آن در

به عنوان مثال باید بتوان عنصری که ی مرتبط با آن را در فرم قرار داد. کرد تا بتوان داده دریافت

ای به دنبال داده است را با مفهوم نام کوچک متناظر دانست و "fname"دارای نام یا برچسبی با عنوان 
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بدین منظور در این ای را در این عنصر قرار داد. در مورد نام کوچک جستجو کرده و چنین داده

های هایی که در عناصر فرماست. به این صورت که باید دادهچارچوب از مفهوم آنتولوژی استفاده شده

های وب حاوی از آنجاییکه فرم. گیرند را شناسایی نموده و در یک آنتولوژی تعریف کردوب قرار می

گنجند، ابتدا الزم است های مختلف اطالعاتی هستند و در یک حوزه نمیها و دامنههایی در زمینهداده

به  ها را شناسایی و سپس آنتولوژی مفاهیم آن را ایجاد نمود.های اطالعاتی مرتبط با این فرمحوزه

ای در یک کاربر را نیاز داشته باشد و یا به پایگاه دادهعنوان مثال یک فرم ممکن است اطالعات فردی 

بدین ترتیب با نگاشت اطالعات هر عنصر با مفاهیم موجود در  مورد اطالعات کتابها متصل باشد.

هایی متناظر با آن مفهوم را برای پر کردن آن توان معنی آن عنصر را درک نموده و دادهآنتولوژی می

 عنصر پیشنهاد داد.

 ی کاربرهای تاریخچهداده -3-1-3

یار در اخت پر کردن فرم رادر صورتیکه سیستم اطالعات الزم جهت ها، در طی فرآیند پر کردن فرم

ده ت وارد شتواند اطالعادهد. کاربر میداشته باشد، فرم را پر کرده و نتیجه را به کاربر نمایش می

کند یخیره مد شده توسط کاربر را ذسیستم اطالعات وارتوسط سیستم را تصحیح و یا تکمیل نماید. 

گر احتی  د.ده کنهای بعدی استفاها برای پر کردن فرمتا در آینده در صورت نیاز بتواند از این داده

فرم،  ا چندای به کاربر نداشته باشد، پس از پر کردن یک یسیستم در این مدت هیچ پیشنهاد داده

های ادهدها تحت عنوان این دادهاست. اربر دریافت شدههای تعداد زیادی از عناصر یک فرم از کداده

های موجود دهها همانند دیگر داشود. در این سیستم این دادهی کاربر در مقاالت عنوان میتاریخچه

 . تا در آینده مورد استفاده قرار گیرند گردنددر سیستم به صورت معنایی ذخیره می

 های سیستممخزن داده -4-1-3

ها در هایی که برای پر کردن فرمیک مخزن داده قرار دارد که جهت نگهداری دادهدر این چارچوب، 

شوند. اولین های موجود در این مخزن از دو طریق فراهم میدادهشود. سیستم وجود دارند استفاده می
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ی کاربر است که در باال توضیح داده شد. روش دیگر برای فراهم های تاریخچهروش، نگهداری داده

در باشد. های الزم میهای پیوندی و یافتن دادهدن داده در این مخزن، جستجو برروی ابر دادهکر

ها را توان تعدادی دیگر از این دادههای یک حوزه از دانش، میحالت دوم، با داشتن تعدادی از داده

جستجوی ابر  هایی از طریقستجو و پیدا نمود. در صورت یافتن دادهجهای پیوندی برروی ابر داده

ی تمامی این گردند. ذخیرههای سیستم ذخیره میمخزن دادهها نیز در های پیوندی، این دادهداده

همچنین از  باشد.می RDFهای گانههای معنایی و به فرمت سهبه صورت داده ،در مخزن هاداده

 است.ها استفاده شدهی این دادهفرم برای ذخیرهموجود در های آنتولوژی داده

 های پیوندیها و واژگان استفاده شده در دادهمدل داده -5-1-3

ز عدادی ااست که با ارتباط با وب داده، تبرخط آن های این سیستم، قسمت یکی از مهمترین بخش

ابر  های مورد نیاز ازبرای کشف دادهنماید. ها را کشف میهای مورد نیاز جهت پر کردن فرمداده

د دی تعداهای پیونهای هدف را شناسایی نمود. در ابر دادهباید مجموعه دادههای پیوندی، ابتدا داده

 باشند. بهمی های مختلف اطالعاتیها و حوزهزیادی مجموعه داده وجود دارد که حاوی داده در زمینه

ز ضی نیای حاوی اطالعات داروها، دیگری حاوی اطالعات موسیقی و بععنوان مثال مجموعه داده

ای متناظر هها، باید مجموعه دادهای فرمی دادهپس از شناسایی حوزهعات عمومی هستند. حاوی اطال

های دههایی از ابر دامجموعه دادهعات در مورد همان حوزه باشد. ها یافت که حاوی اطالبرای آن

نامیم. های هدف میباشد را مجموعه دادهها میهای فرمی دادهپیوندی که حاوی اطالعاتی در زمینه

رات دستو ها نیاز است که با استفاده ازهای موجود در این مجموعه دادهبرای استفاده از داده

SPARQL ها را جستجو نمود. ای آنهداده 

ای نیاز است که از شمای آن پایگاه داده آگاهی های رابطهستجو در پایگاه دادهجبرای همانگونه که 

ای آن را ی پیوندی نیز الزم است که مدل دادهجموعه دادهداشته باشیم، برای جستجو در یک م

هایی است که در ی نهادها و موجودیتی پیوندی بیان کنندهمجموعه دادهای یک بدانیم. مدل داده
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ها و ها و نیز گزارهای، روابط بین موجودیتآن مجموعه داده تعریف شده است. همچنین مدل داده

 دهد.است را نیز نشان میها استفاده شدهبیان اطالعات در مورد موجودیت ها برایمسندهایی که از آن

های ای که دادهمدل دادههای هدف، ها و مجموعه دادهی فرمدر این سیستم پس از شناسایی حوزه

و برروی شود تا در هنگام جستجاند کشف و استخراج میها انتشار یافتهپیوندی مرتبط، بر اساس آن

 د.از آن استفاده گردوب داده 

 های پیوندیمجموعه قوانین جستجو برروی داده -6-1-3

 ها در اینهای هدف به جستجوی دادهای مجموعه دادهسیستم با استفاده از مدل دادهبرخط قسمت 

. عناصر را شناسایی کنیماصلی ای ر دادهها نیاز است عناصپردازد. برای جستجوی دادهها میمجموعه

فتن ها قابل یاای دیگری توسط آنعناصر دادهتعدادی از که ی فرم، عناصری هستند اصلی در هر حوزه

ه کاربر شود، پس از اینکدر روند کار این سیستم که در ادامه به صورت الگوریتمی بیان میباشند. 

ر بارت دیگبه عت. توان تعدادی دیگر از عناصر را یافمی را وارد نمایداصلی ای تعدادی از عناصر داده

اد ر پیشنهه کارببتوان تعدادی دیگر را ای می، با داشتن تعدادی از عناصر دادهپر کردن فرمدر هنگام 

گر را ها عناصر دیتوان توسط آنکه میاصلی ای ها باید عناصر دادهاز اطالعات فرم در هر حوزهداد. 

 ،های هدفای مجموعه دادهاز مدل داده همچنین با استفاده شناسایی نماییم. ،جستجو و پیدا نمود

ای صر دادهای اصلی، عناعناصر دادهجستجوی الزم برای یافتن عناصر دیگر را بدست آورد. عبارت 

صورت  ناصر بهالزم برای یافتن این ععبارات باشند و نیز ها قابل یافتن میدیگری که با داشتن آن

 اند.همجموعه قوانین جستجو در این سیستم بیان شد

ها از چندین مجموعه داده استفاده های الزم جهت پر کردن فرمنیاز باشد برای یافتن دادهدر صورتیکه 

باشد. این توزیع کننده پس از مشخص شدن ی عبارات جستجو میشود، نیاز به یک توزیع کننده

دهد که هریک از دستورات ها، تشخیص میعناصر اصلی و عبارت جستجو جهت یافتن دیگر داده
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ها ارسال شود. قوانین توزیع دستورات جستجو برای هریک مجموعه دادهجستجو باید برای کدامیک از 

 شوند.ها نیز در این قسمت مشخص میاز مجموعه داده

 های مخزن روند به روز رسانی داده -7-1-3

 های پیشنهادیچارچوب های مهم در مورد این چارچوب این است که بر خالف دیگریکی از مساله

فرم  ای از عناصر یکباشد بلکه مجموعهیک فرم نمی ،های فرم، واحد پردازشیبرای پر کردن داده

. به ده شوندر نظر گرفتهای یک فرم روز رسانی دادهتوانند به عنوان عامل تصمیم گیری برای بهمی

ری از شود. در بسیاخورد گرفته نمیتنها پس از پر کردن کامل یک فرم، از کاربر بازعبارت دیگر، 

را  کند و سپس آنهای فرم را پر میسیستم در حد امکان دادهشود که چارچوبها بدین شکل عمل می

انی روز رسهای خود را بهگیرد. پس از آن سیستم دادهبه کاربر نشان داده و از وی بازخورد می

 نماید. می

ادی رم تعدفهمانگونه که قبال گفته شد، در هر حوزه از شود. در این سیستم به این روش عمل نمی

به عنوان  ها وجود دارد.روز رسانی دادههای پیوندی و کشف و بهستجوی ابر دادهجقانون و قالب برای 

از  در یک سایت جستجو نماید.جدید قصد دارد در مورد یک موسیقی  مثال، فرض کنیم کاربر

جود ستم ود این موسیقی جستجو نکرده است، اطالعات آن نیز در سیآنجاییکه کاربر قبال در مور

ای هستم دادی سایت، و پس از استخراج عناصر فرم، چون سیپس از باز شدن صفحهبنابراین، ندارد. 

ی کار وجود ی ادامهدر اینجا دو روش برادهد. میدر این مورد ندارد، فرم را بدون داده به کاربر نشان 

باید بر کارن بنابرایسیستم عملی انجام ندهد.  ،این است که تا تمام شدن کار کاربر دارد. یک روش

رفتن تم با گسیسآن، پس از ی ارسال فرم را کلیک کند. ها را در عناصر فرم قرار داده و دکمهداده

این ر دنماید. میهای وارد شده توسط وی، تاریخچه کاربر را تکمیل و تصحیح بازخورد کاربر و داده

 های تمامی این عناصر را به صورت دستی در فرم وارد نماید. حالت کاربر باید داده
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دین شد. ببا یتم در پر کردن فرم به صورت تعاملروش دیگر این است که ارتباط بین کاربر و سیس

را با  فرمی عناصر های بقیهترتیب که پس از اینکه کاربر تعدادی از عناصر فرم را پر نمود، سیستم داده

و  موسیقی ا نامهای پیوندی کشف نماید. به عنوان مثال در صورتیکه کاربر تنهجستجو برروی ابر داده

 در فرم وموده نهای باقیمانده را جستجو و کشف نام هنرمند آن را وارد کرد، سیستم تعدادی از داده

  قرار دهد.

ب ین ترتیشود. بدهای پیوندی استفاده میدهبرای انجام این کار از مجموعه قوانین جستجو در ابر دا

های دهشود که قوانین جستجو از داهای فرم، تعدادی عنصر اصلی تعریف میاز داده که در هر حوزه

های هی دادکنند. در صورتیکه کاربرها استفاده میاین عناصر اصلی برای جستجو و کشف بقیه داده

ز دیگر عدادی اهای پیوندی تتواند با استفاده از دادهسیستم می این عناصر اصلی را در فرم وارد نماید،

در پنج  و چهار، سه، دوی توان گفت مراحل شمارهبه عبارت دیگر میهای فرم را کشف نماید. داده

 شوند.چارچوب به صورت متوالی تا پر کردن کامل یک فرم تکرار می

 فرآیند پر کردن فرم  -2-3

رای پر نماید. بکند، سیستم شروع به فعالیت میحاوی یک فرم را باز میای پس از اینکه کاربر صفحه

ایط کند. این مراحل بسته به شرکردن فرم موجود در صفحه، سیستم مراحل مختلفی را طی می

لوچارت نمایش فمراحل مختلف پر نمودن فرم به صورت یک  3-3 در شکل تواند متفاوت باشد.می

 است.داده شده

باشد. پس از آن با داشتن اطالعات عناصر فرم در این فرآیند استخراج عناصر فرم میاولین مرحله 

توان نگاشت با آنتولوژی را انجام داد. پس از درک عناصر فرم و یافتن مفاهیم متناطر در آنتولوژی، می

های مناسب جستجو شود به دنبال دادههای فرم که به صورت محلی نگهداری میدر مخزن داده

ها های محلی موجود باشد، زمان اعتبار دادهی مورد نیاز در مخزن دادهکنیم. در صورتیکه دادهمی

های یافت شده به کاربر نمایش داده ها از لحاظ زمانی، دادهشود. در صورت معتبر بودن دادهبررسی می
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های یافت شده دادهای در مخزن فرم وجود نداشته باشد و یا زمان اعتبار شود. در صورتیکه دادهمی

بنابراین اگر کاربری برای اولین شود. بدون داده به کاربر نمایش داده میخالی و باشد، فرم تمام شده 

ای در مورد آن در مخزن موجود نباشد، در ابتدا فرم بار بخواهد موضوعی را جستجو نماید که داده

هایی که در فرم وارد ر و تغییرات و دادهسپس بازخورد کاربشود. بدون داده به کاربر نمایش داده می

 شود. کند گرفته شده و پردازش میمی

ل رم ارسافدهد، نهای پیشنهادی را تغییر در صورتیکه قبال سیستم فرم را پر کرده باشد و کاربر داده

های داده و یا ی جدید در آن وارد کندگردد. در صورتیکه فرم بدون داده بوده باشد و کاربر دادهمی

ی ادهدناصر عشود. اگر این داده از ی تغییر یافته بررسی میپیشنهادی سیستم را تغییر دهد، داده

رم فهای مخزن های جدید کاربر به دادهشوند نباشد، دادهاصلی که در قوانین جستجو استفاده می

ق به های جدید متعلدر صورتیکه داده. گرددروز رسانی میها بهو زمان تغییر داده شونداضافه می

های کند دادهانین جستجو، سعی میسیستم با استفاده از قوبرخط ای اصلی باشد، قسمت عناصر داده

ید. روزرسانی نماها را بهای فرم را توسط وب داده یافته و مقادیر آنی عناصر دادهمناسب برای بقیه

از  پس گردند.های محلی ذخیره میدادهروزرسانی شده و در مخزن ها بهسپس، زمان ایجاد این داده

حل تا ود. این مراششده و بازخورد وی دریافت و پردازش میآن مجددا نتیجه به کاربر نمایش داده

 شود.زمانیکه کاربر نتیجه را تایید نموده و فرم ارسال گردد تکرار می
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 يشنهاديپ ستميس از استفاده با فرم كردن پر نديفرآ 3-3شکل 
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 های سیستمزمان در دادهمفهوم استفاده از  -1-2-3

اده عتبار دیان اهمانگونه که در فرآیند پر کردن فرم گفته شد، در این سیستم از مفهوم زمان برای ب

ای از عهی زمانی مجموهای وب، معموال در یک بازهکاربران در هنگام پر کردن فرماست. استفاده شده

ی اطالعات تواند بسته به حوزهی زمانی میکنند. این بازهجو میهای مختلف جستها را در فرمداده

های ی حوزهدر این سیستم نیز پس از شناسایهای مورد جستجو متفاوت باشد. موجود در فرم و داده

 رتیب کهتاست. بدین ی زمانی اعتبار در نظر گرفته شدههای فرم یک بازهها، برای هر یک از حوزهفرم

ها ار آنی زمانی اعتبتوانند استفاده شوند که از بازهها در صورتی میموجود در مخزن دادههای داده

های ادهرم با دردن فی زمانی کاربر مجددا مایل به پر کزیرا احتمال اینکه پس از این بازه ؛خارج نباشد

ه و ی بودموسیقی پیش در جستجوی یک قبلی باشد بسیار کم است. به عنوان مثال اگر کاربری هفته

 هفته نکه پس از گذشت یک، احتمال ایاستکردههای آن موسیقی را وارد میهای وب دادهدر فرم

این  گذشت همچنان به دنبال یافتن همان موسیقی باشد بسیار کم است. بنابراین بهتر است پس از

ی بازخورد هدر مرحل های موجود در مخزن استفاده نکنیم. در غیر اینصورت کاربرمدت دیگر از داده

یستم های فرم را مجددا تغییر دهد و باعث کاهش کارایی سمجبور است بیش از نیمی از داده

 گردد. می

تواند نگهداری زمان این سطوح می ها نگهداری نمود.مختلفی از داده 1توان برای سطوحزمان را می

ای هگانهی فرم و یا هریک از سهحوزههای مرتبط با یک های مخزن، تمامی دادهبرای تمامی داده

کنیم که های مورد استفاده، مشاهده میدادهها باشد. در این سیستم با توجه به موجود در مخزن داده

شوند. روز رسانی نمیها به صورت همزمان استفاده نشده و تغییر یا بههای مرتبط با تمامی حوزهداده

رسد. از طرفی منطقی به نظر نمی ،ا به صورت یکسانهداده بنابر این نگهداری زمان برای تمامی

ای و پر دازشی زیادی دارد. همچنین وابستگی ا نیز سربار دادههگانهنگهداری زمان برای هر یک از سه

                                                 

1 granularity 
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برد. به همین دلیل در این سیستم، زمان برای های یک حوزه را نیز از میان میهای فرممیان داده

در صورتیکه از زمان ایجاد و یا  شود.بط با یک حوزه از اطالعات فرم نگهداری میای مرتهتمامی داده

ها غیر تمامی آن دادهی زمانی اعتبار آن حوزه گذشته باشد، های یک حوزه بیش از دورهتغییر داده

و  dcterms:createdتوسط دو مسند  هاایجاد و تغییر دادهزمان  شوند.قابل استفاده می

dcterms:modified شود. نگهداری می 

 خالصه فصل -3-3

داده  ه شرحهای وب با استفاده از وب داددر این فصل، سیستم پیشنهادی جهت پر کردن خودکار فرم

ده وب دا های موجود درهای معنایی استفاده شده و دادهدر چارچوب پیشنهادی از تکنیک. استهشد

است. عالوه بر کار رفتههای وب بهاطالعات در فرمی خارجی برای پر کردن به عنوان یک منبع داده

 است. ه شدهها نیز توضیح دادی کار آنساختار، اجزای مختلف چارچوب پیشنهادی معرفی شده و نحوه

ها و ر دادهشامل چهار سطح نگاشت، پردازش جستجو، ذخیره و تایید اعتبامعماری سیستم پیشنهادی 

ام کار حل انجاند. در نهایت، مراف هر یک از این سطوح تشریح شدهاجزاء مختلباشد. منابع داده می

ر ستم داست. فلوچارت روند کار سیستم پیشنهادی رسم شده و فعالیت سیسیستم توضیح داده شده

 .استشدهمراحل مختلف با توجه به آن تشریح 
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 پیاده سازی وارزیابی -4 فصل

در این فصل به شرح و بررسی ، معرفی معماری سیستم پیشنهادیپس از تعریف مساله و 

ا ریشنهادی ا ارائه نتایج بدست آمده، سیستم پبو در انتها  های انجام شده خواهیم پرداختسازیپیاده

مرحله . در اندانجام شدهمرحله  دودر این پروژه طی های انجام شده سازیپیاده. ارزیابی خواهیم نمود

رسی و های مورد بربدین ترتیب که مخزن فرم است.م شدهسازی اولیه و ابتدایی انجااول، یک پیاده

ن این ارا بودکامکانپذیر بودن و  ،آوری شده و طی یک برنامهجمعبه صورت دستی های مورد نیاز داده

ر ه در اکثکاستاندارد های فرمبعدی، از یک مجموعه مرحله است. در روش مورد ارزیابی قرار گرفته

 ه به اینبا توجاست. گیرد استفاده شدهای وب مورد استفاده قرار میهفرم کارهای تحقیقاتی در مورد

ریک هلف و های موجود برروی وب داده که توسط منتشر کنندگان مختمخزن فرم استاندارد، از داده

ها ردن فرمند، برای انجام فرآیند پر کاهای پیوندی منتشر شدهای از ابر دادهبه صورت مجموعه داده

های یک ها در فرمهای مختلف برای پر کردن دادهاین مرحله مجموعه دادهست. در اده شدهاستفا

در  ند.اهای وب استفاده شدهمبرای پر کردن فرها بررسی شده و سپس اص از مخزن فرمی خدامنه

 ها خواهیم پرداخت.ازیسیل به شرح این پیادهی این فصل، به تفصادامه

 سازی اولیهپیاده -1-4

کاربر پروفایل های ی دادههای وب مرتبط با حوزهبرای پر کردن فرممرحله سیستم پیشنهادی در این 

ها مورد توجه هستند، در دو دسته های وب که در پر کردن خودکار فرماست. اکثر فرماستفاده شده

ها و د به سایتنام و یا وروهایی است که کاربران برای ثبتی اول حاوی فرمگیرند. دستهقرار می

هایی است که برای ی دوم شامل فرمها وارد نمایند. دستههای خود را در آنها باید دادهسرویس

شوند نیز نامیده میپرسجو ها که رابط شوند. این فرماستفاده میعمیق ها بر روی وب جستجوی داده

از انجاییکه در باشند. فرم می یآن صفحهوابسته به ی وب عمیق تنها راه دستیابی به پایگاه داده

سازی اولیه، به ی پیادهاند، در مرحلهی اول در نظر گرفته نشدههای دستهمخازن فرم استاندارد، فرم
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نام و ورود های وب که نیاز به ثبتهای سایتها و سرویسایم. تعدادی از فرمها پرداختهاینگونه فرم

 است.سازی شدهها پیادهی شده و سیستم پیشنهادی برای آنآوراند جمعاطالعات عمومی کاربر داشته

 هامجموعه فرم -1-1-4

ورت دستی فرم وب جهت ایجاد مخزن فرم مورد استفاده به ص 15سازی اولیه، تعداد در فاز پیاده

باشند. به یهای مختلف وب منام در سرویسهای ثبتی دادهها بیشتر در زمینهاین فرمانتخاب شدند. 

نام و های پست الکترونیک یاهو و گوگل و نیز فرم ثبتنام در سرویسهای ثبتمثال فرمعنوان 

های فرم های نمایش و ویرایش اطالعات پروفایل کاربران در سایت شبکه اجتماعی فیسبوک ازفرم

ن فرم ین مخزهای استفاده شده در ادر جدول زیر اطالعات آماری فرم باشند.موجود در این مخزن می

 است.بیان شده

 كاربر ليپروفا اطالعات يهافرم مخزن در شده استفاده يهافرم يآمار اطالعات 1-4جدول 

 نامهای ثبتتعداد فرم 
های ورود به تعداد فرم

 سایت

های ویرایش تعداد فرم

 اطالعات

 0 1 1 1پست الکترونیک یاهو

 0 1 1 2پست الکترونیک گوگل

 7 1 1 3فیسبوک

 0 1 1 4اسالید شیر

 

                                                 

1 http://mail.yahoo.com/ 

2 https://mail.google.com/ 

3 http://www.facebook.com 

4 http://www.slideshare.net 
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 هااستخراج عناصر از فرم -2-1-4

ه برحله ماست. در این های مخزن فرم به صورت دستی انجام گرفتهی استخراج عناصر از فرممرحله

ه بمختصرا  ها در مقاالت استخراج عناصر فرم که در فصل دوممعیارها و اطالعات استخراج شده از فرم

بر این اساس برای هر . [AN2007B] [AN2007A] [BAR2005] استتوجه شدهها اشاره شد، آن

قادیر مفرض و نام، برچسب، شناسه، عنوان، نوع، مقدار پیشاطالعات  ،های مخزنای در فرمعنصر داده

ه از راج شدای از اطالعات استخنمونهاست. پیشنهادی موجود در عناصر لیست انتخابی استخراج شده

 از فرم راج شدهدر شکل زیر نیز قسمتی از اطالعات استخ باشد.موجود می پیوست الفها در این فرماز 

 است.نام در سرویس پست الکترونیک یاهو نمایش داده شدهثبت

 

 اهوي کيالکترون پست سيسرو در نامثبت فرم از شده استخراج اطالعات از يقسمت 1-4شکل 
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 ها در فرم های کاربرمدل داده -3-1-4

هایی کنند، دادههایی که کاربران در وب سایتهای مختلف و در فرمها وارد میدادهاز تعداد زیادی 

 . شوندیمعرفی های پروفایل کاربر مکه با عنوان داده باشدعمومی مانند نام و جنس و سن و ... می

زم بتدا الانیم کب پر های مناسبرای اینکه بتوانیم هر یک از فیلدها یا عناصر یک فرم وب را با داده

اصلی و ای هبدین جهت در ابتدا به شناسایی نهادهای داد است که خود عناصر را شناسایی نماییم.

ای تهدهای هس. نهاهای کاربر را ایجاد نماییممدل داده ،ها پرداختیم تا با استفاده از آنخصوصیات آن

 شاهدهماست در جدول زیر قابل هیه شدههای استخراجی مخزن فرم تها که از دادهو خصوصیات آن

 باشد.می

 هر نهاد فرم و ليست خصوصياتمخزن هاي دادهاستخراجي از اي نهادهاي هسته 2-4جدول 

List of Predicates  Entity  
first-name, last-name, nick-name, full-name, title, 

gender, 

age, birth-day, birth-month, birth-year, birth-place,  

hold-account 

Person 1 

suite, street, city, state, country, full-address, zip-

code, currency, fax-number, phone-number, 

language, homepage, 

contact  2 

account-userName, account-Owner, account-Type,  onlineAccount 3 

second, minute, hour, day, week, month, year Time 4 

 

شخص های هر نهاد نیز مخصوصیات متناظر برای بیان دادهای، پس از استخراج نهادهای هسته

 باشد. قابل مشاهده می 1-4که در جدول  اندشده
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 های عناصر فرم ایجاد آنتولوژی داده -4-1-4

در ابتدای کار با شود. ساخته می 1ی فرمهاآنتولوژی دادههای کاربر، پس از شناسایی مدل داده

ای ساخته شد که شامل تعریف اطالعات کلی استفاده از ابزارهای ایجاد آنتولوژی، یک آنتولوژی هسته

های موجود در باشد. این اطالعات از فرممیای مشخص گردید، که در مدل دادهپروفایل کاربر 

آنتولوژی فرم با استفاده از اطالعات جمع آوری شده ایجاد و  اند.سایتهای مختلف جمع آوری شده

این به منظور ایجاد  Protégé الزم به ذکر است که از ابزار. استق تعریف شدهمفاهیم آن به صورت دقی

ها و خصوصیات تعریف شده در های زیر نمایی از کالسدر شکل آنتولوژی استفاده شده است.

 اند.شدهآنتولوژی نمایش داده 

 

 هاي تعريف شده در آنتولوژي اطالعات عمومي كاربركالس 2-4شکل 

                                                 

1 Form Data Ontology (FDO) 
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 قسمتي از خصوصيات تعريف شده در آنتولوژي اطالعات عمومي كاربر 3-4شکل 

 های عمومیدر آنتولوژیای معادل برای عناصر مدل دادههای گزاره -5-1-4

های های این مدل شامل دادهدادهشود که بیشتر ای معرفی شده، مشاهده میبا بررسی مدل داده

برای یافتن باشد. و اطالعات حسابهای کاربری برخط میفردی یک کاربر همانند اطالعات پروفایل 

ها را و باید آنتوان از آنتولوژی تعریف شده در این پروژه استفاده نمود های کاربر در وب داده، نمیداده

ها به چه ار ابتدا الزم است بدانیم که هریک از این دادهدر وب داده جستجو کرد. برای انجام این ک
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های کاربران با از مجموعه لغاتی استفاده کرد که دادهصورتی در وب داده منتشر شده اند و سپس 

 اند. ها در وب داده منتشر شدهاستفاده از آن

فاعل،  ند که شاملوجود دار RDFهای گانهها در وب داده به صورت سههمانطور که میدانیم داده

وتی در های پروفایل، مسندهای متفاهریک از داده بیانبرای باشد. گزاره )مسند( و مفعول می

ت که تا این اسبرنامه یکی از اهداف از آنجاییکه های عمومی موجود تعریف شده است. آنتولوژی

داریم  دا نیازر ابتدقرار دهد، های موجود در وب داده یافته و در فرم حدامکان اطالعات الزم را از داده

یکی از  ها در وب شناسایی و مشخص شوند.که مسندهای استفاده شده برای انتشار اینگونه داده

 ی است کهو لغات و مسندهای هاآنتولوژی پیدا کردنی پیوندی، هاداده یافتننخستین مشکالت در 

 هایب آنتولوژرایج ترین راه حل، انتخا. استهداستفاده ش در وب داده ی مختلفهادادهبرای توصیف 

ر دهای غیاندار، با گذر زمان، به استهابر حسب میزان شهرت و کثرت کاربرد آنهاست. برخی آنتولوژی

ی هاهکه در حوزه شبک SIOCو یا  FOAFمانند آنتولوژی  اندرسمی در یک حوزه خاص تبدیل شده

برد در ی معروف و پرکارهاد. شناخت آنتولوژینباشمیاجتماعی و توصیف مشخصات افراد، بسیار رایج 

و مشکل اصلی دید، ولی بطورکلی نمامیتر آسانرا  های الزمی یافتن دادهمرحلهی مختلف، هاحوزه

میشه رت، هی مناسب وجود دارد؛ اول اینکه راه حل مبتنی بر شههابرای انتخاب آنتولوژی و مسند

 وجود ندارد. هاکاری برای شناسایی آنتولوژیپاسخگو نیست و از سوی دیگر روش خود

بدین صورت است.  1موردیراه حلی که در این پروژه برای این موضوع انتخاب شده است، یک روش 

، یک جستجوی دستی برای پیدا کردن Swoogleابتدا با استفاده از موتور جستجوی معنایی که در 

آنتولوژی اول لیست چند د. سپس وشمییی که شامل عبارت مورد نظر بوده است، انجام هاآنتولوژی

جواب، انتخاب شده و برای بدست آوردن تخمینی از میزان کاربرد و معروفیت هر یک از آنها در حوزه 

تا  گیردمیانجام های پیوندی دادهبر روی ابر  SPARQLی پیوندی، یک پرس و جو به زبان هاداده

                                                 

1 Adhoc 
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بازیابی  ،انداستفاده کرده هاکه از مسند مورد نظر در هر یک از این آنتولوژیموجود ی هاام سه گانهتم

استفاده شده است برای توصیف مسند مورد وب داده ی که بیش از بقیه در یاهشود. در پایان، آنتولوژی

 شوند.مینظر انتخاب 

ای منتشر شده در وب داده، مسندهای تعریف اطالعات ههای مختلف و دادهپس از بررسی آنتولوژی

های متناظر با هریک از عناصر مدل به عنوان گزارهاند قابل مشاهده 2-4 که در جدولپروفایل کاربر 

 FOAFینیم تعداد زیادی از این مسندها از مجموعه لغات بهمانگونه که می .ای انتخاب شدندداده

است. هریک از لغات این ها نیز توجه شدهمسندها به وضعیت آنند. در انتخاب این اگرفته شده

، 1مقدار پایدار چهارتواند یکی از میباشند که مسئوالن آن دارای یک وضعیت میمجموعه داده از دید 

در انتخاب مسند از این مجموعه لغات  را داشته باشد. 4و ناپایدار 3غیرمصطلحو  2در حال آزمایش

مجموعه تی استفاده گردد که دارای وضعیت پایدار و یا در حال آزمایش باشند. ست از لغااسعی شده

 باشد.موجود میپیوست ت و وضعیت هر یک از لغات آن در  FOAFلغات 

 SIOCو  FOAFمجموعه لغات در هر فيلد هاي متاظر با گزارههاي كاربر و مدل داده 3-4جدول 

Predicates  predicate  

Person 

foaf:firstName first-name  

foaf:familyName 

foaf:family_name 

foaf:givenName 

foaf:givenname 

foaf:lastName 

foaf:surname 

last-name  

foaf:nick nick-name  

foaf:name 

sioc:name 
Name  

foaf:title Title  

foaf:gender Gender  

                                                 

1 stable 

2 testing 

3 archaic 

4 unstable 
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foaf:age Age  

foaf:birthday birth-day  

 birth-month  

 birth-year  

 birth-place  

foaf:account 

foaf:holdsAccount 

sioc:owner_of 

hold-account  

foaf:mbox_sha1sum 

sioc:email 

sioc:email_sha1 

email-address 
 

foaf:msnChatID 

foaf:skypeID 

foaf:yahooChatID 

Chat-id 
 

foaf:page 

foaf:workInfoHomepage 

foaf:workplaceHomepage 

sioc:Site 

homepage  

foaf:weblog Weblog  

Contact 
 Street  

 City  

 State  

 Country  

foaf:based_near full-address  

 zip-code  

foaf:phone phone-number  

 fax-number  

 Currency  

 Language  

onlineAccount 
foaf:accountName account-userName  

sioc:account_of 

sioc:addressed_to 

sioc:has_creator 

account-Owner 
 

 account-Type  

sioc:creator_of Creator-of  

Time 
 Second  

 Minute  

 Hour  

 Day  

 Week  

 Month  

 Year  
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 مرحله دومسازی پیاده -2-4

هایی برای که حاوی فرم استاز یک مجموعه فرم استاندارد استفاده شدهمرحله این ازی سپیادهدر 

اده دهای موجود برروی وب از دادههمچنین . باشدمختلف اطالعاتی می یجستجو در هشت دامنه

  است.های وب استفاده شدهبرای پر کردن فرم

 TEL8مخزن فرم  -1-2-4

اند که توسعه دهندگان مختلف ایجاد نمودههای موجود در وب از آنجاییکه هدف ما تحقیق برروی فرم

ها و های فرمبه عنوان مجموعه داده TEL8، از مخزن فرم باشدیها مای همین فرمو ساختار داده

 1جویپرسای هجوی پایه و قابلیتپرساین مجموعه داده حاوی رابط  است.ها استفاده شدهعناصر آن

ی مختلف را تحت دامنه هشتباشد که منبع وب عمیق می 447استخراج شده به صورت دستی از 

ی شود. این سه گروه که نام مجموعه دادهبندی میو به سه گروه اصلی تقسیمداده پوشش قرار 

28TEL است عبارتند از:نیز از آن گرفته شده 

 6وکرایه ماشین 5ها، هتل4: هواپیمایی3گروه مسافرت -

 10و رکوردهای موسیقی 9ها، فیلم8هاکتاب: 7گروه سرگرمی -

 2هاو اتومبیل 1ها: شغل11گروه زندگی -

                                                 

1 Query Capability 

2 Travel Entertainment Living 

3 Travel group 

4 Airfares  

5 Hotels 

6 CarRentals 

7 Entertainment group 

8 Books 

9 Movies 

1 0 MusicRecords 

1 1 Living group 
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ری برای هر منبع در این مجموعه داده صفحه خانگی ریشه و صفحات رابط جستجوی آن نگهدا

ابط رجوی استخراج شده به صورت دستی نیز برای هر پرسهای شود. همچنین عالوه برآن، قابلیتمی

ها در برقراری ارتباط با وب عمیق درک کردن معنی رابط جستجوی شود. یکی از چالشنگهداری می

جو نمود آن جست وابسته بههای توان در فرم برای دسترسی به پایگاه دادهبباشد بطوریکه آن می

[ZHA2004] ،ه آن ارائ جوی منبع وب عمیق وابسته بهپرسای هقابلیت. در این مجموعه داده

ل قالب یک فای شرایط جستجوی قابل انجام در آن مشخص گردیده است. این اطالعات در است وشده

xml باشد. ود میموج ،ها و با ساختار تعریف شدهبرای هر حوزه از فرم 

علوم کامپیوتر دانشگاه های ایجاد شده در گروه بخشی از مجموعه مخزن TEL8ی مجموعه داده

برای کاوش و  3رکوئریی متا. این مجموعه مخازن در ابتدا در پروژه]2003UIU[باشد ایلینویز می

از  TEL8های ی فرماست. مجموعه دادهتجمیع وب عمیق ایجاد و سپس به تدریج تکمیل گشته

 باشد.های دانشگاه ایلینویز قابل دسترس میمخزن 4طریق وبگاه

 هاعناصر از فرم استخراج -2-2-4

است. به این ذخیره شده XMLبه صورت  TEL8ها در مخزن همانگونه که گفته شد، اطالعات فرم

باشد که تمامی اطالعات موجود می xmlها یک فایل ترتیب که برای هریک از انواع مجموعه فرم

باشد. برای موجود می xmlعدد فایل  هشتهای این زمینه را در بر دارد. بنابراین در کل تعداد فرم

ها و استخراج نام فیلدهای هر فرم، با استفاده از زبان جاوا یک برنامه پارسر خواندن اطالعات فرم

حاوی اطالعات فرم را به عنوان ورودی دریافت کرده و پس از  xmlفایل پارسر است. برنامه نوشته شده

                                                                                                                                               

1 Jobs 

2 Automobiles 

3 MetaQuerier, http://metaquerier.cs.uiuc.edu/ 

4 http://metaquerier.cs.uiuc.edu/repository/datasets/tel-8/ 
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کند. شمایی از ساختار ی هر فیلد استخراج میرا برا "2نام انگلیسی"و  "1نام"ی آن، دو ویژگی تجزیه

باشد. قابل مشاهده می 1-4 در شکل "شغل"های مرتبط با زمینه حاوی اطالعات فرم xmlفایل 

 گردند. های استخراج شده درون یک فایل متنی به عنوان خروجی ذخیره میویژگی

 

 "شغل" نهيزم با مرتبط يهافرم  xml ليفا ساختار از ييشما 4-4شکل 

ها یک جدول ایجاد شد که حاوی های هر زمینه، برای هریک از حوزهپس از بررسی نام عناصر فرم

باشد. در این جدول فیلدها براساس مفهوم و با توجه های آن حوزه میفیلدهای موجود در تمامی فرم

                                                 

1 name 

2 ename 
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یی که به صورت استخراجی و نیز مقادیر ممکن برای فیلدها "نام انگلیسی"و  "نام"های به ویژگی

ی یک مفهوم در ها نمایش دهندهاند. هریک از این ردهبندی شدهبودند، ردهلیست در فرم ظاهر شده

 باشد. ها میی همان فرمحوزه

افزار در انتخاب نام برای هریک از ی تحت وب، مهندس نرمی یک برنامهاز آنجاییکه در هنگام توسعه

رای های مختلف و متنوعی برای فیلدها و بخصوص بنام ،باشدمیفیلدهای موجود در برنامه مختار 

کنند دهندگان سعی میگردد. اگرچه معموال توسعهفیلدهایی با مفهوم و محتوای یکسان انتخاب می

شته وانی دان همخنام انتخاب شده از نظر معنی لغوی با مفهوم فیلد و مقدار مورد نظر برای پرکردن آ

وم، های لغوی مختلف برای یک مفهدلیل وجود مسائلی همچون وجود مترادف باشد، با این حال به

همگونی کل ناهمچنان مش ،استفاده از مخفف کلمات و عبارات و نیز تفاوت در ساختار و چینش فیلدها

ادی و همگونی زی ماز انسجافرم  بدست آمده از عناصر استخراج شدههای بدین ترتیب ناموجود دارد. 

بندی مفهومی ضروری ها به جهت ایجاد یک ردهستند و نیاز به بررسی و پاالیش آنبرخوردار نی

 است. بندی فیلدها به صورت دستی و توسط انسان انجام گرفتهباشد. الزم به ذکر است که ردهمی

ر رفته های بکاجدول مرتبط با هر حوزه، حاوی مفاهیم، شرح مختصری از هر مفهوم و نام ،بنابراین

 قابلپیوست ب باشد. جداول تهیه شده درمیهای مختلف موجود برروی وب این مفهوم در فرمبرای 

 باشند.مشاهده می

 هانکات کلی موجود در عناصر فرم -1-2-2-4

 .باشنداست به شرح زير ميشده ها دیدهمسائلی که در اکثر فرمنکات كلي و 

 های فیلدها وجود دارد.غلط امالیی در بسیاری از نام -

وع چند ن نیز هست امکان قرار دادن دو یا متنیزمانیکه در یک فیلد که معموال به صورت  -

 از "|"و یا  "/"مقدار وجود دارد که نوع هریک از این مقادیر در نام آن فیلد توسط کاراکتر 

 است.یکدیگر جدا شده
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ای مخزن استخراج هکه از فرم "نام انگلیسی"و  "نام"های با توجه به مقادیر موجود در ویژگی -

تر به ناسبمجهت انطباق با آنتولوژی  "نام انگلیسی"شد، بطور کل مقادیر موجود در ویژگی 

مله جدهای فرم در بسیاری موارد به صورت فیل "نام"رسند. مقادیر موجود در ویژگی نظر می

ه ردشوند و یا به صورت خالصه یک کلمه و مخفف عبارت بکار بخبری و یا پرسشی مطرح می

 شوند.می

 هده گردید.خاص مشا های مختلف موارد زیر به صورتهمچنین در حوزه

 حوزه هواپیمایی: 

و  "Return"بعضی از کلمات در دو رده متفاوت با معنی هستند به عنوان مثال کلمات  -

"Depart" های مختلف هم به معنی زمان و هم به معنی مکان بازگشت و یا حرکت در فرم

 اند.هبکار برده شد

رد فها منظور از یک تفاوت معنی در کلمات استفاده شده به عنوان مثال در بعضی از فرم -

 12نی سال و در فرم دیگر فردی در محدوده س 64تا  18بزرگسال، فردی در محدوده سنی 

سال به عنوان یک  60ها فرد با سنی بیشتر از باشد. همچنین در بعضی از فرمسال می 64تا 

 باشد.ناخته شده و فیلد دریافت اطالعات آن مجزا میفرد مسن ش

ر بعضی ها تنها یک فیلد برای دریافت اطالعات به صورت کلی وجود دارد و ددر بعضی از فرم -

است. به عنوان مثال گرفتن تعداد مسافران و یا ها به صورت دقیق مشخص و مجزا شدهاز فرم

ا و د افراد در هر محدوده سنی به طور مجزها به صورت کلی و یا گرفتن تعداتعداد بلیت

شود اما در بعضی ها تعداد نوزادان به صوت کلی گرفته میمشخص. همچنین در بعضی از فرم

 شود.می دیگر تعداد نوزادان در آغوش به صورت مجزا از تعداد نوزادان در صندلی گرفته

 حوزه اتومبیل: 
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شوند. به عنوان مثال های متفاوتی دریافت میهای مختلف به صورتها در فرمبعضی از داده -

ای قابل انتخاب باشد و یا به صورت مقدار حداکثر تواند به صورت محدودهقیمت مورد نظر می

 قیمت مشخص گردد.

 حوزه کتاب: 

مه نام اما با معنی متفاوت. به عنوان مثال کلپیشنهاد مقادیر ممکن برای فیلدهای هم -

"category"  ها از نقطه نظرهای مختلف استفاده بندی کتابمختلف برای دستهدر فرم های

 ها مقادیر ممکن )مقادیر قابل انتخاب در لیست( برای فیلد با ناماست. در بعضی از فرمشده

"category" های مورد نشاندهنده این است که این کلمه به معنی شهرها و یا کتابخانه

بندی از لحاظ محتوای تههای دیگر به معنی دساست، در بعضی فرمجستجو استفاده شده

ر یک دکتاب به صورت کلی )پزشکی، قانون، موسیقی، تاریخ، ریاضی، مذهبی، ...( و یا 

ع آیتم مورد ، ...( است و در بعضی دیگر به معنی نوVB ،Java ،C++ ،webی خاص )حوزه

ا برا  "نوع"نام فیلد توان باشد. شاید بجستجو )کتاب صوتی، مجله، جلد کتاب، ...( می

 یکی گرفت. "دسته"و "موضوع "

باشند )مقادیر از قبل مشخص که کاربر ها که به صورت لیست نیز میبعضی از فیلدهای فرم -

های مختلف هستند. به عنوان مثال ها انتخاب کند( دارای مقادیری در حوزهباید از میان آن

های ها و شخصیتم شهر و کشورها، موضوعدارای مقادیر از نا "Directory"فیلدی با نام 

توان آن را بطور خاص به هیچ یک از باشد که نمیمختلف، دوران تاریخی مختلف و ... می

توان جز رسد مقادیر این فیلدها را نمیای نسبت داد. به نظر میمفاهیم موجود در مدل داده

 .اربر پیشنهاد دادهای پر شده قبلی کتوسط استفاده از داده

 حوزه کرایه ماشین:
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ضی نماید. به عنوان مثال در بعها ایجاد ابهام میوجود بعضی فیلدها با نام کلی در بعضی فرم -

است و مشخص استفاده شده ”country“و یا ”city” ،“state“ها از یک فیلد دیگر با عنوان فرم

 ای مختلفی همانند:هبرداشتتوان از آن این فیلد دقیقا چیست و می شود که منظور ازنمی

قلیه نسیله اقامت شخص، مکان استقرار بنگاه مورد جستجو، مکان دریافت و یا تحویل و مکان

 داشت.

 حوزه هتل:

های زیر و لیستی از مقادیر ممکن برای یک فرم خاص که تمامی اطالعات توسط پرسش -

 شود.جواب از کاربر گرفته می

Is this request for personal or business needs?  _   

Which country would you like to go to?  _   

Which state or province would you like to go to?  _   

In what general area (region or city) do you want to stay?  _   

What kind of lodging would you like?  _   

How many rooms do you need?  _   

Do you have a preferred property (properties)?  _   

Accommodation features and services:  _   

Do you require air reservations?  _   

Where will you be flying from?  _   

What is your date of arrival?  _  date of arrival 

How many nights will you be staying?  _   

How many adults?  _  adults 

How many children? (Ages 2 - 11)  _  children 

How many infants? (Under 2)  _  infants 

How soon do you plan to reserve your accommodations? 

 حوزه شغل:

 مثال اناند. به عنوبعضی از کلمات برای دو مفهوم و با مقادیر ممکن متفاوت بکار برده شده -

ت و نیمه هم به معنی نوع شغل از لحاظ تمام وق "job category"و یا  "job type"ی کلمه

کار است و هم به معنی نام و عنوان حرفه و شغل بوقت بودن و نوع قرارداد استفاده شده

 است.رفته
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و وزه ح-عنوان )نام"یب نمود به عنوان مثال بخش توان با هم ترکها را میبعضی از قسمت -

دی و از مقدار پیشنها ترکیب کرد "مهارتهای مورد نیاز "توان با بخش را می "تخصص( شغل

 ه نمود.ها برای دیگری نیز استفادبرای هریک از آن

 حوزه فیلم: 

ان های مختلف وجود دارد. به عنوامکان جستجو براساس یک کلمه کلیدی در عناصر با نام -

ت اول ر حالساس نام کارگردان سه حالت وجود دارد. دمثال برای جستجو در مورد فیلمی بر ا

ها از ز فرموجود داشته باشد. در حالت دوم در بعضی ا ”director“درصورتیکه فیلدی با نام 

نظر لم بدون دری( برای جستجو براساس افراد مختلف در تهیه ف”people“یک فیلد کلی )

م ها از دوفیلد وابسته به هاز فرماست. در بعضی دیگر گرفتن نقش آن فرد استفاده شده

کنید؛ به است. در فیلد اول شما ابتدا نقش فرد در تهیه فیلم را مشخص میاستفاده شده

 نمایید.ارد میرا و عنوان مثال بازیگر، کارگردان، تولیدکننده، ...( و سپس در فیلد دوم نام فرد

 حوزه موسیقی:

ن قابل ینه آستند بلکه در فرم و با توجه به زمبعضی از کلمات به صورت کلی قابل تعریف نی -

تواند هم به معنی عنوان آلبوم استفاده می "title"ی باشند. به عنوان مثال کلمهتشخیص می

 های آلبوم.شود و هم به معنی عنوان یکی از موسیقی

 های مختلف وجود دارند که بهقابلیت جستجو در زمینه بافیلدهایی در یک سایت عمومی  -

که از  ی زیروضوع فرم بخصوص مورد مطالعه ارتباطی ندارند. به عنوان مثال مجموعه فیلدهام

 اند.استخراج شده TEL8های موسیقی در مخزن مجموعه فرم

All Categories  _  category 

Appliances  _  appliance 

Babies & Kids  _  baby kid 

Books  _  book 

Clothing & Accessories  _  clothing accessory 

Computers  _  computer 
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Electronics  _  electronic 

Flowers & Gifts  _  flower gifts 

Food & Wine  _  food wine 

Health & Beauty  _  health beauty 

Home & Garden  _  home garden 

Jewelry & Watches  _  jewwlry watch 

Movies  _  movie 

Music  _  music 

Musical Instruments  _  instrument 

Office  _  office 

Pets  _  pet 

Software  _  software 

Sports & Fitness  _  sport fitness 

Toys & Video Games  _  toy video games 

Video Games  _  video games 

 TEL8های مخزن فرم ای عناصر فرمایجاد مدل داده -3-2-4

ات ها، با بررسی و ویرایش اطالعبندی تمامی عناصر موجود در مجموعه فرمردهو پس از استخراج 

 جداول حاصل از. ایجاد گردیدهای موجود در هر حوزه ای برای فرمیک مدل داده ،بدست آمده

باشد که ها براساس مفهوم، دارای تعداد زیادی ورودی میبندی عناصر و اطالعات موجود در فرمرده

 ای درنظرگرفت. شی از مدل دادهها را به عنوان بخنتوان تمامی آنمی

کسازی های موجود در این جداول نیاز به یک مرحله پاالیش و پابه عبارت دیگر برای تبدیل داده

شود که حجم ها باعث میها و ناکارآمد بودن بسیاری از این دادهباشد. تعداد زیاد ورودیها میداده

ل ه به دلیکای حاصل و در نهایت آنتولوژی ایجاد شده از آن افزایش یابد. این افزایش حجم مدل داده

باعث افزایش زمان درنهایت  ،استی کم بوجود آمده رار و استفادههایی با تعداد تکوجود داده

ه با کگردد. بنابراین در این مرحله هدف این است جستجوی اطالعات و کاهش کارایی الگوریتم می

ها و بخصوص ای ایجاد گردد که عالوه بر پوشش اکثر عناصر فرمهای موجود، مدل دادهپاکسازی داده

 ز افزایشاتا حد امکان  ،تفادهبالاس های غیرضروری وعناصر اصلی و کلیدی در هرحوزه، با حذف داده

 ای جلوگیری گردد. حجم بیش از اندازه مدل داده
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های هر حوزه و بندی تمامی عناصر استخراج شده از فرمحاصل از رده 1ایهای دادهتعداد کل رده

 است.قابل مشاهده 3-4ها پس از پاالیش در جدول ای حاصل از آنهای دادهتعداد مفاهیم مدل

ای، داده ای نهایی و تهیه آنتولوژی توسط آن مدلازی عناصر استخراجی و ایجاد مدل دادهبرای پاکس

 است:مراحل زیر انجام شده

ها حذف عناصر خاص که در یک فرم بخصوص و با ساختاری متفاوت از بقیه مجموعه فرم -

 است.استفاده شده

خورد. ن حوزه به چشم نمیهای دیگر هماها عناصری وجود دارد که در فرمدر بعضی از فرم

ها برای دریافت اطالعات وقوع این مساله ممکن است به دلیل ساختار خاصی باشد که این فرم

ی آن منبع اطالعاتی نیاز داشته باشد اند و یا ممکن است توسعه دهندهاز کاربر تهیه نموده

ای آن حوزه از کاربر ههایی را از کاربر دریافت کند که به طور معمول و در بقیه فرمداده

ی هواپیمایی، توسط یک فیلد از های حوزهشود. به عنوان مثال در یکی از فرمگرفته نمی

است( که در طی شود مشخص نماید که آیا قصد دارد )برای وی امکانپذیر کاربر خواسته می

 Make a“سفر خود به مقصد توقفی داشته باشد یا خیر. این اطالعات توسط یک فیلد با نام 

stop in between?” ی هواپیمایی های حوزهگردد. این فیلد در دیگر فرماز کاربر دریافت می

ای از آنجاییکه هدف از ایجاد مدل داده شود.مشاهده نمی TEL8های مخزن در مجموعه فرم

باشد، اینگونه عناصر از مجموعه ها میبیان مفاهیم اصلی، ضروری و الزم در فیلدهای فرم

هایی که در جداول اند. اغلب دادهای اضافه نشدهاصر استخراجی حذف شده و در مدل دادهعن

 باشند.اند از این نوع میذکر شده "دیگر"عناصر استخراجی در ردیف آخر با نام 

 باشد.ها کمتر از یک حد آستانه میها در کل فرمحذف عناصری که تعداد تکرار آن -

                                                 

1 Data categories 
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دودی اند، بعضی از عناصر در تعداد محهای خاصی استفاده شدهعالوه بر عناصری که در فرم

ر که به طو نشاندهنده امکاناتی در این منابع هستند بعضااند. این عناصر ها تکرار شدهاز فرم

می های آن حوزه کاربرد ندارند. پس از بررسی تعداد تکرار عناصر در تمامعمول در فرم

های اند از دادهها وجود داشتهتانه در فرمز یک حد آسهای هر حوزه، عناصری که کمتر افرم

در  "هاایزهج"و  "کد کتاب"توان عناصر مونه میاند. به عنوان نحذف شده ایمدل داده

در  "بنگاه مسافرتی"ی اتومبیل و در حوزه "چگونگی آشنایی با سایت"ی کتاب، حوزه

 ی هتل را نام برد.حوزه

ها به عنوان نام آن رمتفاده شده برای هر مفهوم در مجموعه فترین نام اسانتخاب متداول -

 .ایمفهوم در مدل داده

 ای نمایشای، الزم است برپس از پاکسازی عناصر استخراجی و ایجاد نمونه اولیه از مدل داده

اب است نامی انتخهریک از مفاهیم بیان شده در این مدل یک نام انتخاب گردد. سعی شده

های آن مکثر فربر هماهنگی معنایی با مفهوم، در این حوزه متداول بوده و در اشود که عالوه 

 زمینه بکار رفته باشد.

ی نجام مرحلهپس از ا TEL8های مخزن ر استفاده شده در مجموعه فرمای حاصل از عناصمدل داده

 باشد.موجود میپیوست پ پاالیش و پاکسازی عناصر، در 

 شيپاال از پس ياداده يهامدل ميمفاه تعداد و هافرم از ياستخراج عناصر يهارده تعداد 4-4جدول 

 نام حوزه 
عناصر متمایز های تعداد رده

 استخراجی
 تعداد مفاهیم مدل داده پس از پاالیش

1 Airfares 18 15 

2 Automobiles 35 29 

3 Books 50 23 

4 CarRentals 29 17 
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5 Hotels 35 23 

6 Jobs 29 13 

7 Movies 58 34 

8 MusicRecords 52 21 

 های عناصر فرم ایجاد آنتولوژی داده -4-2-4

ه ده از مجموعشبا استفاده از عناصر استخراج  ،هاای برای هر حوزه از فرمهای دادهپس از ایجاد مدل

تکمیل گردید.  بود،شدهتهیه ی قبل که بخشی از آن در مرحلههای عناصر فرم ها، آنتولوژی دادهفرم

ها باشد که در فصل قبل به اختصار به بررسی آنهای مختلفی برای ایجاد آنتولوژی موجود میروش

حیح آن ی تکمیل و تصپرداختیم. در ادامه روش استفاده شده برای تهیه آنتولوژی مورد نظر و نحوه

 شود.شرح داده می

 ایجاد آنتولوژیروش استفاده شده برای  -1-4-2-4

وال از های مختلف ایجاد آنتولوژی بررسی شده و بیان شد که ایجاد آنتولوژی معمروشدر فصل دوم، 

ه ای ایجاد شده و سپس با گسترش آن، آنتولوژی کامل و نهایی تهییک آنتولوژی کوچک و هسته

ها رمفگردد. در آن فصل همچنین تعدادی از کارهای تحقیقاتی در مورد ایجاد آنتولوژی عناصر می

فاهیم راج مبررسی گردید. در مقاالت بررسی شده در آن بخش، هدف اصلی شناسایی و استخ مطالعه و

ت باشد. به عبارهای وب عمیق و ایجاد یک آنتولوژی بر اساس آن میو ساختار اطالعات موجود در فرم

ب های وهای ذخیره شده در پایگاه دادهدیگر هدف اصلی محققان در آن بخش، شناسایی ساختار داده

ه باشد. بدین ترتیب، با شناسایی این ساختار و با استفادها میجوی آنپرسهای عمیق وابسته به رابط

تند، های وب عمیق هسجو که تنها راه دسترسی به اطالعات موجود در پایگاه دادهپرسهای از رابط

 ترسی داشته باشیم. ها دسگرفته و به آن پرسجوها های موجود در این پایگاه دادهتوان از دادهمی

ها که همان ها، در فرآیند ایجاد آنتولوژی تنها منبع دادهتوان گفت که در این زمینهبه عبارت دیگر می

گیرند و در مورد کامل بودن آنتولوژی نیز هدف این است که باشند مدنظر قرار میهای وب میفرم
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ی اولیه از سازی نمونه. در قسمت پیادههای وب تحت پوشش قرار گیرندتمامی مفاهیم موجود در فرم

ی های پیوندی نیز یک آنتولوژی از مفاهیم موجود در دامنهپر کردن خودکار فرم با استفاده از داده

 است.ها، با همین دید تهیه شدهاطالعات عمومی کاربر در فرم

 عنوان منبع پیوندی به هایهای عناصر فرم به هدف استفاده از دادهدر هنگام ایجاد آنتولوژی داده

ساختار  های وب، باید یک عامل دیگر را نیز مدنظر قرار داد و آندریافت داده برای پر کردن فرم

های های پیوندی است. اگر چه هدف اصلی پر کردن فرمها و ابر دادههای موجود برروی وب دادهداده

اده شوند اما دتوسط آنتولوژی پوشش ها باید موجود در این فرم باشد و بنابراین مفاهیموب می

های ار دادهتوان تنها به ساختها نیز موثر باشد. بنابر این نمیآنتولوژی ایجاد شده باید برای یافتن داده

ها تهیه کرد. در هنگام استفاده های فرمها توجه نمود و یک آنتولوژی را از ابتدا و تنها براساس دادهفرم

کنیم که یک منتشر کننده داده توسط مفاهیم تعریف هایی استفاده میداده های پیوندی، ازاز داده

 است. تولوژی فراهم نمودهشده در یک آن

اند و در یان شدههایی که در دسترس قرار دارند خود با استفاده از یک یا چند آنتولوژی بداده بنابراین،

ها روش این نوع از 1-1-1-2توجه نمود. در بخش ها ها باید به این آنتولوژیهنگام استفاده از این داده

د. در کنند، مورد بررسی قرار گرفتنهای فعلی موجود استفاده میکه در ایجاد یک آنتولوژی از آنتولوژی

ب که است. بدین ترتیاین قسمت نیز برای ایجاد آنتولوژی مورد نیاز از همین روش استفاده شده

صحیح و و در تهای مورد استفاده مرتبط هستند شناسایی شده داده یهای فعلی که با دامنهآنتولوژی

 است.شدهی انجام این کار شرح دادهدر ادامه نحوه اند.تکمیل آنتولوژی نهایی بکار رفته

 های عناصر فرمتصحیح و تکمیل آنتولوژی داده -2-4-2-4

ی قبل در ایجاد آنتولوژی برای مفاهیم یک حوزه از ابتدا و به صورت مستقل از کارهای انجام شده

باشد و بهتر است تا حد امکان از واژگان تعریف شده در دنیای وب معنایی مورد پسند نمی

بل ی مورد نیاز برای تعریف یک مفهوم از قهای موجود استفاده نمود و در صورتیکه واژهآنتولوژی
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ای های اکید برای منتشرکنندگان دادهوجود نداشت آن را ایجاد کرد. اگرچه این موضوع یکی از توصیه

های پیوندی برروی وب منتشر نمایند، اما این های خود را به صورت دادهخواهند دادهباشد که میمی

های هنگام استفاده از داده کند. درهای پیوندی نمود بیشتری پیدا میمساله در هنگام استفاده از داده

جوی پرسپیوندی، یکی از مهمترین مسائل، استفاده از یک روش جستجوی مناسب و نوشتن عبارات 

های موجود برروی وب بیشترین استفاده را نمود. ای که بتوان از دادهباشد به گونهبهینه و کارا می

باشد و در هنگام نوشتن موجود می های پیوندی برروی وبحجم بسیار زیادی داده به صورت داده

ای نوشته شود که توان جو به گونهپرسها باید سعی شود عبارت ی این دادههای مصرف کنندهبرنامه

ی خود را داشته باشد. به عبارت دیگر باید بتوان تمامی های مرتبط با حوزههجستجوی تمامی داد

ی مورد نظر یافت نشد اطمینان داشته تیکه دادههایی که وجود دارند را پویش نمود و در صورداده

 باشیم که این داده وجود ندارد و مشکلی در الگوریتم جستجو نیست. 

ه در کیکی از موانعی که در مسیر رسیدن به این هدف وجود دارد، تعداد زیاد واژگانی است 

داده همانند طراحان دگان است. منتشرکننهای متفاوت برای تعریف یک مفهوم ایجاد شدهآنتولوژی

کنند های خود را توسط آن منتشر میای که دادهای و آنتولوژیها، در انتخاب مدل دادهپایگاه داده

های متفاوت های مربوط به یک حوزه در مجموعه دادهمختار هستند. به همین دلیل گاهی اوقات داده

ی اند. مصرف کنندهی بیان شدهمختلفاند، توسط واژگان که توسط منتشرکنندگان متفاوت فراهم شده

 د. ها آشنایی داشته باشها باید با واژگان تمامی این مجموعه دادهداده برای یافتن تمام این داده

در حال حاضر روش معتبری برای تعیین اعتبار یک آنتولوژی وجود ندارد همچنین استاندارد خاصی 

های نمی باشد. منتشرکنندگان و استفاده کنندگان دادههای فعلی موجود هم برای استفاده از آنتولوژی

هایی کنند از مجموعهها، سعی میپیوندی در هنگام استفاده از مجموعه واژگان و یا مجموعه داده

استفاده کنند که در دنیای وب معنایی شناخته شده و متداول هستند. به عنوان مثال برای بیان 

ی دوستانش اغلب از مجموعه واژگان رتباطات وی با مجموعهشخصی یک فرد و او اطالعات عمومی 
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FOAF صالح به عنوان استاندارد گردد. گرچه این مجموعه داده از طرف یک نهاد ذیاستفاده می

است اما به دلیل مقبولیت و شهرت این مجموعه در این زمینه، اکثرا از آن استفاده معرفی نشده

ای و ایجاد آنتولوژی تا است در هنگام تعریف مدل دادهم سعی شدهشود. بنابراین در این تحقیق همی

اند توجه شده و مفاهیم حدامکان به مجموعه واژگان متداولی که از قبل در هر حوزه وجود داشته

 ها نیز درنظر گرفته شوند.موجود در آن

است، میزان دههای واژگان از قبل موجود درنظر گرفته شی دیگری که در انتخاب مجموعهمساله

اند و های خود را توسط این مجموعه واژگان منتشر کردهای است که دادههای دادهاعتبار منتشر کننده

ق اند. از آنجاییکه هدف ما در این تحقیهایی که توسط این مجموعه واژگان منتشر شدهنیز حجم داده

د های از قبل موجوه به مجموعه دادهه توسط دیگران است، توجهای پیوندی منتشر شداستفاده از داده

موعه کند. بنابراین در انتخاب این مجبیشتری پیدا می اهمیتها و واژگان استفاده شده توسط آن

اند. است نیز بررسی شدهها توسط این واژگان تعریف شدههایی که اطالعات آنواژگان، مجموعه داده

واهند خش بعد معرفی و بررسی د در هر حوزه در بخهای از قبل موجومجموعه واژگان و مجموعه داده

 شد.

صر ای ایجاد شده از عناهای دادهپس از یافتن مجموعه واژگان معتبر از قبل موجود در هر حوزه، مدل

 اند. استخراجی فرم، توسط انجام مراحل زیر تصحیح و تکمیل شده

ای با یجاد مدل دادهابخش  ی پاالیش درتطبیق عناصر باقیمانده حاصل از اعمال دو مرحله -

 ه.های متداول در همان حوزمفاهیم موجود در آنتولوژی

دل ی پاالیش در بخش ایجاد متکمیل و تصحیح عناصر باقیمانده حاصل از اعمال دو مرحله -

 ان حوزه.های متداول در همای با مفاهیم موجود در آنتولوژیداده
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 ده در هر حوزهها و مجموعه واژگان شناسایی شمجموعه داده -5-2-4

که حجمی حدود بیست  1در حال حاضر برروی وب داده تعداد دویست و سه مجموعه داده وجود دارد

های ها حوزههای پیوندی منتشر شده در این مجموعه داده. داده2دهندگانه را تشکیل میمیلیارد سه

د که عبارتند از: گروه شوندهند و به هفت گروه اصلی کلی و عمومی تقسیم میمختلفی را پوشش می

، 7هاهای دولت، داده6، محتوای تولید شده توسط کاربر5، انتشارات4های جغرافیایی، داده3ایچندرسانه

 2010های پیوندی که در ماه سپتامبر سال . تصویری از ابر داده9و علوم زندگی 8چند موضوعه

باشد، در میها بندی آنروهود و گهای موجی مجموعه دادهاست و نمایش دهندهمیالدی تهیه شده

باشد که قابل مشاهده است. هر یک از این هفت گروه شامل تعدادی مجموعه داده می 2-4 شکل

 اند. های گوناگون تولید شدهتوسط منتشر کنندگان مختلف و به روش

اتی خاص اطالعهای مربوط به یک دامنه حاوی داده ،های مرتبط با یک حوزهاز آنجاییکه مجموعه داده

 وجود درمعات هستند، تعدادی از آنها از نظر محتوا با یکدیگر همپوشانی داشته و گاهی اوقات اطال

 باشد. مکمل یکدیگر میمشابه و یا ها آن

                                                 

1 http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/ 

2 http://www.w3.org/wiki/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData/DataSets/Statistics 
3 Media  

4 Geographic  

5 publications 

6 User-generated content 

7 Government  

8 Cross-domain 

9 Life science 
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 يالديم 2010 سال سپتامبر ماه در يونديپ يهاداده ابر ريتصو 5-4 شکل

ها جهت ها، الزم است تعدادی از این مجموعه دادههای پیوندی و یا استفاده از آندر هنگام انتشار داده

های خود ادهدهای مرتبط با برقراری ارتباط استفاده گردند. منتشر کنندگان داده معموال مجموعه داده

عه های موجود در این مجموادههای خود و دکنند تا بتوانند با برقراری لینک بین دادهرا انتخاب می

های دیگر وب داده برای کاربران قابل های خود را از طریق پویش قسمتهای خارجی، دادهداده

پویش  های پیوندی الزم است باها قرار دهند. در هنگام استفاده از دادهاستفاده نموده و در دسترس آن

ها، اطالعات مورد نیاز های این مجموعهدادههای موجود بین ها و دنبال نمودن لینکمجموعه داده

 برنامه یافت شود. 

ها مشکالتی را به همراه دارد، مجموعه های آناز آنجاییکه جستجوی تمامی وب داده و پویش داده

ها برای تکمیل و همچنین در استفاده از مجموعه داده گردند.های غیرمرتبط از جستجو حذف میداده

های مرتبط استفاده نموده و و آنتولوژی حاصل از آن، تنها از مجموعه دادهای تصحیح مدل داده
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گردند. عوامل مختلفی در انتخاب های غیر مرتبط هستند حذف میهایی که حاوی دادهمجموعه داده

ها موثر است. در این تحقیق، عواملی برای انتخاب های هدف برای جستجوی داده در آنمجموعه داده

 است. عوامل موثر در انتخاب یک مجموعه دادهها استفاده شدهتخاب هریک از مجموعه دادهو یا عدم ان

ها، به جهت تصحیح و تکمیل آنتولوژی های آنهدف و مجموعه واژگان استفاده شده برای بیان داده

 ها عبارتند از:های مورد نیاز برای پرکردن این فرمهای عناصر فرم و نیز جستجوی دادهداده

 .های فرمی انتخابی با حوزهدههای مجموعه دامرتبط بودن داده -

ی فرم، براساس دامنه اطالعاتی که تحت پوشش قرار های موجود در هریک از هشت حوزهفرم

های های موجود در ابر دادههای مختلفی هستند. هریک از مجموعه دادهدهند نیازمند دادهمی

باشند. بنابراین برای یافتن هایی در مورد موضوعات مختلف میپیوندی نیز حاوی داده

های هدف با داده داده های مجموعه، الزم است محتوای دادهنیاز در وب داده های موردداده

های موجود در ی دادهی فرم مشایهت موضوعی داشته باشند. دامنهمورد نیاز در  آن حوزه

باشد همانند بعضی از ی فرم مرتبط نمیها، با هیچیک از هشت حوزهبسیاری از مجموعه داده

 . ”Drug Bank“و  ”PubMed“وه علوم زندگی مانند های گرمجموعه داده

 .هادر دسترس بودن مجموعه داده برای جستجو و برقراری لینک و واکشی داده -

گان ز واژهای خارجی مرتبط، دو هدف مد نظر است. ابتدا باید اپس از یافتن مجموعه داده

های ی دادهای و آنتولوژدادههای آن مجموعه داده استفاده نمود و مدل بکار رفته در بیان داده

ها برای عناصر فرم را تصحیح و تکمیل نمود. اما هدف دوم، جستجوی این مجموعه داده

 های کاربر است. در صورتیکه قسمت اول را بدونهای مورد نیاز برای پر کردن فرمیافتن داده

ده شان استفاده ها و مجموعه واژگتوجه به قسمت دوم انجام دهیم، ممکن است مجموعه داده

 هت در هنگام انتخاب مجموعهجها دردسترس نباشند. به همین ها برای یافتن دادهدر آن

 هر دو هدف را در نظر داشته باشیم.  های هدف بهتر استداده



71 

 

ا یهای منتشر شده برروی وب داده در دسترس عموم قرار ندارند و بعضی از مجموعه داده

 است. ها تعبیه نشدهدر آن SPARQLعبارات جستجوی  قابلیت جستجو با استفاده از

ظ هایی وجود دارند که از لحاها مجموعه دادههمانگونه که قبال گفته شد، در بسیاری از حوزه

 و ”BBC music“ی ای با یکدیگر همپوشانی دارند همانند دو مجموعه دادهموضوع داده

هایی وجود ی موسیقی. همچنین مجموعه دادهدر حوزه ”music brainz“ی مجموعه داده

منتشر شده از  هایاند همانند نسخهدارند که محتوای یکسانی را منتشر نموده

“Musicbrainz” ی که توسط دو منتشر کننده داده“DBTune”  و نیز“Data Incubator” 

منبع  موعه داده که ازاست. یکی از عوامل موثر در انتخاب هر یک از این دو مجفراهم شده

ها اند، روش استفاده و میزان در دسترس بودن هریک از آنی یکسانی گرفته شدهداده

 باشد.می

 .وجود دارد مجموعه داده های منتشر شده که درحجم داده -

 های مورد نیازی هدف، واکشی دادهاز آنجاییکه یکی از اهداف اصلی استفاده از مجموعه داده

ها در هایی که توسط آنباشد، میزان دادهها میها از این مجموعه دادهدن فرمبرای پر کر

باشد. البته حجم زیاد ها میدسترس قرار میگیرد یکی دیگر از عوامل موثر در انتخاب آن

ها نیست اما در صورتیکه مجموعه داده ها همیشه دلیل بر صحت و درستی تمامی دادهداده

رد باشد و در کارهای تحقیقاتی معتبر گذشته موتبری فراهم شدهتوسط منتشر کنندگان مع

 مود.نتوان از آن استفاده استفاده قرار گرفته باشد، می

 .هامیزان اعتبارمنتشر کننده داده برای اطمینان از صحت و درستی داده -

 های پیوندی مطرح شده است، ارزیابی صحت، کیفیت وی دادههایی که در حوزهیکی از بحث

های پیوندی معموال باشد. از آنجاییکه بسیاری از مجموعه دادههای منتشر شده میاعتبار داده

های پیوندی براساس قوانین داده RDFهای ی غیر معنایی به سه گانهبا تبدیل یک منبع داده
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ی آن منبع و نیز منتشر ی اولیه و فراهم کنندهاند، میزان اعتبار منبع دادهایجاد شده

های توانند از عوامل ارزیابی مجموعه دادهاست میای که این عمل تبدیل را انجام دادهندهکن

 پیوندی باشند. 

 های داخلی و خارجی.تعداد لینک -

های داخلی ها اغلب توسط لینکهای پیوندی، دادههای موجود در ابر دادهدر مجموعه داده

یگر از دن هر مجموعه داده معموال با تعدادی ها با یکدیگر مرتبط هستند. همچنیگانهبین سه

های دو مجموعه داده ارتباط گانههای خارجی بین سههای موجود توسط لینکمجموعه داده

ها در های خارجی با آنهای خارجی که یک مجموعه داده از طریق لینکدارند. مجموعه داده

یفیت کتورهای موثر در ارزیابی کز فااهای داخلی و خارجی، ارتباط است و نیز تعداد لینک

 باشد. بنابراین هیچگاه یک مجموعه داده به تنهایی درنظر گرفتهیک مجموعه داده می

 گیرند. های خارجی مرتبط با آن نیز مورد توجه قرار میشود و مجموعه دادهنمی

تفاده شده و ها اسهای مرتبط با هر حوزه از فرماز عوامل ذکر شده فوق در بررسی مجموعه داده

 اند. ها انتخاب شدههای آنها و مجموعه واژگان استفاده شده برای بیان دادهمجموعه داده

هایی است، دادههی بوداز آنجاییکه انتشار داده در وب داده و نیز استفاده از آن بیشتر به صورت تحقیقات

بعضی  لیل درداند. به همین بودههای عمومی اند بیشتر دادهکه تا کنون بر روی وب داده منتشر شده

و یا در دسترس  ای منتشر نشدهها دادهبیشتری منتشر شده و در بعضی از حوزه هایا دادههاز حوزه

و یا در  ددر دسترس قرار ندار BBC musicی های مجموعه دادهباشد. به عنوان مثال دادهعموم نمی

 طالعاتای بخصوصی که حاوی این اتومبیل مجموعه دادهی هایی همانند هتلداری و یا کرایهحوزه

های موجود دادها، ههای فرمهای اطالعات دادهاز میان تمامی حوزهباشد برروی وب داده وجود ندارد. 

وسیقی ی فیلم و مهای گروه سرگرمی همانند حوزههای وب داده بیشتر در مورد دادهدر مجموعه داده

 گردند.سی میها معرفی و بررن مجموعه دادهدر ادامه ای که باشندمی
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 های مرتبط با حوزه فیلم مجموعه داده -1-5-2-4

باشند. در های مرتبط با حوزه فیلم میی پیوندی، دو مجموعه حاوی دادههای ابر دادهدر مجموعه داده

 پردازیم.ادامه به معرفی این دو می

ی وب معنایی باز ن مجموعه داده: هدف این پروژه انتشار اولی1LinkedMDBی مجموعه داده -

های این مجموعه با استفاده از ابزار باشد. دادهها میاختصاص داده شده به اطالعات فیلم

2R Server2D اند. یکی از مزایای این مجموعه داده، تعداد زیاد پیوندهایی است منتشر شده

تعداد پیوندهای خارجی آن  های پیوندی دارد بطوریکههای ابر دادهکه با دیگر مجموعه داده

باشد. مجموعه های بیان شده در آن میهزار پیوند( در حدود تعداد موجودیت 108)بیش از 

، DBPediaها پیوند خارجی دارد عبارتند از: با آن LinkedMDBهای خارجی که داده

 . RDF Book Mashupو  MusicBrainz ،Geonames ،Yago ،flickr wrapper ،lingvojء

 3-4های پیوندی در شکل های ابر دادهارتباط میان این مجموعه داده و دیگر مجموعه داده

 3movie ontologyاین مجموعه از آنتولوژی  یهااست. برای بیان دادهنمایش داده شده

در این مجموعه داده وجود  SPARQLاست. قابلیت جستجو توسط عبارات استفاده شده

 . 4دارد

را به صورت  TVTropes6های موجود در این مجموعه، داده: 5BTropesDی مجموعه داده -

باشد که یک کاتالوگ مبتنی بر ویکی میTVTropes   است.های پیوندی منتشر کردهداده

 های دیگر است. مشامل صفحاتی برای تعداد زیادی فیلم، کتاب و آیت

                                                 

1 http://wiki.linkedmdb.org/Main/Statistics 

2 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2r-server/ 
3 http://www.movieontology.org/ 
4 http://data.linkedmdb.org/sparql 

5 http://skipforward.opendfki.de/wiki/DBTropes 

6 http://tvtropes.org/ 
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 يونديپ يهاداده ابر يهاداده مجموعه گريد و LinkedMDB يداده مجموعه انيم ارتباط  6-4شکل 

 های مرتبط با حوزه موسیقیمجموعه داده -2-5-2-4

 ها، تعدادی مجموعه داده حاوی اطالعاتهای مرتبط با رسانه برروی ابر دادهدر گروه مجموعه داده

توان به مجموعه ها میباشند. از جمله این مجموعه دادههای پیوندی میموسیقی به صورت داده

 های زیر اشاره نمود: داده

رف موسیقی باز است که المعایک دایره MusicBrainz :1MusicBrainzی مجموعه داده -

باشد. همانند در مورد موسیقی می آوری و در دسترس عموم قرار دادن فرادادههدف آن جمع

تواند در انتشار داده در این منبع مشارکت داشته باشد و اطالعات پدیا، هر فردی میویکی

دون ابهام و منتشر نماید. همچنین این منبع سعی دارد اطالعات ب 2خود را تحت قوانین باز

                                                 

1 http://musicbrainz.org/ 

2 open licenses , http://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_License 
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ای که هم انسان و هم ماشین توانایی قابل اطمینانی را در مورد موسیقی فراهم نماید به گونه

های پیوندی از اطالعات گفتگو در مورد موسیقی داشته باشند. در حال حاضر سه نسخه داده

 است که عبارتند از:های پیوندی منتشر شدهاین منبع در ابر داده

o 2به صورت نگاشت  1توسط آقای فردریک گیاسون ی منتشر شدهنسخهRDF تمامی :

قابل دسترسی  3ایی رابطهبه صورت پایگاه داده  MusicBrainzاطالعات منبع 

است که اطالعات ایجاد شده RDFبه  RDBباشد. در این انتشار، یک نگاشت می

فراهم  Virtuosoدر پلتفرم  RDFموجود در این پایگاه داده را به صورت یک دید 

ها باید مراحل انجام کار را به صورت آفالین مجددا کند. برای استفاده از این دادهمی

از آنتولوژی  RDFها به را تولید نمود. جهت تبدیل این داده RDFانجام داده و دید 

4Music Ontology است.استفاده شده 

o 6در  5ی منتشر شده توسط آقای یان دیویسنسخه”Data Incubator“ تبدیلی از :

که توسط پلتفرم  RDFبه فرمت   MusicBrainzاطالعات موجود در پایگاه داده 

 "، " music-bbc"های شود. این مجموعه داده با مجموعه دادهمیزبانی می 7تالیس

data-incubator-discogs"  و" dbpedia" های خارجی پیوند دارد و از طریق لینک

 Dublin Coreو  SKOS ،Music Ontology ،FOAFاز مجموعه واژگانی همانند 

توسط پلتفرم تالیس برای  SPARQLاست. قابلیت جستجو به صورت استفاده کرده

                                                 

1 Fredrik Giasson 

2http://fgiasson.com/blog/index.php/2007/04/17/musicbrainz-relation-database-mapped-in-rdf-using-the-

music-ontology/ 

3 http://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_Database 

4 http://musicontology.com/ 

5 Ian Davis 

6 http://musicbrainz.dataincubator.org/ 

7 Talis Platform, http://www.talis.com/ 
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پاسخگویی به قادر به است که البته در حال حاضر شدهاین مجموعه داده فراهم 

 .باشدنمیها پرسجو

o 2در  1ی منتشر شده توسط آقای ییوز ریموندنسخهDBTune :3DBTune  میزبان

ی ای از سرورها است که دسترسی به اطالعات ساختیافته مرتبط با حوزهمجموعه

ی سازد. تمامی این اطالعات برپایههای پیوندی فراهم میموسیقی را در فرمت داده

 14منتشر شده و حاوی حدود  SPARQLو  RDFاستانداردهای وب باز همانند 

های باز برروی وب ی پیوند دادهشی از پروژهباشند. این کار بخگانه میمیلیارد سه

 باشد. می 4معنایی

 4-4 ها در شکلها و ارتباطات میان آنهای قابل دسترس در این سرورمجموعه داده

های های منتشر شده توسط این میزبان، دادهاست. قسمتی از دادهنمایش داده شده

Musicbrainz  باشد. این مجموعه داده با می 5گانهملیون سه 60است که حدود

های خارجی از طریق لینک Lingvojو  DBPedia ،MySpaceهای مجموعه داده

برای این  SPARQLارتباط دارد. همچنین قابلیت جستجوی اطالعات توسط عبارات 

 .باشدکه در حال حاضر فعال نمی 6استمجموعه داده فراهم شده

 

                                                 

1 Yves Raimond 

2 http://dbtune.org/musicbrainz/ 

3 http://dbtune.org/ 

4 Linking Open Data on the Semantic Web, 

http://esw.w3.org/topic/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData 

5 http://www.w3.org/wiki/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData/DataSets/Statistics 

6 http://dbtune.org/musicbrainz/snorql/ 
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 استشده فراهم DBTunes توسط كه يقيموس يحوزه با مرتبط يهاداده مجموعه 7-4شکل 

سکویی برای توزیع آنالین رایگان، قانونی و  1Jamendo   :2Jamendoیمجموعه داده -

باشد. این می Creative Commons”3“نامحدود اطالعات مرتبط با موسیقی تحت قوانین 

به  DBTuneسایت یک مخزن بزرگ از داده های موسیقی است و در حال حاضر توسط 

به  DBTuneاست. انتشار این مجموعه داده توسط  های پیوندی منتشر شدهصورت داده

است که از واژگان فراهم شده RDFها با یک نمایش URIای از صورت فراهم نمودن مجموعه

 است. ای بیان اطالعات استفاده نمودهآنتولوژی موسیقی بر

های از طریق لینک Musicbrainzو  Geonamesهای این مجموعه داده به مجموعه داده

توان توسط لینک خارجی متصل است. به عنوان مثال یک منبع در این مجموعه داده را می

owl:sameAs ی به یک منبع در مجموعه دادهMusicbrainz  و توسط لینک

                                                 

1 http://dbtune.org/jamendo/ 

2 http://www.jamendo.com/en/ 

3 creative commons license, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 
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foaf:based_near های به یک منبع در مجموعه دادهGeonames  پیوند داد. اطالعات موجود

دریافت نمود. همچنین قابلیت  1توان در یک بسته قابل دانلوددر این مجموعه داده را می

 .باشدفراهم می 2برای این مجموعه داده SPARQLجستجو توسط عبارات 

های پیوندی در مورد را به صورت داده : اطالعات خود3BBC musicی مجموعه داده -

مجموعه واژگان  BBC musicاست. منتشر شده، ... فراهم نموده هایهنرمندان، موسیقی

Music Ontology ی اطالعات مربوط به های خود بکار برده و برای تهیهرا برای بیان داده

تعداد  کند.ه میاستفاد MusicBrainsهای های موسیقی از فرادادههنرمندان و آلبوم

ها در دسترس عموم قرار باشد اما این دادهین مجموعه داده حدود ده ملیون میهای اگانهسه

 باشند.نداشته و قابل استفاده نمی

 DBPEDIAی مجموعه داده -3-5-2-4

باشد. های پیوندی میی در ابر دادهاهای دادهیکی از مشهورترین مجموعه DBpedia4ی مجموعه داده

ویکی پدیا و انتشار  یی موجود در صفحات پروژهمجموعه داده از استخراج اطالعات ساختاریافتهاین 

در این مجموعه داده کاربران قادرند روابط و  است.ای پیوندی بدست آمدههها به صورت دادهآن

ف ای تعریف شده در این مجموعه داده را جستجو و کشهمسندهای موجود برای نهادها و موجودیت

در  RDFی انهگمیالدی حدود یک میلیارد سه 2011، در ماه آوریل سال 5طبق آخرین آمارهانمایند. 

 این مجموعه وجود دارد. 

ها شامل توصیفاتی در مورد سه و نیم میلیون موجودیت است که حدود یک و نیم میلیون دادهاین 

ها، اطالعاتی در از میان این داده ند.اهایی هستند که که در آنتولوژی آن توصیف شدهها فرا دادهآن

                                                 

1 http://dbtune.org/jamendo/ 

2 http://dbtune.org/jamendo/sparql/ 

3 http://www.bbc.co.uk/music 

4 http://wiki.dbpedia.org/ 

5 http://ckan.net/package/dbpedia 
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هزار سازمان و ...  148هزار فیلم،  54هزار آلبوم موسیقی،  99هزار مکان،  462هزار فرد،  364مورد 

و دو ملیون و نهصد هزار  1بندی ویکی پدیاهزار رده 633همچنین اطالعاتی در مورد  باشد.موجود می

ی عمومی این مجموعه داده یک مجموعه داده است.در این مجموعه داده بیان شده 2بندی یاگورده

باشد و نیز از انجاییکه در بسیاری از مجموعه های مختلفی میاست که حاوی اطالعات در حوزه

های پیوندی به این مجموعه داده لینک خارجی وجود دارد، یکی از مهمترین های ابر دادهداده

 باشد.ای وب داده میهمجموعه داده

عه ال مجموای باهبا توجه به عوامل انتخاب یک مجموعه داده که قبال بیان شد، از میان مجموعه داده

ریک از هاطالعات مربوط به ا در وب داده انتخاب گردید. هبه عنوان منبع داده DBpedia یداده

 ه نمود.توان به صورت خالصه در جدول زیر مشاهدها را میمجموعه داده

 مجموعه از يتعداد به مربوط اطالعات خالصه Error! No text of specified style in document.-5جدول 

 يقيموسفيلم و  يهحوز يهاداده

 هاگانهتعداد سه مجموعه داده 
هاي مجموعه داده

 خارجي داراي پيوند
 آنتولوژي

بسته قابل 

 دانلود

قابليت جستجوي 

SPARQL 

Movies Domain Datasets 

1 
LinkedMDB 6,148,121 

DBPedia ،

، MusicBrainzء

Geonames ،Yago ،

flickr wrapper ،

lingvoj و   RDF Book 

Mashup 

movie ontology  
  در حال حاضر(

 باشد(فعال نمي

2 
DBTropes 8,000,000 DBpedia ،Freebase ،

LinkedMDB 
   

Music Domain Datasets 

1 MusicBrainz (F. 
Giasson) 

- - Music Ontology - - 

2 MusicBrainz 178,775,789 
bbc-music ،data-

incubator-discogs ،

 ،Music 

Ontology ،FOAF ،
   در حال(

                                                 

1 Wikipedia categories 

2 YAGO categories 
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(DataIncubator) dbpedia Dublin Core ... ،  حاضر

فعال 

 باشد(نمي

3 
MusicBrainz 

(DBTune) 
60,000,000 DBPedia ،MySpace ،

Lingvoj 
Music Ontology ،

FOAF ،... 
 

 در حال حاضر(

 باشد(فعال نمي

4 
Jamendo 1,100,000 

Geonames ،

Musicbrainz 
Music Ontology  

  در حال حاضر(

 باشد(فعال نمي

5 BBC music 10,000,000  Music Ontology   

Public Domain Datasets 

6 DBpedia 1,000,000,000 

education-data-
gov-uk, freebase, 
geonames, revyu, 

… 

DBpedia 
Ontology 

  

 

 نتایج تجربی -3-4

 گر چه درا گردد.های انجام شده در این پروژه بیان میسازیدر این بخش نتایج تجربی حاصل از پیاده

ا جد TEL8های مخزن ها را از فرمنام و ورود به سایتهای مربوط به ثبتسازی، فرمقسمت پیاده

نام و های ثبترم. بنابراین فکنیمنمودیم اما نتایج بدست آمده را به صورت کلی در این بخش بیان می

ئه ربر ارامی کاهای وب به صورت یک حوزه از اطالعات با عنوان اطالعات عموورود به سایتها و سرویس

ع یک منب ده به عنواناز وب دانتایج بدست آمده بیانگر این موضوع است که استفاده  اند.و بررسی شده

 ها را افزایش دهد. تواند کارایی این سیستماطالعاتی در کاربردهای وب می

ارائه های هر حوزه ها، برچسب و نام عناصر و مفاهیم موجود در فرمآماری از توزیع فرمدر ابتدا 

های هر حوزه، تعداد فرماند. در این جدول شدهنمایش داده  5-4این اطالعات در جدول . شودمی

تعداد مفاهیم استخراجی پس از پاالیش، های متمایز، تعداد برچسبهای موجود، تعداد کل برچسب

های ای که یک ویژگی و یا کالس متناظر با آن در دادهتعداد عناصر داده ،درصد کاهش مفاهیم

DBpedia درصد عناصری از  ینشاندهندهعدد، این  است.وجود دارد و درصد آن مشخص شده
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( منتشر DBpediaی باشد که اطالعات آن برروی وب داده )مجموعه دادههای وب یک حوزه میفرم

 توان این اطالعات را از وب داده کشف و استخراج نمود.است و بنابراین میشده

 هااطالعات آماري فرم 6-4جدول 

  فرم اطالعات حوزه

Airfares 

Auto 

mobiles 
 

Books 

Car 

Rentals 
 

Hotels 
 

Jobs 
 

Movies 
 

Musics 

Personal 

Public 

Data 

 15 65 73 49 39 25 84 47 65 هافرم تعداد
 109 421 455 284 269 189 402 505 332 هابرچسب تعداد
 یهابرچسب تعداد

 زیمتما
18 35 50 29 35 29 58 52 71 

 میمفاه تعداد

 یاستخراج
15 29 23 17 23 13 33 21 34 

 52.11 59.6 43.1 55.17 34.3 41.4 54 17.14 16.6 میکاهش مفاه نرخ
 یاداده عناصر تعداد

 داده وب یبررو فرم
5 13 12 11 5 7 20 12 18 

 یاداده عناصر درصد

 داده وب یبررو فرم
27.7 37.14 24 37.93 14.3 24.13 34.5 23.07 52.94 

 

ی میزان کاهش از است، نشاندهندهمعرفی شده ]C2010ARA[در که مفاهیم  1کاهشنرخ معیار 

به عنوان  N𝑐با داشتن باشد. مفاهیم الزم برای پوشش اطالعات فرم می ها به های عناصر فرمبرچسب

ای متمایز، معیار نرخ کاهش به صورت زیر تعریف هبه عنوان تعداد برچسب N𝑙تعداد مفاهیم و  

 ود:شمی

N𝑙− N𝑐نرخ کاهش =        

N𝑙
 

ی یک هرچه نرخ کاهش یک حوزه فرم بیشتر باشد، به مفاهیم کمتری برای پوشش تمامی فیلدها

  دامنه نیاز داریم.

                                                 

1 Reduction rate 
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دهای ند. فیلامعرفی شدند حذف شده لکه در قسمت قب صاین اعداد، فیلدهای خا یالبته در محاسبه

 یلدهاییفدند، بیان ش "دیگر"خاص که در هر حوزه تعدادی از آنها وجود داشتند و با عنوان فیلدهای 

این  ند. در صورت درنظر گرفتناشتههای یک حوزه وجود داهستند که تنها یک بار در یکی از فرم

یج را و نتا باشدمیا باید یک مفهوم به آنتولوژی اضافه نمود که منطقی نهفیلدها، به ازای هریک از آن

ند. ااند نیز حذف شدهی سوالی بودهلهایی که به صورت یک جمه. همچنین برچسببرهم میریزد

ز های نویزی و معیوب اا، دادههشش حداکثر دادهها، عالوه بر پوای فرمهبنابراین با پاکسازی داده

 ند تا نتایج از صحت بیشتری برخوردار باشند.اسیستم حذف شده

اشد. بعناصر فرم می های اصلی سیستم پیشنهادی استفاده از آنتولوژی برای درک معانییکی از بخش

شود تا مفهوم های فرم نگاشت میها به آنتولوژی دادهبدین منظور پس از استخراج عناصر فرم، نام آن

فرم از هر حوزه از فرم  10در این قسمت جهت ارزیابی، تعداد متناظر با آن عنصر دریافت شود. 

و  1تیجه حاصل توسط دو معیار دقتد. نانانتخاب شده و عناصر آن به مفاهیم آنتولوژی نگاشت شده

ی نسبت عناصر یافت معیار دقت نشاندهنده است.بیان شده 6-4در جدول  ]2001HAN[ 2فراخوانی

نسبت عناصر یافت شده  یاشد. معیار فراخوانی نشاندهندهبشده و مرتبط به کل عناصر یافت شده می

 باشد. و مرتبط به تمامی عناصر مرتبط می

Precision = 
|{𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡} ∩ {𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑}|

|{𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑}|
                    Recall = 

|{𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡} ∩ {𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑}|

|{𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡}|
 

ای درست همعیار دقت، نگاشت یدر محاسبهارزیابی این نتایج توسط فرد خبره انجام گرفته است. 

ای هاست. سپس تعداد این نگاشتیک مفهوم تشخیص و شمارش شدهسیستم از نام یک عنصر به 

ری که های انجام شده یعنی تعداد کل عناصاست را بر تعداد کل نگاشتدرست که سیستم انجام داده

 است. شده است محاسبه و به عنوان نتیجه اعالما نسبت دادههسیستم یک مفهوم از آنتولوژی را به آن

                                                 

1 precision 

2 recall 
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ه از آنجاییک ی هواپیمایی، ازبه عنوان مثال در حوزه باشد.مقدار این معیار کم میا هدر بعضی از حوزه

ل کلمات به عنوان مثااست میزان دقت سیستم پایین است. ا برای چند مفهوم استفاده شدههبعضی نام

"Return"  و"Depart"  های مختلف بکار زمان و هم مکان بازگشت و یا حرکت در فرمبرای بیان هم

کل های درست سیستم بر تعداد تعداد نگاشتنسبت فراخوانی،  ری معیادر محاسبه اند.برده شده

ر است. مخرج کسر دتوانست به صورت درست نگاشت نماید محاسبه شدهعناصری که سیستم باید می

 .اشدبد میا در آنتولوژی موجوهر برای آنظاین عبارت، تعداد کل عناصری است که یک مفهوم متنا

 نتايج دقت و فراخواني در نگاشت عناصر فرم به مفاهيم آنتولوژي 7-4جدول 

  

Airfares 

Auto 

mobiles 

 

Books 

Car 

Rentals 

 

Hotels 

 

Jobs 

 

Movies 

 

Musics 

Personal 

Public 

Data 

 0.86 0.85 0.82 0.81 0.64 0.77 0.73 0.74 0.55 دقت

 0.72 0.58 0.75 0.78 0.59 0.61 0.57 0.69 0.51 فراخوانی

 

جهت  ده شدهو لغات استفا مسندهاپیش از اینکه به بررسی نتایج کلی در پر کردن فرم بپردازیم، 

 در قسمت چارچوب سیستم گفته شد که برایها برروی وب داده بررسی شدند. جستجوی داده

ا شوند ت ا شناساییهها و لغات استفاده شده برای انتشار دادهاستفاده از وب داده، باید مدل داده

شده  ش گفتهسازی، با توجه به رودر هنگام پیادهها جستجو گردند. های مورد نیاز براساس آنداده

وعه ها در مجمادهای، تعدادی از مسندها برای یافتن دهای معادل عناصر در مدل دادهبرای یافتن گزاره

 انتخاب شدند.  DBpediaی داده

ی و یا اها متوجه شدیم، سیستم قادر به یافتن بعضی از نهادهای دادهدادهی جستجوی در طی مرحله

اشد. پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که مسندهای باطالعات بیان شده در مورد یک نهاد نمی

ها استفاده ها از آناستفاده شده برای بیان اطالعات آن نهاد با مسندهایی که سیستم برای یافتن داده
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ی موسیقی برای یافتن هنرمند یک آلبوم از مسند در حوزهبه عنوان مثال متفاوت است.  کردمی

dbpedia-owl:artist  و برای یافتن هنرمند یک قطعه موسیقی از مسندdbpedia-

owl:musicalArtist   تعدادی از نهادهای برای بیان استفاده شده بود. پس از بررسی مشاهده شد که

از نوع  یو برای نهادهای dbpedia-owl:musicalArtistمسند آلبوم موسیقی بودند از از نوع ای که داده

 است. شده استفاده dbpedia-owl:artistقطعه موسیقی از مسند 

ای ده برشای با مسندهایی متفاوت از مسندهای استفاده همچنین بسیاری از نهادها در مدل داده

 ی شغل، برای جستجوی یک شغل از مسنددر حوزهبه عنوان مثال جستجو بیان شده بودند. 

dcterms:subject  با مقدارcategory:Occupations ز ااست در حالیکه در تعدادی استفاده شده

اد استفاده نوع نه برای بیان "profession"با مقدار   dbpprop:typeاز مسند  ،از نوع شغل ینهادها

  ی گسترش مسندها استفاده شد.هشده بود. بنابراین، مسند دوم هم در مرحل

ی دههای مختلف فرم در مجموعه داها در حوزههای استفاده شده برای انتشار دادهمدل داده

DBpedia های مرتبط با مدل داده های زیراست. در شکلآورده شدهپیوست پ در  به صورت جدول

شده  ش دادهبه صورت گراف نمایها ی موسیقی به همراه مسندهای استفاده شده برای بیان دادهحوزه

ند. از ل بودهای اصلی بیش از یک مدای یافت شده و نهادهای دادهها، مدلاست. در تعدادی از حوزه

دل مدند. ششناسایی آلبوم موسیقی و قطعه موسیقی ای ی موسیقی دو نهاد دادهها، در حوزهجمله آن

 است.های زیر نمایش داده شدهای هر یک در شکلداده
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 DBpediaهاي يک قطعه موسيقي در مدل داده 8-4شکل 

 

 DBpediaهاي يک آلبوم موسيقي در مدل داده 9-4شکل 
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 ه لغاتاگرچه با گسترش مجموعبنابراین مسندهای جدید نیز به مجموعه لغات قبلی اضافه شد. 

ج ود نتایث بهباما باع ،یافتتر شده و تعداد عبارات جستجو نیز افزایش جستجو قوانین جستجو پیچیده

یج حاصل انتمیانگین ی نشاندهندهاند. ردیف اول نمایش داده شده 7-4نتایج حاصل در جدول  گردید.

ل از یج حاصنتامیانگین ی با استفاده از مجموعه مسندهای اولیه و ردیف دوم نشاندهنده از جستجو

 اشد. بجستجو با گسترش مجموعه مسندها می

که برای آن هایی تعداد داده ،یافت شدههایی که نهادیک از هر برای ی نتیجه، برای محاسبه

د سپس بر حاصلضرب تعداست. اها محاسبه شدهاست بدست آمده و مجموع تمامی دادهپیداشده

نرخ  بهعبارت محاساست. ای آن حوزه از فرم تقسیم شدههای مورد جستجو در تعداد عناصر دادهنمونه

 است.در فرمول زیر بیان شده موجود برای هر حوزه فرم در وب دادههای داده

dataRate = 
∑ 𝑖×𝑓𝑁

𝑘=0

𝑁×𝑀
   × 100              𝑖 =  {

0      𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑
1      𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 

 

N = های مختلف نمونه در حوزه 30تا  10، بین هاداد نمونهتع  

M  = ای آن حوزه فرمتعداد عناصر داده  

0 ≪  f  ≪  M  f = ای که در مورد این نهاد در وب داده، داده وجود داردتعداد عناصر داده  

 اند.در جدول زیر نمایش داده شده DBpediaی های مجموعه دادهاز دادهنتایج بدست آمده 

 ها در وب داده با استفاده از مجموعه مسندهانتايج حاصل از جستجوي داده 8-4جدول 

  

Airfares 

Auto 

mobiles 
 

Books 

Car 

Rentals 
 

Hotels 
 

Jobs 
 

Movies 
 

Musics 

Personal 

Public 

Data 

مجموعه 

مسندهای 

 اولیه
10%  %24 %29 %17 %9 %11 %41 %33 %58 

مجموعه 

مسندهای 

گسترش 

 یافته

%16 %24 %38 %17 %14 %26 %41 %46 %58 
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، ی گسترش مسندهاهایی که اعداد دو ردیف مشابه است به این معنی است که در مرحلهدر ستون

در  DBpediaدر های یافت شده در داده ،است و یا از مسندهای اضافه شدهمسند جدیدی اضافه نشده

 است.های تست استفاده نشدهمورد نمونه داده

نبع مان یک های موجود در مورد استفاده از وب داده به عنوی یکی از چالشمساله نشان دهندهاین 

ت ها و لغالوژیباشد. زمانیکه منتشر کنندگان داده از آنتواطالعاتی در کاربردهای مبتنی بر وب می

 ها باید نسبتی این دادهکنند، مصرف کنندههای خود استفاده میمتفاوت و گوناگون برای بیان داده

اشد داشته ب ها آگاهی کاملهای منتشر شده و آنتولوژی و لغات بکار رفته برای بیان دادهبه مدل داده

ا در و یاشد باشته ها استفاده نماید. اگر مصرف کننده از این مسائل اطالع کافی ندتا بتواند از داده

های ز دادهااست قادر به یافتن بعضی ممکن ی خود تمامی واژگان بکار رفته را پوشش ندهد برنامه

ن ا در ایگردد اماستفاده شود شدیدتر می این موضوع در هنگامیکه از چندین منبع دادهموجود نباشد. 

  استفاده شده قابل مشاهده است. DBpediaپروژه نیز که تنها از منبع 

 بیان نتایج حاصلبه ها، پس از بررسی مجموعه مسندهای استفاده شده جهت جستجوی داده

 در اولین .انتخاب شدندبه صورت رندوم فرم سه در هر حوزه برای بدست آوردن نتیجه، پردازیم. می

و  ر سیستمکارب ای در تاریخچهشود. در این مرحله هیچ دادهمرحله، فرم اول به کاربر نمایش داده می

های داده ده ازراین سیستم با استفاهای فرم در مورد آن حوزه وجود ندارد. بنابیا همان مخزن داده

وی وب م را بررعناصر دیگر فربا استفاده از قوانین جستجو کند میسعی  ،کنداصلی که کاربر وارد می

ان دول بیجنتایج بیان شده در ردیف اول  ی مناسبی برای آنها بیابد.داده جستجو نموده و داده

 ها است. ی میزان این دادهکننده

شود. براساس فلوچارت بیان شده در ه کاربر نمایش داده شده و بازخورد وی گرفته میسپس نتیجه ب

های فرم را تایید یابد تا زمانیکه کاربر دادهفصل سوم برای فرآیند کار سیستم، این فعالیت ادامه می

باشد های نهایی که حاصل از جستجوی وب داده و ورود و یا تصحیح داده توسط کاربر مینماید. داده
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، فرم دوم به کاربر نمایش داده شده و با استفاده ی دومشود. در مرحلهی کاربر ذخیره میدر تاریخچه

در این مرحله نیز بازخورد گردد. عناصر آن تا حد امکان پر می ،ی کاربرهای موجود در تاریخچهاز داده

، ی آخردر مرحلهها را تایید کند. بر دادهیابد تا زمانیکه کارشود و این فعالیت ادامه میکاربر گرفته می

 شود. ی دوم طی میفرم سوم نمایش داده شده و همان روال بیان شده در مرحله

ه قبال ورتیکصی اول، نتیجه بدست آمده در پر کردن فرم یک حوزه است، به به عبارت دیگر در مرحله

ایان پم به های یک حوزه از فرداده هیچ فرمی در آن حوزه پر نشده باشد. هنگامیکه زمان اعتبار

جه شود، نتیم میهای قبلی انجاچون روال پر کردن فرم از ابتدا و بدون استفاده از داده ،رسد نیزمی

 ست و درارده کفرم پر  ی این مرحله است. در این حالت اگرچه کاربر قبال در این حوزههمانند نتیجه

ستفاده د قابل اموجو یهاداده ،اما به دلیل اتمام زمان اعتبار ،در این مورد داده وجود دارد مخزن داده

زه پر ین حوشود که قبال یک فرم در ای دوم، پر کردن فرم در حالی انجام میدر مرحله باشند.نمی

ی باشند. مرحلهها در مخزن داده ذخیره شده و دارای اعتبار میشده و بازخورد کاربر دریافت و داده

 است.ی دوم است با این تفاوت که قبال دو فرم در  این حوزه پر شدهمرحلهسوم همانند 

هر  رم درهای پر شده در فهای فرم است به صورت درصد دادهی حاصل که بیانگر تکامل دادهنتیجه

  شود.ه میی فرم محاسبای هر حوزهای پر شده به تعداد عناصر دادهمرحله، از نسبت تعداد عناصر داده

 هاي هر حوزه از فرم طي سه مرحلهنرخ تکامل داده 9-4 جدول

 فرم تعداد

 از شده پر

 حوزه

 

Airfares 

Auto 

mobiles 
 

Books 

Car 

Rentals 
 

Hotels 
 

Jobs 
 

Movies 
 

Musics 

Personal 

Public 

Data 

 49% 45% 39% 19% 7% 12% 28% 21% 13% صفر
 65% 69% 47% 28% 29% 26% 59% 32% 15% یک
 71% 81% 59% 39% 41% 33% 68% 41% 37% دو
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نرخ شود که تقریبا مقایسه کنیم، مشاهده می [ARA2010C]اگر نتایج حاصل را با نتایج ارائه شده در 

وارد  ک فرمهایی است که کاربر در اولین مرحله در یهای یافت شده در وب داده همانند دادهداده

 ترین عناصرتوان اصلیهای موجود برروی وب داده میبه عبارت دیگر با استفاده از داده نموده است.

ه منتشر وب داد رم درای که در هر حوزه از فای در یک فرم را پیدا و پر نمود. بنابراین عناصر دادهداده

ع ین موضوباشد. اای در هر حوزه میین و پرکاربردترین عناصر دادهترشده و قابل یافتن است جزء مهم

 باشد.نیز قابل مشاهده میپیوست پ جداول و مسندهای متناظر در با مراجعه به 

 در جدول زیر قابل مشاهده است. [ARA2010C]نتایج ارائه شده در 

 [ARA2010C]هاي تاريخچه كاربر در نتايج حاصل از پر كردن فرم تنها با استفاده از داده 10-4جدول 

  

Airfares 

Auto 

mobiles 

 

Books 

 

Hotels 

 

Jobs 

 

Movies 

 - - - - - - قبال فرمی از این حوزه پر نشده

 11% 8% 16% 34% 19% 25% قبال یک فرم از این حوزه پر شده

 20% 14% 27% 48% 29% 40% قبال دو فرم از این حوزه پر شده

 

با ی تقریدر سیستم پیشنهادی اول شود که نتایج حاصل از مرحلهی دو جدول مشاهده میبا مقایسه

 وهای هتل، کتاب باشد. در حوزهمی [ARA2010C]ی دوم در مشابه با نتایج حاصل از مرحله

باشد. دلیل می [ARA2010C]ی اول سیستم پیشنهادی کمتر از هواپیمایی نتیجه حاصل از مرحله

دهای اد نهاصورت که تعد باشد به اینمیاین امر کم بودن اطالعات در این زمینه برروی وب داده 

 باشد. کم می DBpediaی خط هواپیمایی و هواپیما بر روی مجموعه داده ،هتلکتاب، ای از نوع داده

اند ای که برروی وب داده منتشر شدهتعداد عناصر داده، هواپیما و هتلی حوزهدو در مورد  همچنین 

ی ای در حوزهعناصر داده 30حدودا کمتر از % باشد. با توجه به آمار بیان شده در جدولکم می بسیار

اما در مورد دو  اند.ی هتل برروی وب داده بیان شدهای در حوزهعناصر داده 25هواپیمایی و کمتر از %



90 

 

های منتشر شده برروی وب داده در مورد این دو زمینه ی فیلم و موسیقی، از آنجاییکه دادهحوزه

اند، نتایج ای این دو حوزه در وب داده بیان شدهری از عناصر دادهباشد و نیز تعداد بیشتبیشتر می

باشد. به عبارت دیگر می [ARA2010C]حاصل از سیستم پیشنهادی بهتر از نتایج بیان شده در 

ای مهم و پر کاربرد در های موجود برروی وب داده در مورد این دو حوزه تقریبا بیشتر عناصر دادهداده

 اند.حوزه را پوشش دادههای این دو فرم

ن نمونه ایاست. ی فرم دیگر برای ارزیابی سیستم استفاده شدهجهت تکمیل نتایج، از یک نمونه داده

حوزه  است، چهارالتحصیالن تحصیالت تکمیلی تهیه شدهداده که توسط تعدادی از دانشجویان و فارغ

تکامل  مراحل همچنین تعداداست. رار دادهاند را تحت پوشش قهای فرم که پر کاربردتر بودهاز داده

شاهده ابل ماست. نتایج حاصل در جدول زیر قهای فرم نیز از سه به پنج مرحله افزایش یافتهداده

 باشد.می

 مرحلهپنج  يط فرم حوزهچهار  يهاداده تکامل نرخ 11-4جدول 

 شده پر فرم تعداد

 حوزه از

Auto 

mobiles 
 

Books 
 

Movies 
 

Musics 

 40% 33% 19% 29% صفر
 59% 46% 34% 41% یک
 68% 55% 49% 45% دو
 74% 59% 52% 48% سه

 78% 61% 55% 51% چهار

 

های رماست که با مراجعه به تعدادی از فها از کاربران خواسته شدهآوری این نمونه دادهدر جمع

ا ثبت رهای خود را در آن صفحه جستجو نموده و نتایج حاصل داده TEL8های موجود در مخزن فرم

انجام  1390به صورت برخط و در شهریور ماه سال  TEL8ها از مخزن فرم جستجو در این فرمنمایند. 

 است.گرفته
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ست. اوت ای قبل ارزیابی کمی متفهای مختلف نسبت به نتایج بدست آمده در مرحلهنتایج در حوزه

مر ل این اباشد. دلیی قبل دارای بهبود مییل نتایج بدست آمده نسبت به نتایج مرحلهی اتومبدر حوزه

های های ساخت شرکتهای جستجو شده توسط کاربران اغلب در مورد اتومبیلاین است که داده

های دهها در ابر داباشد که اطالعات بیشتری در مورد آنو میامالمللی همانند بنز و بیبزرگ بین

های کتاب هاست اما در حوزی فیلم تفاوت اندکی داشتهبا اینکه نتایج در حوزهباشد. پیوندی موجود می

ی کتاب های کاربران در حوزهاست. دادههای یافت شده مواجه شدهو موسیقی با کاهش درصد داده

ی ادهدمجموعه  ها درای در مورد آندادهباشد که های مربوط به انتشارات جدید میعموما داده

DBpedia ی موسیقی نیز، در حوزهها وجود دارد. های کمی در مورد آنموجود نیست و یا داده

 باشد.های موسیقی بی کالم موجود میهای کمی در مورد قطعهداده

 بوده و ثابت ی سوم تقریبا روند کار سیستمهمانگونه که در نتایج قابل مشاهده است، پس از مرحله

 [ARA2010C] این مساله در ارزیابی انجام شده درهای یافت شده افزایش چندانی ندارد. دهدرصد دا

 است.نیز ذکر شده

 خالصه فصل -4-4

های وب با های انجام شده از سیستم پیشنهادی برای پر کردن خودکار فرمدر این فصل پیاده سازی

موعه ایی مجشناس و ایجاد آنتولوژیسازی در جزئیات پیادهاست. استفاده از وب داده شرح داده شده

 یج حاصلنتا وبیان شده  های پیوندیها و مجموعه واژگان بیان اطالعات در وب داده و ابر دادهداده

ر نی عناصرک معاهای فرم برای ددهند که استفاده از آنتولوژی دادهها نشان مییافتهاست. ارائه گشته

ها و مینهزهای پیوندی در بعضی از اگرچه کمبود دادهد. باشی نگاشت کارا میفرم و انجام مرحله

اما باشد، یاده مدهای استفاده از وب ها یکی از چالشاستفاده از لغات متنوع و گوناگون در بیان داده

پیشنهاد  باعث کارایی سیستم شده و فاز DBpediaی استفاده از داده های موجود در مجموعه داده

  بخشد. داده به کاربر برای پر کردن فرم را بهبود می
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 گیری و پیشنهادها برای کارهای آیندهنتیجه -5 فصل

ها و نام در سایتاز ابزارهای کمک به کاربر در جستجوی اطالعات و ثبتپر کردن خودکار فرم 

و  اختارشناسایی سها یک فعالیت تکراری است که با باشد. فرآیند پر کردن فرمهای وب میسرویس

را  توان این فرآیندها میهای مورد نیاز برای پر کردن آنهای مختلف فرم و داشتن دادههای حوزهداده

است. ده شدهاستفا های معنایی برای انجام این کاردر این پروژه از تکنیکبه صورت خودکار انجام داد. 

ناصر ع نگاشتهای مختلف، یک روش مبتنی بر آنتولوژی جهت های حوزهر فرمپس از شناسایی عناص

های وب مردن فردر چارچوب پیشنهادی در این پروژه از دو منبع داده برای پر کاست. کار رفتهفرم به

خزن در یک م RDFهای گانهصورت معنایی و در قالب سهی کاربر به تاریخچهاست. استفاده شده

یرند. های جدید مورد استفاده مجدد قرار گشوند تا برای پر کردن فرممحلی ذخیره میی داده

موعه به عنوان مج DBpediaی های پیوندی بررسی شده و مجموعه دادههای ابر دادهمجموعه داده

 ی مدلشناسایاست. پس از های مورد نیاز از وب داده انتخاب شدهی هدف برای یافتن دادهداده

ستجوی انین جمجموعه قوتوسط ی و لغات استفاده شده برای انتشار داده در این مجموعه داده، اداده

تایج نین کرد. ها را از وب داده تامهای الزم برای پر کردن فرموان تعدادی از دادهتمیهای پیوندی داده

فراهم  صورت اما دری کافی بر روی وب داده وجود ندارد های فرم دادهنشان دادند در بعضی از حوزه

های وب رمفبرای پر کردن وب داده یک منبع مفید ی الزم به صورت پیوندی بر روی وب، بودن داده

انجام نجام شده قبلی های روش پیشنهادی و کارهای اای بین ویژگیمقایسه 10-4در جدول باشد. می

 است.گرفته

 

 

 شده انجام يكارها از يتعداد با يشنهاديپ چارچوب سهيمقا 12-4جدول 

 هااعتبار زمانی دادهاستفاده از بازخورد نگاشت  هامنبع داده 
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 کاربر عناصر

[MAF2011] 

 [GTA2011] 

های گرفتن داده

پیشفرض از 

 کاربر در ابزار

انطباق 

 ایرشته
× 

های پیشفرض تا زمانیکه کاربر داده

 را در ابزار عوض نکند

[ZUO2009]  

[WAN2009] 

های داده نمونه

 آنتولوژی
 × آنتولوژی

های آنتولوژی تا زمانیکه نمونه داده

 تغییر نکنند

[ARA2010C] 
های داده

 ی کاربرتاریخچه
 آنتولوژی

ها پس از ارسال فرم داده

 شونداستفاده می

های تا زمانیکه کاربر داده

 پیشنهادی سیستم را تغییر ندهد

چارچوب 

 پیشنهادی

ها و وب داده

 کاربری تاریخچه
 آنتولوژی

بازخورد کاربر برای هر 

 شودفیلد گرفته می

ها و تا تا پایان دوره اعتبار داده

های پیشنهادی زمانیکه کاربر داده

 سیستم را تغییر ندهد

 

 کارهای آتی -1-5

ا نام رهای فرم های پیوندی در بعضی از حوزهتوان کمبود دادههای موجود در این پروژه میاز چالش

ز چندین اها امکان استفاده برد. همچنین باز نبودن و یا در دسترس نبودن تعدادی از مجموعه داده

وب  تفاده ازهای اصلی در اسیکی از چالش. استساختهغیرممکن مجموعه داده در یک حوزه از فرم را 

ها هیان داداستفاده شده برای ب لغاتو  داده همگون نبودن منابع داده مختلف از لحاظ آنتولوژی

کار هبتفاوتی میک مجموعه داده نیز برای بیان نهادهایی از یک نوع، مجموعه لغات حتی در باشد. می

اصل سازی شده و بر نتایج حشود که منطق جستجو وارد پیادهاین مساله باعث می رفته است.

ای ل دادهلوژی، مدبه طور کامل از آنتو تیکهردر صوکه  در قسمت نتایج نشان داده شد تاثیرگذار باشد.

 رسی اینو بر ایجاد و لغات استفاده شده آگاه نباشیم ممکن است نتوان به نتیجه دلخواه دست یافت.

ر توانند دز میهای پیوندی باهایی کمک کند که دادهتواند به یافتن حوزههای کاربردی مینوع برنامه

 موثر باشند.های کاربردی آن ساختن برنامه
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ها به نآها و پر کردن های غیر انگلیسی زبان و عناصر آنی این کار سعی در شناسایی فرمدر ادامه

ها فرم ر کردنپهمان زبان برای  ی ازهایهایی نیاز به داشتن دادهدر چنین فرمصورت خودکار داریم. 

از  د فارسیهمانن های غیر انگلیسیزبانهای پیوندی به خواهیم داشت. بنابراین فراهم بودن منابع داده

و  های یافت شدهههمچنین، استفاده از چندین منبع داده برای افزایش نرخ داد نیازمندیها خواهد بود.

 ها به بهبود کارایی منجر خواهد شد.تکمیل داده
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 هاپیوست

 سازیها در فاز اولیه پیادهی فرمعناصر مجموعهاستخراج شده از اطالعات : پیوست الف

 
Before 

Label 
Name ID Type 

Value 

(Default) 
Title 

Presented 

Value for 

Options 

Yahoo mail Login form 

 Yahoo! ID Login username Input "" --  

 Password Passwd Passwd Input-

Password 

"" --  

 Sign In .save .save Button-

submit 

-- --  

Yahoo Registration 

 Name -- name div -- ---  

  firstname firstname Input-text "" First 

Name 

 

  secondname secondname Input-text "" Last 

Name 

 

 Gender  Gender 

collection 

Div -- --  

  gender gender Select - Select  

One - 

Gender  

  -- -- Option m m Male 

  -- -- Option f f Female 

 Birthday -- birthdategroup Div -- Birthday  

  mm mm Select -- - Select 

Month - 

 

    Option ""  - Select 

Month  

    Option 1  January 

    Option 2  February 

    Option 3  March 

    Option 4  April 

    Option 5  May 

    Option 6  June 

    Option 7  July 

    Option 8  August 

    Option 9  September 

    Option 10  October 

    Option 11  November 
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    Option 12  December 

  dd dd Input-text "" Day  

  yyyy yyyy Input-text "" Year  

 Country country country select    

    option af  Afghanistan 

    option ax  Aland 

Islands 

    option al  Albania 

    option dz  Algeria 

 Postal Code postalcode Postalcode Input-text ""   

 Yahoo! ID 

and Email 

yahooid yahooid Input-text ""   

  domain domain select    

    option yahoo.co

m 

 yahoo.com 

    option ymail.com  ymail.com 

    option Rocketma

il 

.com 

 rocketmail.c

om 

 Password password password Input- 

password 

""   

 Re-type 

Password 

passwordconfirm Password 

confirm 

Input- 

password 

""   

 Alternate 

Email 

(optional) 

altemail altemail Input-text ""   

 Secret 

Question&

nbsp;1 

secquestion secquestion select    

    option ""  - Select One 

- 

    Option Where did 

you meet 

your 

spouse? 

 Where did 

you meet 

your 

spouse? 

    Option What is 

your 

oldest 

cousin's 

name? 

 What is 

your oldest 

cousin's 

name? 

    Option What is 

your 

 What is 

your 
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youngest 

child's 

nickname

? 

youngest 

child's 

nickname? 

    Option What is 

your 

oldest 

child's 

nickname

? 

 What is 

your oldest 

child's 

nickname? 

    Option What is 

the first 

name of 

your 

oldest 

niece? 

 What is the 

first name 

of your 

oldest 

niece? 

    Option What is 

the first 

name of 

your 

oldest 

nephew? 

 What is the 

first name 

of your 

oldest 

nephew? 

    Option What is 

the first 

name of 

your 

favorite 

aunt? 

 What is the 

first name 

of your 

favorite 

aunt? 

    option Where did 

you spend 

your 

honeymoo

n? 

 Where did 

you spend 

your 

honeymoon

? 

    option custom  - Type your 

question 

here - 

 Specify 

Your 

Question 

customsecquestio

n1 

Customsec 

question1 

Input-text ""   

 Your 

Answer 

secquestionanswe

r 

Secquestion 

answer 

Input-text ""   

 Secret secquestion2 secquestion2 select    
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Question&

nbsp;2 

    option ""  - Select One 

- 

    option Where did 

you spend 

your 

childhood 

summers? 

 Where did 

you spend 

your 

childhood 

summers? 

    option What was 

the last 

name of 

your 

favorite 

teacher? 

 What was 

the last 

name of 

your 

favorite 

teacher? 

    option  

. 

. 

. 

 

  

    option Who is 

your 

favorite 

author? 

 Who is your 

favorite 

author? 

    option custom  - Type your 

question 

here - 

 Specify 

Your 

Question 

customsecquestio

n2 

Customsec 

question2 

Input-text ""   

 Your 

Answer 

secquestionanswe

r2 

Secquestion 

answer2 

Input-text ""   

  IAgreeBtn IAgreeBtn Input- 

submit 

Create My 

Account 

 "" 

 Gmail Login form 

 Username: Email Email Input-text ""   

 Password: Passwd Passwd Input- 

password 

   

  signIn signIn Input -

submit 

Sign in   

 Gmail NewAccount 
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 First Name: FirstName FirstName Input-text ""   

 Last Name: LastName LastName Input-text ""   

 Desired 

Login 

Name: 

??? ??? ???    

        

 Choose a 

password: 

Passwd Passwd Input- 

password 

   

 Re-enter 

password: 

PasswdAgain Passwd 

Again 

Input- 

password 

   

 Security 

Question: 

selection questions select    

    option What is 

the name 

of your 

best friend 

from 

childhood

? 

 What is the 

name of 

your best 

friend from 

childhood? 

    option What was 

the name 

of your 

first 

teacher? 

 What was 

the name of 

your first 

teacher? 

    option What is 

the name 

of your 

manager 

at your 

first job? 

 What is the 

name of 

your 

manager at 

your first 

job? 

    option hat was 

your first 

phone 

number? 

 hat was 

your first 

phone 

number? 

    option What is 

your 

vehicle 

registratio

n number? 

 What is 

your vehicle 

registration 

number? 

    option ownquesti

on 

 Write my 

own 

question 
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 Answer: IdentityAnswer Identity 

Answer 

Input-text ""   

 Recovery 

email: 

SecondaryEmail Secondary 

Email 

Input-text ""   

 Location: loc loc select    

    option AF  Afghanistan 

 (افغانستان)

    option AX  Aland 

Islands 

    option AL  Albania 

(Shqipëria) 

     . 

. 

. 

 

  

    option ZW  Zimbabwe 

 Birthday: Birthday Birthday Input-text ""   

 Facebook Login 

 Email: email email Input-text ""   

 Password: pass pass Input- 

password 

""   

  Login Login Input -

submit 

Login   

 Facebook Sign Up 

 First Name: firstname firstname Input-text ""   

 Last Name: lastname lastname Input-text ""   

 Your 

Email: 

reg_email__ reg_email__ Input-text ""   

 Re-enter 

Email: 

reg_email_ 

confirmation 

__ 

reg_email_ 

confirmation 

__ 

Input-text ""   

 New 

Password: 

reg_passwd__ reg_passwd 

__ 

Input-text ""   

 I am: sex sex select    

    Option 0  Select Sex: 

 

    Option 1  Female 

    option 2  Male 
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. 

. 

. 
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 TEL8: مفاهیم استخراج شده از فیلدهای فرم موجود در مخزن فرم پیوست ب

 در مفهوم آن ندهنشانده يلدهايف ينامگذار يبرا شده استفاده متفاوت يهانام و ياستخراج ميمفاه 4جدول 

 ييمايهواپ حوزه مختلف يهافرم

Airfares 
  هاي مختلف فيلدنام شرح فيلد

 ,Departure City, departure city, from, Departure, departure مبدا

Depart, depart, Leaving From, leave from, Departing on, 

depart on, From, Leaving on, leave on, Departing, depart, 

From: City or Airport Code, Origin, return from, Leave, 

Departing from, depart from, Depart Date, Select Your 

Departure City, Departure From, Fly From,  

1 

 ,Vacation Destination, vacation destination, Arrival مقصد

arrival, Destination, destination, Going to, go to, Returning 

on, return on, To, Returning, return, To: City or Airport 

Code, return to, Arrival City, Return Date, Return, Select 

Your Arrival City, Arrive, Departure To, Fly To 

2 

 ,Departure Date, departure date, Date, preferred time زمان حركت

Depart, Flight departure date, Depart Date, Depart Time, 

Dep. Date, Time Out 

3 

 Return Date, return date, return Date, return preferred ان بازگشتزم

time, Return, Return Date, Return Time, Ret. Date, 

Departure Time, Time Back,  

4 

 Type of Class/Cabin, cabin, Service Class, class, travel نوع پرواز )كالس(

class, Cabin/Fare, Cabin Class, Preferred cabin, Fare type, 

Booking class,  

5 

-نوع پرواز )يکطرفه

 دوطرفه(

Type of Trip, type of trip, Type of flight, Ticket Type, 

Type of Ticket 
6 

 ,Adult, adult, Adult 12 to 60, adults, number of adults تعداد افراد بزرگسال

Adults ages, ADULT,  
7 

 ,Children 2-11yr, children, child, 2-11y, Children under 12 تعداد كودكان

Children ages, CHILD 

8 

 Infants (0-2 years), infant, Infant Under 2, infants, Infants تعداد نوزادان

in Adult's Lap, Infants in Reserved Seats, 0-2y, Infants, 

Infant in lap, Infant in seat, Infants ages, INFANT 

9 

 Currency, Select your Currency 10 واحد پول

 Number of Passengers, passenger, Passengers, No. of تعداد مسافران )كلي(

Tickets, Number of Tickets,  

11 

 Youth,  12 تعداد افراد جوان

 Senior 60 and Over, senior, Seniors, Seniors ages,  13 تعداد افراد مسن

 Pricing option,  14  قيمت
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 ,Preferred Airlines, airline, Select by Airline, Airline خط هوايي مورد نظر

Airline Preference 

15 

 Aircraft Type,  16 هواپيماي مورد نظر

 ?Make a stop in between ديگر
 

17 

Vacation Type 18 

 

 در مفهوم آن ندهنشانده يلدهايف ينامگذار يبرا شده استفاده متفاوت يهانام و ياستخراج ميمفاه 5 جدول

 اتومبيل حوزه مختلف يهافرم

Automobiles 

  فيلدهاي مختلف نام شرح فيلد

 ,Year, year, 4-Digit Year Range, Date, date, Year Range محدوده سال ساخت

year range, Oldest Year Desired, oldest year desired, Year 

is, year, Earliest Year, earliest year, Latest Year, latest 

year, Registration year, registration year, Made In Or 

After, made in, Between Years,  

1 

 ,Make, make, Manufacturer, manufacturer, Vehicle Make شركت سازنده

vehicle make, Manufacturer Make, manufacturer make, 

Inventory Type, inventory type, Make name, car made by, 

Brand, brand, by Automaker, automaker,  

2 

 ,Model, model, Type, type, Vehicle, vehicle مدل، نوع وسيله

MODEL/TYPE, model|type, Vehicle Model, vehicle 

model, Model name, Vehicle Type, vehicle type, models, 

The model I want is,  

3 

 Class, class,  4 كالس

شركت سازنده و مدل 

 وسيله

Make/Model, make|model, selected Make/Model to 

search,  

5 

 Price Range, price range, Price, Internet Price, internet محدوده قيمت 

price, target price, target price, How much do you want to 

spend, SELLING PRICE, selling price, Vehicle Price, 

Vehicle Pricing, vehicle pricing, Retail Price RANGE,  

6 

 Max. Price, max price, Price, Maximum Price, maximum ماكزيمم قيمت

price 
7 

 Minimum Price, minimum price 8 مينيمم قيمت

 Mileage, mileage, Miles, miles, Vehicle Mileage, vehicle مايل در ساعت

mileage, Car Mileage, car mileage, MAXimum Desired 

Mileage, maximum desired mileage, Mileage Range, 

mileage range, Odometer reading (kms), Max. Mileage, 

maximum mileage,  

9 
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 Color, color, Colour, colour, colors, Color Preference,  10 رنگ

 Exterior Color, exterior color,  11 رنگ بيروني

 Interior Color, interior color,  12 رنگ داخلي

 Zip Code, zip code, Your Zip, zip, Postal Code, postal كدپستي

code, Zip, Area Code, area code,  

13 

 Region, State/Province, state/province, Geographical ناحيه جستجو

Location, geographical location, ZIP Code and Search 

Area, zip code|area, County, county, region, LOCATION, 

location, Your State, state, This State Only, Item Location, 

item location, Where would you like to search, City, city, 

Country, country, Tell Us Where to Search, This State 

Only,  

14 

 Radius, radius, Distance, distance,  15 شعاع مکاني جستجو

امکانات )تهويه هوا، سقف 

 متحرک(

Options, options, Additional Options, additional options, 

Features, features, trim, Head Room, head room, Leg 

Room, leg room, Cargo Capacity, cargo capacity, Safety 

Features, safety features, Optional Features, optional 

features,  

16 

-اهنوع بدنه )تعداد درب

 استيشن، اسپرت، ...(

Body Type, Body Style, body style, Vehicle Body Style, 

vehicle body style, Category, category, Body, body, 

Classification, classification, Bodytype, bodytype,  

17 

 Number of Doors, number of doors, Doors, doors, No. of هاتعداد درب

Doors,  

18 

 Seats, seats, Seating, seating,  19 تعداد صندلي

سايز موتور )تعداد 

 سيلندر(

Engine Size, engine size, Engine, engine,  20 

 Cylinders, cylinders, Number of Cylinders, number of تعداد سيلندر

cylinders, # of Cylinders,  

21 

 Fuel Type, fuel type 22 نوع سوخت

 Currency, currency,  23 واحد پول

 Purchase Time, purchase time, Buying How Soon, buying زمان خريد

how soon, Approximate Purchase Date, purchase date,  

24 

 Payment Method, payment method,  25 روش پرداخت

 Email, Email,  26 آدرس ايميل

موتور انتقال نيروي 

 )استاندارد، خودكار(

Transmission, transmission, Transmission Type, 27 

 Keyword, Hot Word, word, FREE TEXT, free text,  28 كلمه كليدي جستجو

 ,New or Used, new or used, new vehicle, new vehicle دوموسيله نو يا دست

preowned, preowned, Stock, stock, Inventory Type, 

inventory type,  

29 

  30 

 consumer guide rating, Overall Value Rating, overall دهي خريدارانرتبه

value rating,  

31 
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 Seller Type, seller type 32 نوع فروشنده !

نوع فروش )خصوصي، 

 توسط واسط(

Sale Type, sale type,  33 

 Drive wheels available, Series, Lease period, Monthly ديگر

payment,  
34 

Fuel Efficiency, 35 

 

 آن شاندهندهن يلدهايف ينامگذار يبرا شده استفاده متفاوت يهانام و ياستخراج ميمفاه 6 جدول

 كتاب حوزه مختلف يهافرم در مفهوم

Books 
  هاي مختلف فيلدنام شرح فيلد

نام نويسنده )نام و نام 

 خانوادگي(

last name, last name, first name, first name, Author, 

author, by author, Author's Name, Authors, 

Author/Contributor, surname, Author/Artist, Author's 

Surname, Author Last Name, Authors name or part of 

authors name, Author containing,  

1 

 ,Title, specific Title, by title, Title of Book, Book Title عنوان

Title words, British Book Title, Title search, Book name, 

Title containing,  

2 

 ,Keywords in the title, title keyword, Keyword, keyword كلمه كليدي

ISBN, Any Word(s), any word, Keyword Search, keyword 

in subject, Keyword in Title,  

3 

ISBN specific ISBN, isbn, ISBN number, ISBN or Catalog 

Number search, isbn|catalog, ISBN #,  
4 

 Catalog #, ISBN or Catalog Number search, isbn|catalog, 5 شماره كاتالوگ

 ,Subject, subject, Subject area, Subjects, Subject limiter موضوع

Topic, Topic(s), Subject Category, on this Subject,  

6 

تعداد نتايج قابل نمايش 

 در هر صفحه

Results per page, result per page, Matches per page, 

Number of results per page, Display search results,  
7 

 ,Publisher/Date, publisher|date, Publisher, publisher ناشر

Publishers, Publisher Name, imprint, Imprints, Publisher's 

name, Include titles published by و 

8 

 ,Publisher/Date, publisher|date, Publication Year تاريخ چاپ

Publication Date, publication date, publishing date, 

publishing date, Release Date, Publication years, Published 

year(yyyy), pub date, published,  

9 

كشور )محل چاپ يا محل 

 وجود كتاب؟(

Display, display, Country, country, Display in, Display in, 

Search in country, location,  

10 

 ,Hardcover ،Binding, binding, Attributes, attribute, Format, formatنوع )

type, Book type, book type, Book limiter, Search In, 

11 
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Paperback ،

Audiobook... ، 

Media Type, book class, binding type,  

 Price, price, Price Range,  12 قيمت

 Min. US dollar price, min price,  13 حداقل قيمت

 Maximum Price, Upper Price Limit, for less than this حداكثر قيمت

Price,  

14 

 ,Shipping Destination, Shipping Destination, US State مقصد دريافت كتاب 

state,  

15 

 Added Within, added within, Newly added,  16 تاريخ اضافه شدن

 Vendor,  17 فروشنده

 Language, language,  18 زبان 

مرتب كردن جستجو 

براساس نام مولف، عنوان، 

 قيمت، ...

Sort by, sort by, Sort results by, Sort results, Sort Books 

By, sorting,  

19 

 Reader Age, reader age, Age, age, Approximate Age,  20 سن خواننده كتاب

 Audience, User Level,  21 نوع مخاطب

 ,Category, category, Sub Category, sub category, Section دسته

Department,  

22 

 Description, Item Description,  23 توضيحات

 Book code,  24 كد كتاب 

وضعيت كتاب )در حال 

 چاپ، چاپ شده، ...(

Status, Availability,  25 

 title|author|keyword|isbn 26 جستجوي پايه

 Awards, award 27 هاجايزه

 Series, series, Series Title,  28 هاسري

 Search for an Item Number from our catalogs 29 ديگر

Alibris I.D., CBD Stock Number,  30 

Print status,  31 

SKU,  32 

Content, 33 

BISAC Subject,  34 

Performer,  35 

Review Source,  36 

Group,  37 

Our Ref.,  38 

Annotation,  39 
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Lexile,  40 

Interest level,  41 

Reading level,  42 

Dewey decimal,  43 

Copyright,  44 

Reading program,  45 

Reviews,  46 

review code,  47 

UW Course Number,  48 

UW SLN Code,  49 

Order, 50 

 

 در مفهوم آن ندهنشانده يلدهايف ينامگذار يبرا شده استفاده متفاوت يهانام و ياستخراج ميمفاه 7 جدول

 كرايه ماشين حوزه مختلف يهافرم

CarRentals 
  هاي مختلف فيلدنام شرح فيلد

 pick up location, Pick-up city, Rental Location, Pick-Up محل برداشتن وسيله

Country, pick up country, pick up city, where pick up, 

Pick-up airport or city name, Rental Location, Delivery to 

Address,  

1 

 Drop Off Location, Drop-off city, Return Location, Pickup محل تحويل وسيله

Point, drop off city, where drop off,  

2 

 Pick Up Date/Time, pick up time, Pick Up Date, Pick Up زمان برداشتن وسيله

Date & Time, when reserve, Start Date, Start Time, 

starting from,  

3 

-Drop off Date/Time, drop off time, Drop off Date, Drop زمان تحويل وسيله

Off Date & Time, return Date, Return Time, when return, 

Finish Date, Finish Time,  

4 

 Full Name, Member Last Name, last name,  5 نام فرد 

 Telephone,  6 شماره تلفن

 Email,  7 آدرس ايميل

 ,Country of Residence, country, City/Town, State/Province محل اقامت فرد

city, state,  

8 

شماره حساب يا شماره 

 شناسايي عضو

Member I.D., Account Number,  9 

 Car Type, kind of car, Car Type, Car Category, Vehicle 10 نوع وسيله
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Class, Car Class, type of car, Car Group, 

 Transmission, Car Transmission, Transmission type,  11 انتقال نيروي موتورنوع 

 Air-Conditioning, air conditioning,  12 امکانات وسيله

 Airline, Flight Number, Arriving Airline,  13 خط هوايي

 Airport Location Code,  14 محل فرودگاه

 Flight Number,  15 شماره پرواز

 Please state how did you hear about us,  16 چگونگي آشنايي با سايت

 rate code, Rate Choice,  17 دهيرتبه

 Preferred Agencies, agency, Rental car company, who rent بنگاه مورد نظر

from,  

18 

 Promo Code/Assoc. I.D,  19 ديگر

Corporate I.D.,  20 

Coupon Code,  21 

Wizard Number,  22 

discount code, Discount 23 

CD  Number,  24 

Contract ID (Discount Number),  25 

IATA Number,  26 

Return branch, 27 

Age,  28 

quote in UK, 29 

 

 در مفهوم آن ندهنشانده يلدهايف ينامگذار يبرا شده استفاده متفاوت يهانام و ياستخراج ميمفاه 8 جدول

 هتل حوزه مختلف يهافرم

Hotels 
  هاي مختلف فيلدنام شرح فيلد

 Facilities,  1 امکانات هتل

 ,Search for hotels in this area, area, town, Select A Country منطقه جستجو براي هتل

country, Local Region, region, city, state, destination, 

location, city, state or province, where, number and street, 

state or province, city name, where, city or airport code, 

street address,  

2 

شعاع جستجو )مايل يا 

 كيلومتر(

Search within, within, radius, Distance from city/address, 

distance,  

3 

 Size of room, size,  4 اندازه اتاق

 number of rooms, Rooms Needed, rooms, # of ROOMS,  5 هاتعداد اتاق

 Requested # of Beds, beds 6 هاتعداد تخت

 room type,   7 اتاقنوع 
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 bed type,  8 نوع تخت

 ,Price Range, price, Range of Room Rate (US$/Day), rate محدوده قيمت

Preferred price range, Budget per person, per night, rate 

range,  

9 

 Show Rates In, rate, Currency Type, currency,  10 واحد پول

 ,Check-in, Check In Date, check-in date, Start Date, arrive زمان ورود

depart, Check in, Arrival Date [mm/dd/yyyy], arrival date, 

arrival, when, arriving,  

11 

 Check-out, Check Out Date, check-out date, End Date, end زمان خروج

date, Check out, departure,  
12 

 Nights, number of nights, nights, # Of Nights,  13# هاي اقامتشبتعداد 

 Adults per Room, adults, Adults, #  Adults,  14 تعداد افراد بزرگسال 

 Children, # Children, kids, # of KIDS,  15 تعداد كودكان

 Seniors,  16 تعداد افراد مسن

 Name or Brand contains, name, Name contains, Hotel نام هتل

Name, hotel name, Hotel Chain, hotel chain, hotel brands, 

hotel, Hotel name/chain,  

17 

 Hotel Type, hotel type, star rating, lodging type, lodging نوع هتل

category, how much,  

18 

 Travel Agency, agency 19 بنگاه مسافرتي

 Sort order,  20 مرتب كردن براساس

نوع مکان و امکانات در 

 هتل

Property type, type, amenities, Amenities, Hotel Features, 

feature, type of property, in-room amenities, activities,  

21 

امکانات خاص )هريک 

داراي ليستي از امکانات 

 ميباشند(

winter sports,  

sight-seeing,  

water sports, 

miscellaneous, 

daredevil sports, 

out on the town, 

other sports, 

out in nature, 

rides & tours, 

Scenic Location,  

22 

 Postal/Zip code, zip, zip code,,  23 كد پستي

 Smoking Preference, smoking, details,  24 شرايط

مسافرت )هوايي، نوع 

همراه تور، اجاره ماشين، 

)... 

plan options,  25 

نمايش نتايج )در ليست يا 

 روي نقشه(

View results,  26 

جستجو براساس يک مکان 

 خاص همانند برج ايفل

Reference Point, Reference, tourism region,  27 
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 airport code,  28 فرودگاه

 restaurant name, cuisine,  29 رستوران و نوع غذا

 Promo Code, promotion code, Corporate ID #, corporate كد همکاري

ID number, corporate/promotional code,  

 

30 

 ,Frequent Guest, frequent guest, number of guests, guests ميهمان

hotel chain or guest program 

31 

 Hilton Family of Brands, brand,   32 ديگر

Marriott Rewards number,  33 

Reservations and Takeout, 34 

Community, 35 

 

 در مفهوم آن ندهنشانده يلدهايف ينامگذار يبرا شده استفاده متفاوت يهانام و ياستخراج ميمفاه 9 جدول

 شغل حوزه مختلف يهافرم

Jobs 
  هاي مختلف فيلدنام شرح فيلد

 ,State, city, location, state or metro area, country, US state مکان جستجوي شغل

Job location, closest region, province, country, 

vicinity|location, region, required travel, town|city, 

locations, international locations, job area, state|province, 

state|province, area, Where Would You Like to Work,  

1 

 Radius,  2 شعاع مورد جستجو

وزه و ح-عنوان )نام

 تخصص( شغل 

Title, job type, job title keyword, job category, category, 

career type, industry sector, skills / job descriptions / job 

titles, job title, role title, areas/disciplines, field experience, 

skills|job title, job categories, specialty, industry, position 

categories, industries, organization type, position 

description, telecom industry category, sector, function, 

mode, role, type of company,  

3 

 Keyword, earch Jobs Containing, Enter words separated by كلمه كليدي جستجو

spaces, job detail keywords, job keywords, keywords, 

filter,  

4 

نوع شغل )قراردادي، تمام 

 وقت، نيمه وقت(

job category, job type, work type, type of employment, tax 

term, length|status, type of job, employment type, options, 

job duration, position, position type,  

5 

 zip/postal code, city/zip code,  6 كد پستي

زمان اضافه شدن فرصت 

 شغلي

Display job added, how long ago any matching vacancy 

should have been posted, Show only recently posted jobs, 

job listing date, date listed, job posted, posted in the last, 

freshness, date posted, date range, posted within, job 

7 
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freshness, posted,  

 ,company name, Choose a specific company, company نام شركت مورد جستجو

corporate partners, employer, employers,  
8 

نوع شركت مورد جستجو 

 )خصوصي، دولتي، ...(

company type,  9 

 company size,  10 اندازه شركت مورد جستجو

 Choose Firms to Exclude,  11 نام شركت عدم جستجو

شرايط عدم جستجو 

 )مکان، عنوان، ... شغل( 

Ignore,  12 

 Job ID, job ID,  13 شماره يا شناسه شغل

 experience level, experience, minimum experiences,  14 ميزان تجربه

 ,Salary, hourly, minimum salary, salary range, hourly rate ميزان حقوق

desired salary,  
15 

 Degree, minimum education, required min education level,  16 مدرک تحصيلي 

 Travel, required travel, business travel, required travel ميزان مسافرت در شغل

level,  

17 

 primary skill, skills,  18 مورد نيازمهارتهاي 

 Software,  19 افزارهاي مورد نيازنرم

پست مديريتي يا غير 

 مديريتي

Management, employment level,  20 

 member affiliation 21 

 Extras,  22 مزاياي اضافي

زمانبندي انجام شغل 

)روزكار، شبکار، قابل 

 انتخاب، ...(   

Schedule,  23 

 Matching,   24 ديگر

Vacancy,  25 

entry level only,  

 

26 

job posted by, 27 

visa sponsorship,  

 

28 

relocation cost paid, 29 
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 مفهوم آن هندهنشاند يلدهايف ينامگذار يبرا شده استفاده متفاوت يهانام و ياستخراج ميمفاه 10 جدول

 فيلم حوزه مختلف يهافرم در

Movies 
  هاي مختلف فيلدنام شرح فيلد

 ,Title, name, movie, Movie Title, artist|title, book title عنوان فيلم

title|keyword, title|description, Movie Title, artist|band|title, 

title|director|star, title|person|keyword, description, 

title|description,  

1 

 Theater, Theater Name, Theater Partner,  2 سالن نمايش فيلم

 City, recent release,  3 مکان نمايش فيلم

 Zipcode, City or Zip Code, zip/postal code,  4 كد پستي

 ,Keyword, synopsis, Synopsis Keywords, title|keyword كلمه كليدي

keyword|item,  
5 

 People, PERSON'S NAME, person,  6 جستجو بر اساس افراد

 ,Artist, actor|director, star, Star Name, actor, artist|title هاي( فيلم)ستارهبازيگران 

star|author, actor|actress, Starring, legend, artist|band|title, 

actor|artist,  

7 

 actor|director, director,  8 كارگردان

 ,Author, Book Author, star|author, writer نويسنده

author|screenwriter,  

9 

 screenwriter, author|screenwriter,  10 فيلمنامه نويس

 Creator, Company, producer, manufacturer,  11 سازنده )توليد كننده(

 Editor, cinematographer,  12 اديتور

 Location, Regional Coding, region, Region Code, country,  13 مکان فيلم )لوكيشن(

 Label, Lebel, Record Label,  14 برچسب فيلم

 production year,  15 سال توليد

 ,release date, decade, Original Release Date, date limit سال انتشار

Release Year, year,  

16 

 Genre, genre,  17 ژانر فيلم

 Studio, Movie Studio, studio|publisher,  18 استوديوي سازنده

 Price,  19 قيمت

، DVDفرمت فيلم )

VHS)... ، 

Format, media, Video Format,  20 

 & Castنام عوامل فيلم )

crew) 

 و شغل آن عامل فيلم

Name, job 
Cast/Crew, category 

21 

 Album, Album Title, Music Album Title, music title, Music عنوان آلبوم )موسيقي(

Label, classical music,  
22 
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 ,Music Song Title, song, Music Movie Soundtrack هاعنوان يکي از موسيقي

soundtrack,  

23 

 Character, Character Name,  24 نام كاراكتري در فيلم

جستجوي اتفاق در مورد 

براساس يک تاريخ  هافيلم

 خاص

On This Day in History, this day,  25 

 Sort, item,  26 جستجو براساس

Isbn كتاب Book ISBN, isbn,  27 

 Music Artist, composer, sound,  28 موسيقي

 MPAA Rating, rating, Store Ratings,  29 رتبه فيلم

 Language Audio Tracks, language,  30 زبان فيلم

 Subtitles, Subtitle,  31 زيرنويس

 Audio Type, type, Audio Encoding, audio encoding,  32 نوع صدا

نوع فيلم )كودكان، 

 بيوگرافي، كالسيک، ...(

Category, subject,  33 

 running time,  34 طول فيلم

 Version, extra info,  35 نسخه فيلم

تعداد نمايش نتايج در 

 صفحه

result per page, entry per page,  36 

 Find IMDb Feature, feature,  37 هاي فيلمويژگي

 By technical criteria, technicals,  38 ديگر

 Upc, 39 

stock #, 40 

historical reference, 41 

All -May take time, 42 

Scope of search , scope, 43 

Special Features, feature,  44 

special offer, 45 

Catalogue number, catalog #,  46 

Certificate,  47 

wide screen,  48 

caption, 49 

condition, 50 

inventory, 51 

message board, 52 

legend,  53 

Part Number, part #, 54 

Game, 55 

MVD SKU#, sku #, 56 

Tomatometer,  57 

PLOT CONTAINS, plot, plotline, 58 
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 مفهوم آن هندهنشاند يلدهايف ينامگذار يبرا شده استفاده متفاوت يهانام و ياستخراج ميمفاه 11 جدول

 موسيقي حوزه مختلف يهافرم در

MusicRecords 
  هاي مختلف فيلدنام شرح فيلد

 ,title|work, recording name, title, work, Work Title عنوان )نام(

description, artist|band|movie, music, dvd title,  

1 

 ,Album Title, title, Album/CD Title, album, movie title عنوان )نام( آلبوم يا فيلم

album info, album|artist|song,  

2 

 ,Title, Track Title, soundtrack, song, Song Title, work|song عنوان )نام( يک موسيقي

album|artist|song,  

3 

 ,Composer, composer|performer, composer|type سازنده

manufacturer, ensemble,  

4 

 Producer,  5 توليد كننده

 Publisher,  6 منتشر كننده

 Writer,  7 نويسنده

 ,artist|performer, performer, artist, Track Artist هنرمند )گروه( اجرا كننده

artist|band|movie, artist|group, composer|performer,  

soloist, singer, musician, player, actor, album|artist|song, 

band, artist|ensemble, band|artist,  

8 

 Keyword, work|keyword,  9 كلمه كليدي

 Venue,  10 

 Label, Record Label, label|description, publish year, Year,  11 برچسب

 release year, release month,  12 سال انتشار

 Barcode, carcode,  13 باركد

 Catalogue Number, catalog #,  14 شماره كاتالوگ

 ,Orchestra, orchestra|ensemble, ensemble اركست

,  

15 

 Conductor,  16 رهبر اركستر

 Genre,  17 ژانر

 ,CD, DVDنوع مديا )

…) 

Format, media,  18 

 Sort, Sort order, Sort by,  19 كردن براساس مرتب

 recently added, How Recently Added, date added,  20 زمان اضافه شدن

تعداد نمايش نتايج در 

 صفحه

Number of titles per page, title per page, Number of 

Results, # of result, max result, entry per page,  

21 

 ,Category, Music Category, style, sub-categoryنوع موسيقي )جاز، راک، 

composer|type, any fields containing, any field,  

22 
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 متال، ...(

 Movie Cast/Crew, cast/crew,  23 عوامل فيلم

 Store Ratings, rating,  24 رتبه

 Country,  25 مکان

 recording quality,  26 

 Item #,  item,  27 ديگر

Tour Dates, tour date,  28 

Radio, 29 

musician resource,  30 

retail outlet,  31 

magazine, 32 

Meta Site,  site, 33 

Festival, festival, 34 

promoter|agent, 35 

ticket seller, 36 

selection id,  37 

instrument,  38 

special offer,  39 

raga|content, 40 

composition|piece, 41 

guest, 42 

EAN,  43 

Search News, news, 44 

Search Shows, show, 45 

Search Videos, video, 46 

Search Members, member, 47 

Entire Site, site, 48 

CDC part number for  _  part #,  49 

Upc,  50 

Condition,  51 

Inventory,  52 
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هاي وب به همراه مفهوم و يا ويژگي متناظر در مجموعه اي عناصر فرمهاي داده: مدلپيوست پ

 هاي وب دادهداده

 هاي حوزه هواپيمايياي عناصر فرممدل داده 12 جدول

Airfares Data Model 
 ويژگي متناظرمفهوم يا 

(DBPedia) 
  نام شرح 

foaf:based_near مبدا پرواز Departure  1 

 Destination 2 مقصد پرواز 

 Departure Date 3 زمان حركت 

 Return Date  4 زمان بازگشت 

 Cabin Class  5 نوع پرواز )كالس( 

 Type of Trip 6 وطرفه(د-نوع پرواز )يکطرفه 

 Adults  7 تعداد افراد بزرگسال 

 Children 8 تعداد كودكان 

 Infants  9 تعداد نوزادان 

 Currency 10 واحد پول 

 Passengers  11 تعداد مسافران )كلي( 

 Seniors  12 تعداد افراد مسن 

dbpedia-owl:unitCost قيمت  Price 13 

dbpedia-owl:Airline خط هوايي مورد نظر Airline 14 

dbpprop:aircraftType هواپيماي مورد نظر Aircraft Type  15 

rdf:type 

dbpedia-owl:Aircraft 

dbpedia-owl:type  

dbpedia:Airliner 
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 اتومبيل حوزه يهافرم عناصر ياداده مدل 13 جدول

Automobiles Data Model 
 مفهوم يا ويژگي متناظر

(DBPedia) 
  نام شرح 

dbpedia-

owl:productionStartYear 
-dbpedia

productionEndYearowl: 
dbpprop:production 

 Year  1 محدوده سال ساخت

dbpedia-owl:manufacturer 

dbpprop:manufacturer 

dbpedia-owl:designCompany 

dbpedia-owl:designer 

dbpprop:designer 

 Manufacturer  2 شركت سازنده

dbpprop:name 

rdfs:label 

dbpprop:aka 

 Model  3 مدل، نوع وسيله

dbpedia-owl:class 

dbpprop:class 
 Class  4 كالس

 Price Range  5 محدوده قيمت  

 Maximum Price 6 ماكزيمم قيمت 

 Minimum Price 7 مينيمم قيمت 

 Mileage 8 مايل در ساعت 

 Color  9 رنگ 

 Exterior Color  10 رنگ بيروني 

 Interior Color  11 رنگ داخلي 

 Zip Code  12 كدپستي 

foaf:based_near ناحيه جستجو Region  13 

 Radius  14 شعاع مکاني جستجو 

 Options 15 امکانات )تهويه هوا، سقف متحرک( 

dbpedia-owl:bodyStyle 

dbpprop:bodyStyle 
استيشن، -هانوع بدنه )تعداد درب

 اسپرت، ...(

Body  16 

dbpprop:bodyStyle هاتعداد درب Doors  17 

 Seats  18 تعداد صندلي 

dbpedia-owl:engine 

dbpprop:engine 
 Engine  19 سايز موتور )تعداد سيلندر(

 Cylinders  20 تعداد سيلندر 

 Fuel Type 21 نوع سوخت 

 Currency  22 واحد پول 

 Purchase Date  23 زمان خريد 
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 Payment Method  24 روش پرداخت 

 Email  25 آدرس ايميل 

dbpedia-owl:transmission 

dbpprop:transmission 
 Transmission 26 (انتقال نيروي موتور )استاندارد، خودكار

 Keyword  27 كلمه كليدي جستجو 

 New or Used  28 دوموسيله نو يا دست 

 Rating  29 دهي خريدارانرتبه 

rdf:type 

dbpedia-owl:Automobile 
   

 

 كتاب حوزه يهافرم عناصر ياداده مدل 14 جدول

Books Data Model 
 مفهوم يا ويژگي متناظر

(DBPedia) 

  نام شرح

dbpedia-owl:author 

dbpprop:author 
 Author  1 نام نويسنده )نام و نام خانوادگي(

dbpprop:name 

dbpprop:title 

rdfs:label 

 Title  2 عنوان

 Keywords  3 كلمه كليدي 

dbpedia-owl:isbn 

dbpprop:isbn 

ISBN ISBN  4 

 Catalog Number  5 شماره كاتالوگ 

dbpedia-owl:genre 

dbpprop:genre 
 Subject  6 موضوع

 Results per page  7 تعداد نتايج قابل نمايش در هر صفحه 

dbpedia-owl:publisher 

dbpprop:publisher 
 Publisher  8 ناشر

dbpprop:releaseDate 

dbpprop:years 
 Publication Date  9 تاريخ چاپ

dbpedia-owl:country ا محل وجود كتاب؟(كشور )محل چاپ ي Display Location 10 

dbpedia-owl:mediaType 

dbpprop:mediaType 
، Hardcover ،Paperbackنوع )

Audiobook... ، 

Format  11 

 Price  12 قيمت 

 Minimum price 13 حداقل قيمت 

 Maximum  14 حداكثر قيمت 

 Shipping مقصد دريافت كتاب  

Destination  

15 
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 Added Within  16 تاريخ اضافه شدن 

dbpedia-owl:language 

dbpprop:language 
 Language  17 زبان 

مرتب كردن جستجو براساس نام مولف،  

 عنوان، قيمت، ...

Sort by  18 

Foaf:age سن خواننده كتاب Reader Age  19 

 Audience Level 20 مخاطبنوع  

dbpedia-owl:genre 

dbpprop:genre 
 Category  21 )موضوع( دسته

 Description  22 توضيحات 

وضعيت كتاب )در حال چاپ، چاپ شده،  

)... 

Status  23 

rdf:type 

dbpedia-owl:Book 
   

 

 كرايه ماشين حوزه يهافرم عناصر ياداده مدل 15 جدول

CarRentals Data Model 

 يا ويژگي متناظر مفهوم
(DBPedia) 

  نام شرح

foaf:based_near محل برداشتن وسيله Pick Up Location  1 

dbpedia-owl:location 

dbpprop:areaServed 
 Drop Off Location  2 محل تحويل وسيله

 Pick Up Date  3 زمان برداشتن وسيله 

 Drop off Date  4 زمان تحويل وسيله 

Foaf:name  نام فرد Name  5 

foaf:phone شماره تلفن Phone 6 

foaf:mbox آدرس ايميل Email 7 

foaf:based_near محل اقامت فرد Country of Residence  

(Location) 

8 

شماره حساب يا شماره شناسايي  

 عضو

Member I.D.  9 

dbpedia-owl:class 

dbpprop:class 
 Car Type 10 نوع وسيله

dbpedia-owl:transmission 

dbpprop:transmission 
 Transmission  11 نيروي موتورنوع انتقال 

  Air-Conditioning امکانات وسيله 

(Options) 

12 

dbpedia-owl:Airline خط هوايي Airline  13 
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dbpedia-owl:targetAirport محل فرودگاه Airport Location  14 

 Flight Number 15 شماره پرواز 

 Rate  16 دهيرتبه 

rdfs:label 

foaf:name 
 Preferred Agencies  17 بنگاه مورد نظر

dbpprop:industry 

dbpedia-owl:industry 

dbpedia:Car_rental 

dcterms:subject 

category:Car_rental_companies 

   

 

 هتل حوزه يهافرم عناصر ياداده مدل 16 جدول

Hotels Data Model 
 مفهوم يا ويژگي متناظر

(DBPedia) 

  نام شرح

 Facilities 1 امکانات هتل 

dbpedia-owl:location 

dbpprop:areaServed 

dbpprop:location 

 Region  2 منطقه جستجو براي هتل

 Radius  3 شعاع جستجو )مايل يا كيلومتر( 

 Size of Room  4 اندازه اتاق 

 Number of Rooms  5 هاتعداد اتاق 

 Number of Beds  6 هاتعداد تخت 

 Price Range  7 محدوده قيمت 

 Currency 8 واحد پول 

 Check In Date  9 زمان ورود 

 Check Out Date  10 خروج زمان 

 Number of Nights  11 هاي اقامتتعداد شب 

 Adults  12 تعداد افراد بزرگسال  

 Children  13 تعداد كودكان 

 Seniors  14 تعداد افراد مسن 

rdfs:label 

foaf:name 
 Hotel Name  15 نام هتل

 Hotel Type  16 نوع هتل 

 Travel Agency 17 بنگاه مسافرتي 
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 Sort Order  18 مرتب كردن براساس 

 Amenities   (Hotel نوع مکان و امکانات در هتل 

Features)  

19 

 Zip Code  20 كد پستي 

 airport code  21 فرودگاه 

جستجو براساس يک مکان خاص همانند  

 برج ايفل

Reference Point  22 

 Frequent Guest 23 ميهمان 

dbpedia-owl:industry 

dbpedia:Hotel 

dbpprop:industry 

"Hotels" 

   

 

 شغل حوزه يهافرم عناصر ياداده مدل 17 جدول

Jobs Data Model 
 مفهوم يا ويژگي متناظر

(DBPedia) 

  نام شرح

dbpprop:name 

dbpprop:officialNames 

rdfs:label 

  Title عنوان شغل

foaf:based_near مکان جستجوي شغل Location  1 

 Radius 2 شعاع مورد جستجو 

dbpprop:name 

dbpprop:officialNames 

dbpprop:activitySector 

 Category  3 وزه و تخصص( شغل ح-عنوان )نام

 Keyword  4 كلمه كليدي جستجو 

نوع شغل )قراردادي، تمام وقت، نيمه  

 وقت(

Employment Type  5 

 Zip Code 6 كد پستي 

 Freshness  7 شغليزمان اضافه شدن فرصت  

 Company   (Employer) 8 نام شركت مورد جستجو 

dbpprop:competencies و مهارتها ميزان تجربه Experience  9 

dbpprop:averageSalary ميزان حقوق Salary  10 

dbpprop:fieldOfStudy  مدرک تحصيلي Education  11 
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 Travel  12 ميزان مسافرت در شغل 

dbpprop:competencies مهارتهاي مورد نياز Skills 13 

dbpprop:type 

"profession" 

dcterms:subject 

category:Occupations 

   

 

 فيلم حوزه يهافرم عناصر ياداده مدل 18 جدول

Movies Data Model 

 مفهوم يا ويژگي متناظر
(DBPedia) 

  نام شرح

dbpprop:name 

rdfs:label 

foaf:name 

 Title  1 عنوان فيلم

 Theater  2 سالن نمايش فيلم 

foaf:based_near مکان نمايش فيلم City  3 

 Zip Code  4 كد پستي 

 Keyword  5 كلمه كليدي 

dbpedia-owl:starring 

dbpprop:starring 
 People  6 جستجو بر اساس افراد

dbpedia-owl:starring 

dbpprop:starring 
 Star  7 هاي( فيلمبازيگران )ستاره

dbpedia-owl:director 

dbpprop:director 
 Director 8 كارگردان

dbpedia-owl:writer 

dbpprop:writer 
 Author  9 نويسنده

dbpedia-owl:writer 

dbpprop:writer 
 Screenwriter  10 فيلمنامه نويس

dbpedia-owl:producer 

dbpprop:producer 
 Creator  11 سازنده )توليد كننده(

dbpedia-owl:editing 

dbpprop:editing 
 Editor  12 اديتور

 Location  13 مکان فيلم )لوكيشن( 

dbpedia-owl:country برچسب فيلم Label  14 

 production year 15 سال توليد 

dbpedia-

owl:releaseDate 

dbpprop:released 

 Release Date  16 سال انتشار

dbpedia-owl:genre ژانر فيلم Genre  17 
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dbpprop:genre 

dbpprop:studio استوديوي سازنده Studio  18 

 Price 19 قيمت 

dbpedia-owl:format 

dbpprop:format 
 Media  20 ، ...(DVD ،VHSفرمت فيلم )

dbpedia-owl:starring 

dbpprop:starring 
 (Cast & crewنام عوامل فيلم )

 و شغل آن عامل فيلم

Cast/Crew 

Category 

21 

rdf:type 

dbpedia-owl:Album 

dbpprop:type 

dbpprop:fromAlbum 

 Album Title  22 عنوان آلبوم )موسيقي(

rdf:type 

dbpedia-owl:Single 
 Song Title  23 هاعنوان يکي از موسيقي

 Character Name 24 كاراكتري در فيلمنام  

 Sort  25 جستجو براساس 

dbpedia-owl:isbn 

dbpprop:isbn 
Isbn كتاب ISBN  26 

dbpedia-

owl:musicComposer 

dbpprop:music 

 Composer  27 موسيقي

 Rating  28 رتبه فيلم 

dbpedia-

owl:language 

dbpprop:language 

 Language  29 زبان فيلم

 Audio Type  30 نوع صدا 

 Category  31 (نوع فيلم )كودكان، بيوگرافي، كالسيک، ... 

dbpedia-owl:runtime 

dbpprop:runtime 
 Running Time 32 طول فيلم

 Result per Page  33 تعداد نمايش نتايج در صفحه 

 

 موسيقي حوزه يهافرم عناصر ياداده مدل 19 جدول

MusicRecords Data Model 

 متناظرمفهوم يا ويژگي 

(DBPedia) 
 مفهوم يا ويژگي متناظر

(Jamendo) 

  نام شرح

dbpprop:name 

foaf:name 

rdfs:label 

mo:Record 

dc:title 
 Title  1 عنوان )نام(

rdf:type 

dbpedia-owl:Album 

dbpprop:type 

عنوان )نام( آلبوم  

 يا فيلم

Album Title  2 
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dbpprop:fromAlbum 
rdf:type 

dbpedia-owl:Single 

mo:track 

dc:title 
عنوان )نام( يک 

 موسيقي

Song Title  3 

dbpedia-

owl:musicComposer 
foaf:maker سازنده Composer  4 

dbpedia-owl:producer 

dbpprop:producer 
 Producer 5 توليد كننده 

 Publisher 6 منتشر كننده  

dbpprop:writer 

dbpedia-owl:writer 
 Writer 7 نويسنده 

dbpedia-owl:artist 

dbpprop:artist 

dbpedia-owl:musicalArtist 

dbpedia-owl:musicalBand 

mo:MusicArtist 

foaf:name 
هنرمند )گروه( 

 اجرا كننده

Performer  8 

 Keyword  9 كلمه كليدي  

rdfs:label  برچسب Label  10 

dbpprop:recorded 

dbpprop:years 

dc:date سال انتشار Release Year  11 

 Orchestra  12 اركست  

 Conductor 13 رهبر اركستر  

dbpedia-owl:genre 

dbpprop:genre 
 Genre 14 ژانر 

dbpedia-owl:format 

dbpprop:format 
 ,CDنوع مديا ) 

DVD, …) 

Media 

Format 

15 

مرتب كردن   

 براساس

Sort by 16 

 Date added 17 زمان اضافه شدن  

تعداد نمايش نتايج   

 در صفحه

Results per 

Page 

18 

dbpedia-owl:genre 

dbpprop:genre 
نوع موسيقي )جاز،  

 راک، متال، ...(

Music 

Category  

19 

 Cast/Crew  20 عوامل فيلم  

 Ratings  21 رتبه  
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هاي وب به همراه مفهوم و يا ويژگي متناظر در مجموعه اي عناصر فرمهاي داده: مدلپيوست ت

 هاي وب دادهداده

 FOAF واژگان مجموعه 17 جدول

 Term Type Status 
1 Agent (core) class stable 
2 account property testing 
3 accountName property testing 
4 accountServiceHomepage property testing 
5 OnlineAccount class testing 
6 PersonalProfileDocument class testing 
7 age (core) property unstable 
8 aimChatID property testing 
9 based_near (core) property testing 
10 birthday property unstable 
11 currentProject property testing 
12 depiction (core) property testing 
13 depicts property testing 
14 dnaChecksum property archaic 
15 Document (core) class testing 
16 familyName (core) property testing 
17 family_name property archaic 
18 firstName property testing 
19 focus property testing 
20 fundedBy property archaic 
21 geekcode property archaic 
22 gender property testing 
23 givenName (core) property testing 
24 givenname property archaic 
25 Group (core) class stable 
26 holdsAccount property archaic 
27 homepage property stable 
28 icqChatID property testing 
29 Image (core) class testing 
30 img (core) property testing 
31 interest property testing 
32 isPrimaryTopicOf (core) property stable 
33 jabberID property testing 
34 knows (core) property stable 
35 lastName property testing 
36 logo property testing 
37 made (core) property stable 
38 maker (core) property stable 
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39 mbox property stable 
40 mbox_sha1sum property testing 
41 member (core) property stable 
42 membershipClass property unstable 
43 msnChatID property testing 
44 myersBriggs property testing 
45 name (core) property testing 
46 nick property testing 
47 openid property testing 
48 Organization (core) class stable 
49 page property testing 
50 pastProject property testing 
51 Person (core) class stable 
52 phone property testing 
53 plan property testing 
54 primaryTopic (core) property stable 
55 Project (core) class testing 
56 publications property testing 
57 schoolHomepage property testing 
58 sha1 property unstable 
59 skypeID property testing 
60 status property unstable 
61 surname property archaic 
62 theme property archaic 
63 thumbnail property testing 
64 tipjar property testing 
65 title (core) property testing 
66 topic  /  topic (page) property testing 
67 topic_interest property testing 
68 weblog property testing 
69 workInfoHomepage property testing 
70 workplaceHomepage property testing 
71 yahooChatID property testing 
72 LabelProperty class unstable 
73 OnlineChatAccount class unstable 
74 OnlineEcommerceAccount class unstable 
75 OnlineGamingAccount class unstable 
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Abstract 

 

Web forms are the main way to access a significant amount of information on deep 

web. Users fill out forms in order to search this data or sign up to to web sites like social 

web. Form filling is a repetitive process and some of the data used for filling out forms 

is static. This process can be optimized by using semantic technology for preserving 

data that user filled out in previous forms and suggesting values for filling new ones 

from web of data. In this thesis, we present a novel framework for automatic form 

filling using data published as linked data on the web. The main goal in this work is to 

use semantic technologies to automatically filling out new web forms based on web of 

data and web forms that user has previously filled. Our proposed framework makes use 

of an ontology based approach as mapping technique. To make this possible, concepts 

used in different domains of web forms are extracted. The key innovation of this 

framework is that it consumes linked data as a useful source for providing data to fill 

out forms. Although the proposed process of form filling needs a low degree of user 

intervention, user feedbacks for each field is used immediately to provide correct values 

for filling other fields in this form and new forms. Experimental results on TEL8 form 

repository show that using linked data in different form domains, if being published, can 

improve data suggestion phase in form filling process. Using web of data in nine 

different domains is a challenging and innovative endeavor that we outline in this 

framework. Our findings indicate that linked open data is already a useful resource for 

building applications in different domains. Evaluation results show that our approach is 

feasible and effective and results are satisfying. 

 

Key words 
Automatic form filling, ontology based mapping, linked data, semantic techniques, data 

suggestion, user history 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

Master’s Thesis 

 

 

Automatic Filling Forms of Deep Web Entries 

using web of data 
 

 

 

 

 

Mahboobeh Dadkhah 
 

 

 

Supervisor: Dr. Mohsen Kahani 

 

 

 
September 2011 


