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  چكيده

هاي  به عنوان يكي از مهم ترين زمينه داده آميزيهاي داده اي و اطالعاتي، بحث  به واسطه افزايش جريان

گيري هاي ضعيف  در حوزه هايي كه اطالعات زيادي وجود دارد و تصميم .شود تحقيقاتي و عملياتي محسوب مي

داده آميزي اطالعات چندين منبع را . شود، مسئله داده آميزي بسيار حياتي است باعث پيامدهاي جدي مي

هاي مشخص و قابل درك درباره موجوديت ها و روابط  كند و اين عمل به منظور فراهم آوردن داده يكپارچه مي

  . ش جديد نيز خواهد شدگيرد و نهايتا منجر به استخراج دان بين آن ها صورت مي

 ،گير شدن آن، ضرورت درك اطالعات توسط ماشين بر هيچ كس پوشيده نيست با ظهور وب معنايي و همه

با توجه به اينكه يكي از . تكنولوژي هاي وب معنايي را وارد حوزه داده اميزي نماييم برآنيم تادر اين تحقيق 

و ساير با افزودن معنا و گنجاندن آنتالوژي  ،مي باشد JDLچندسطحي  ، مدلي داده آميزيرايجترين مدل ها

ساختار ارائه شده يكي از . مي شوديك ساختار داده آميزي معنايي ارائه  ،مدل اين هاي وب معنايي به تكنولوژي

هاي داده آميزي، كه چالش معنايي مي باشد را برطرف خواهد نمود و  چالش هاي اصلي موجود در سيستم

  .خواهد نمود حذفوجود در نحو، ساختار و معنا را از سيستم هاي داده اميزي ناهمگوني هاي م
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  فهرست عالئم و اختصارات

  تكميل نشده 

RDF: Resource Description Framework. 
RDFS: Resource Description Framework Schema. 
SPARQL: SPARQL Protocol and RDF Query Language. 
JDL: 

   



 1  مقدمه  -فصل اول 

 

 
 

ل ص    مقدمه -1فصل  .1 ف

به عنوان يكي از مهم ترين  1داده آميزيهاي داده اي و اطالعاتي، بحث  به واسطه افزايش جريانزه امرو

، به حل يكي از و در اين تحقيق برآنيم تا پيرامون اين موضوع شود هاي تحقيقاتي و عملياتي محسوب مي زمينه

  .بپردازيم آنمسائل و چالش هاي اصلي 

اشاره  2-1مي شود و در بخش  پرداخته و تعريف مسئله اصلي تحقيقموضوع  به 1-1در بخش  ،در اين فصل

بيان ساختار ساير فصل هاي تحقيق  3- 1بخش در سپس و  مسئله خواهيم داشت پيشنهادي اي به راه حل

  .خواهد شد

  تعريف مسئله -1- 1

 در حوزه هايي كه اطالعات زيادي وجود دارد و تصميم گيري هاي ضعيف باعث پيامدهاي جدي مي شود،

مسئله داده آميزي بسيار حياتي مي شود و نياز است كه داده هاي فراوان از منابع مختلف به صورت مناسب با 

  .يكديگر تركيب شوند

در مقاالت گوناگون تعاريف متفاوتي از داده آميزي ارائه شده است، اما در تعريفي كلي ميتوان گفت، داده 

داده هاي منابع مختلف را جمع آوري و تركيب كند تا بتواند  آميزي عبارتست از استفاده از تكنيك هايي كه

عمل استنباط را به نحوي انجام دهد كه نتيجه بدست آمده بسيار موثرتر از نتيجه بدست آمده از يك منبع 

يكپارچه مي كند و اين عمل به منظور فراهم آوردن تفسير و باشد، در واقع داده آميزي اطالعات چندين منبع را 

صورت مي گيرد و نهايتا منجر به  ها و روابط بين آن ها هاي مشخص و قابل درك درباره موجوديت داده

 [2][1].استخراج دانش جديد نيز خواهد شد

                                                 
1 Data fusion 



 2  مقدمه  -فصل اول 

 

 
 

پيش بيني وضع هوا، كنترل شبكه هاي سنسوري، (كاربردهاي گسترده داده آميزي در حوزه هاي مختلف 

باعث شده است كه ...) مديريت بحران، نظامي، كنترل و فرمان هاي  ترافيك وسايل نقليه، پيمايش ربات، سيستم

اين مدل ها را در سه دسته كلي ميتوان . تا كنون مدل ها و معماري هاي بسياري براي داده آميزي ارائه شود

 [3].مدل هاي مبتني بر اطالعات، مدل هاي مبتني بر فعاليت، مدل هاي مبتني بر نقش: طبقه بندي نمود

از جمله . تني بر اطالعات به داده هاي توليد شده در طول پروسه آميزش، متمركز مي شوندمدل هاي مب

تمركز مدل هاي . اشاره كرد DFD[4]و مدل  JDLمدل هاي رايج مبتني بر اطالعات، ميتوان به مدل معروف 

از جمله مدل هاي  .مبتني بر فعاليت، به گام ها و فعاليت هايي است كه براي پروسه آميزش بايستي انجام شود

مدل هاي مبتني . را نام برد Omnibus[6]و مدل  Boyd Control Loop[5]مبتني بر فعاليت، ميتوان مدل هاي 

هاي الزم را در نظر گرفته و  اميزي توجه مي كنند و نقش بر نقش به چگونگي طراحي و مدل كردن داده

نام را  Frankel-BedworthArchitecture[7]قش ميتوان هاي مبتني بر ناز مدل. كنند دل ميها را مارتباطات آن

  .آورده شده است 1در پيوست  رايج اميزيدلهاي دادهبرخي از متوضيح كامل  .برد

ناگفته نماند كه در اكثر محيط ها حسگر مجرد وجود ندارد و اطالعات جمع آوري شده توسط يك منبع 

از اين رو . ي منبع يكنواخت و غيريكنواخت روبه رو هستيمناكافي و ناكامل مي باشد و با تعداد زياد ،مجرد

استفاده از سيستم داده آميزي در محيط هاي زيادي كاربرد دارد و ارائه يك مدل خوب براي داده آميزي كمك 

  .زيادي به محيط هاي بزرگي كه نياز به جمع آوري اطالعات دارند، خواهد نمود

، دارند يناهمگون 3و يا معنا 2، شما1اده هاي منابع مختلف از نظر نحوبا توجه به اينكه در اكثر سيستم ها د

ناهمگوني در نحو از تفاوت در زبان، ناهمگوني در شما از تفاوت در . اري دشوار مي شودتفسير درست داده ها ك

  [8][9].ساختار و ناهمگوني در معنا از تفاوت در تفسير داده ها ناشي مي شود

   [10]:رو هستيم، عبارتند از با آن  روبه ي داده اميزيكه در سيستم ها ديگر داخل عمدهسه ت هاعالوه بر اين

                                                 
1 syntax 
2 schema 
3 semantic 
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 .)هنگامي كه اطالعات مانند يكديگر به نظر مي رسند اما واقعا اينطور نيست( 1تداخل هاي گيج كننده - 1

 ،)در اندازه گيري مقادير پيش مي آيد مثل واحد پول كشورهاي مختلف(2تداخل هاي مقياسي  - 2

  ).تداخل هايي كه از نامگذاري ها ناشي مي شوند مانند مترادف ها( 3اخل هاي نامگذاريتد - 3

و  و عدم وجود معنا يكي از چالش هاي اصلي موجود در سيستم هاي داده آميزي، چالش معناييبنابراين 

سازي در حقيقت براي حل چالش معنايي بايد به مفهوم . مي باشد در سراسر اين سيستم ها مفهوم مشترك

فهم مشتركي از يك ي آن ها بيان نمود تا ها يژگيومفاهيم و از  يو رسم يحصر يانيب حوزه موردنظر پرداخت و

بنابراين با معنايي كردن ساختارهاي موجود و ايجاد يك مدل داده اميزي معنايي، ميتوان . شودزمينه ارائه 

  .آميزي ايجاد مي شوند، را برطرف نمودچالش هاي معنايي و همچنين ناهمگوني هايي كه در روند داده 

  راه حل  - 2- 1

توضيح داده شد، يكي از چالش هاي اصلي روند داده آميزي، ناشي از عدم وجود  1- 1همانطور كه در بخش 

در مدل هاي داده آميزي از اين رو با وارد نمودن تكنيك هاي وب معنايي . معنا و مفهوم مشترك مي باشد

  .ايجاد سازگاري معنايي هستيم موجود درصدد رفع اين چالش و

 . بيشتر در كاربردهاي نظامي ديده مي شود كه مي باشد JDL4 ، مدلي داده آميزييكي از رايجترين مدل ها

اين  در تكنولوژي هاي وب معناييساير و استفاده از برآنيم تا با افزودن معنا و گنجاندن آنتالوژي در اين تحقيق 

  . و يك ساختار داده آميزي معنايي ارائه دهيم گسترش دهيم مدل، آن را به يك مدل معنايي

بسيار مورد توجه محققان قرار گرفته است و كارهاي تحقيقاتي بسياري  در طي سال هاي مختلف JDLمدل 

كار پيشنهادي اين تحقيق، ارائه ساختاري معنايي مبتني بر اين مدل مي . مبتني بر اين مدل انجام شده است

، مي شوند معنايي ، اما تمام سطوح خواهد بود JDLبراساس سطوح ساختار پيشنهادي سطوح  تيبه عبارباشد، 

                                                 
1 Confounding conflict 
2 Scaling conflict 
3 Naming conflict 
4 Joint Directors of Laboratories 
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پايه ، تركيب كرده ايم تا يك مدل معنايي براي داده آميزي  JDLفناوري هاي وب معنايي را با مدل  در حقيقت

  .توضيح داده خواهد شد 1-3مدل پيشنهادي در بخش جزئيات كامل  .به دست آوريم

  ار پايان نامهساخت -3- 1

  تكميل خواهد شد



 5    كارهاي مشابه - فصل دوم

 

 
 

ل   كارهاي مشابه -2فصل  .2 فص

با توجه به اينكه مدل پيشنهادي . قرار مي گيرندبررسي مورد با مدل پيشنهادي  كارهاي مرتبط در اين فصل

 بزرگ توان در دو دستهباشد، كارهاي مرتبط با آن را ميمي JDLيك مدل داده آميزي معنايي مبتني بر 

و آورده شده است  1-2مي پردازد، كه در بخش  JDLدسته اول به كارهاي مبتني بر مدل . بندي نمودتقسيم

   .مي شودتوضيح داده  2-2كه در بخش است داده آميزي معنايي  مربوط به كارهاي دسته دوم

 JDLكارهاي مبتني بر مدل  - 1- 2

خش به معرفي برخي انجام شده است كه در اين ب JDLمدل طي سال هاي مختلف تحقيقات فراواني بر پايه 

به  1-1-2در بخش پايه  JDLدر اين بخش پس از معرفي مختصر مدل  .از مهمترين اين تحقيقات مي پردازيم

  .مي پردازيم 2- 1-2دسته بندي و معرفي كارهاي مبتني بر اين مدل در بخش 

  JDLمدل پايه  - 1- 2-1

يد و سطوح مختلفي در رائه گرددر وزارت دفاع امريكا ا JDLتوسط گروه  1987اين مدل اولين بار در سال 

 [12][11][1]:آن تعريف شد كه در ادامه كليت هر سطح را بيان مي كنيم

صورت مي گوناگون در سطح صفر عمل پيش پردازش روي داده هاي منابع  )1پيش پردازش: (سطح صفر

   .و داده هاي پاكسازي شده به عنوان خروجي اين سطح برگردانده مي شود گيرد

در واقع . باشد ، تحليل بيشتر مربوط به اهداف يا اشياء منفرد ميمدل 1در سطح  )1شي پااليش: (سطح اول

بنابراين . جمع بندي و ارائه مي شوداطالعات هويتي، پارامتري و موقعيتي، براي هر شي به صورت جداگانه 

  .و صفات آنها خواهد بود اشياخروجي اين سطح شامل 

                                                 
1 Pre-processing 
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اين سطح با توجه به دانش پيشين و اطالعات محيطي، توصيف مفهومي  در )2موقعيتپااليش : (سطح دوم

موجود در اين سطح  موجوديت ها به همراه صفاتشان با توجه به اينكه . خواهد شداز روابط بين اشيا ايجاد 

موقعيت تصويري كلي از تعيين موقعيت اشيا و روابط بين آن ها به كمك ) خروجي سطح يك بودند(هستند،

  .گردد عيين ميتكنوني 

ارزيابي موقعيت جاري و پيش بيني تهديد ها و آسيب پذيري ها از وظايف  )3تهديدپااليش : (سطح سوم

برعهده اين سطح مي در موقعيت بوجود آمده  راه حل ها و فرصت عمل ها همچنين دراوردن. اين سطح است

 .باشد

 :عبارتند از JDLمدل  3تا  1هاي  هاي اليه توان گفت كه محصوالت پردازش مي

 هاي اشياء، نمايش: 1اليه  -

 هاي ارتباط ميان اشياء، نمايش: 2اليه  -

 .هاي اثرات ارتباط ميان اشياء نمايش: 3اليه  -

نظارت بر كارايي سيستم و تخصيص منابع بر اساس هدف  4در سطح  )4پااليش فرآيند: (سطح چهارم

كارايي و ميزان موثر بودن سيستم بر عهده اين سطح به عبارت ديگر اندازه گيري . تعيين شده صورت مي پذيرد

  .پيوستگي نظارت، انتخاب اطالعات مديريتي، ايجاد كيفيت سرويس در اين سطح انجام مي شود. است

اي  اي انجام شده و پيش رود كه نتايج بهينه اي به گونه داده تركيبكند  فرآيند تضمين مي پااليش در واقع

، ايجاد دانش پيشين از داده آميزيتواند با تنظيم پارامترها در فرآيند  مرحله مي اين. براي سيستم حاصل شود

اهداف و يا حركت حسگرها جهت رسيدن به پوشش مناسبتري از ناحيه جستجو باعث بهبود نتايج نهايي 

 .سيستم شود

                                                 
 

1 Object refinement 
2 Situation refinement 
3 Threat refinement 
4 Process refinement 
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وز رساني و از يك سيستم مديريت پايگاه داده كه عمليات به ر JDLمدل  :سيستم مديريت پايگاه داده 

ها در  با توجه به حجم باالي داده. برد آماده سازي اطالعات براي فرآيند داده آميزي را انجام مي دهد نيز بهره مي

  . يك فرآيند داده اميزي، وجود چنين سيستمي ضروري به نظر مي رسد

كه بسيار حياتي بوده و بخش ديگر اين مدل، تعامل انسان با كامپيوتر مي باشد  : 1ن با كامپيوتراتعامل انس

  .كند براي كاربران را فراهم مي داده اميزيدر واقع يك واسطه ارتباطي براي ورودي انساني و مخابره نتايج 

 
 JDL [11]مدل پايه  -1شكل  

  JDLدسته بندي كارهاي مبتني بر  - 2- 2-1

ارائه مي كنيم و سپس هر دسته را با  JDLيك دسته بندي براي كارهاي مبتني بر ابتدا ما در اين بخش 

شده است، كارهاي مرتبط در اين زمينه  آورده 2دسته بندي پيشنهادي ما كه در شكل . مثال توضيح مي دهيم

 .مي كند ، تقسيمكلي سه دسته بهرا 

 
 JDLكارهاي مبتني بر مدل  -2شكل  

                                                 
1 . Human- computer interaction (HCI) 
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مثال سطوح موجود  ،تغييرات ايجاد مي كنند JDLمدل  "سطوح"در شامل كارهايي مي باشد كه  دسته اول

از جمله كارهايي كه در . در مدل پايه را با يكديگر تركيب مي كنند يا سطح جديدي را به مدل اضافه مي كنند

مي باشد كه نقش كاربر را  ”user refinement“اين مدل با نام  بهسطح پنجمي اين دسته قرار گرفت، افزودن 

  . جايگاه سطح پنجم را در مدل پايه نشان مي دهد 3شكل  [15][14] [13].مي نمايدمدل پررنگ در 

ود كه در آن سطح صفر و ب λ-JDLسطوح انجام شد، ارائه مدلي با نام تغيير از ديگر كارهايي كه در رابطه با 

يك نتيجه اين ادغام ها  [16][17].نيز به صورت ضمني در تمام سطوح قرار مي گرفت 4شدند و سطح ادغام  1

   .آورده شده است 4شد كه در شكل  سطحي 3مدل 

 
 [13]سطح كاربر پنجم ياداراي سطح  JDLمدل  -3شكل  

 
 λ-JDL [16]  مدل - 4شكل  
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قرار مي بررسي مورد دقت به  را روال داده آميزي اين مدلمحققان ، JDLدسته دوم كارهاي مبتني بر در 

، بررسي مجدد به عنوان مثال. كننداز جهات مختلف، راه حل هايي پيشنهاد مي  رونداين و جهت بهبود  دهند

تا   كردندتالش محققان و  شدمي باشد كه در آن به بهبود فرايند داخلي هر نود داده اميزي پرداخته  JDLمدل 

كارهاي كه به  [18].دنروند داده اميزي را تامين كندر اد و سازگاري مواردي مانند كيفيت سرويس، قابليت اعتم

، فراوان هستند و اين دقت به فرايند داده آميزي اين مدل مي پردازند، و ان را از جهات گوناگون بهبود مي دهند

 [11][19][20][21].در اين مدل باشيمات و بهبود تغييرتا كنون شاهد  ارائه مدل پايه باعث شده كه از سال

قرار مي گيرند، به اين موضوع پرداخته مي شود كه نگاشت مناسبي بين مدل  دسته سومدر كارهايي كه در 

JDL يكي از . و با تطبيق مناسب، از اين مدل در حوزه هاي ديگر بهره ببرند و  حوزه تخصصي ديگري انجام شود

كه تعريف هر سطح و ورودي  [22]سايبر است، در حوزه امنيت JDL، بكارگيري مدل كارهاي مرتبط با اين دسته

تغيير مي كند و روند داده آميزي به گونه اي نگاشت داده مي شود كه به  مختلف مدل پايه و خروجي سطوح

  .دهد را براي كشف حمالت امنيتي نشان مي JDLتطبيق مدل  5شكل . منتهي شودتشخيص حمالت امنيتي 
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 [22]براي تشخيص حمالت امنيتي JDLكارگيري مدل ب -5شكل  

با انجام نگاشتي مناسب براي را  JDLمدل د، كاري است كه ناز ديگر مواردي كه در دسته سوم قرار مي گير 

 1ه عنوان مدل پايه براي ساخت مجازيب JDLو يا كار ديگري كه از  [23].زه بيوانفورماتيك به كار گرفتحو

  [24].استفاده كرد

و رايج بودن آن نسبت به ساير مدل ها، تا كنون كارهاي زيادي  JDLهده شد كه با توجه به اهميت مدل مشا

  . براساس اين مدل پايه انجام شده است، كه ميتوان انها را در سه دسته بزرگ جاي داد

  داده آميزي معنايي - 2- 2

هاي تلفيق  سيستماند و  شده ات علمي مختلفي استنتاجهاي تلفيق داده و اطالعات معموالً از موضوع روش

هاي چند گانه  اين روش. باشند داده و اطالعات اغلب شامل چندين روش از چندين زمينه علمي مختلف مي

                                                 
1 Virtual manufacturing 
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يك روند رو به رشد از  امروزهو اما . شوند معموالً بصورت مشترك با يكديگر و يا بشكل متوالي اعمال مي

از جمله داده اميزي از علوم باشد كه در زمينه هاي مختلفي  گيري ميدر حال شكل تكنولوژي هاي وب معنايي

  . وارد شده است

-2- 2توضيح داده مي شود و در ادامه در بخش  وب معنايي به اختصار تكنيك هاي كليدي 1-2-2در بخش 

  .دنشونمونه هايي از كارهاي داده آميزي كه از تكنولوژي هاي وب معنايي استفاده كردند، توضيح داده مي 2

  وب معناييتكنولوژي هاي كليدي  - 1- 2-2

 يدهاو رفع مشكالت آن مي باشد كه  ي وبنوب معنايي، يك ابتكار با هدف بهبود وضعيت فعلي شبكه جها

عبارتند از  وب معنايي يديكل يها تكنولوژي .است يناستفاده از اطالعات قابل پردازش توسط ماش اصلي آن

   [25].وشمند، منطق و عوامل هانتولوژي،  يحابرداده صر

كه به ايجاد يك سند براي مخاطبان انسان ي عالوه بر اطالعات كهكند  پيشنهاد مي وب معنايي :1ابرداده صريح

را اسان تر  ها ماشينپردازش توسط به مراتب  كاراين . ذخيره شودكند، اطالعاتي در مورد محتوا نيز  كمك مي

   .ها را در خود دارد ابرداده بخش معناي داده. شود ميگفته  " ها هايي درباره داده داده" لغت ابرداده به .مي كند

 انتولوژيبه طور معمول ، . . كند يم يفتوص يحوزه از سخن را بطور رسم يك انتولوژي، يطور كل به: انتولوژي

  .كند يدامنه، مشخص م يكرا  در  مهم يممفاه كه آنهاست ينمحدود از اصطالحات و روابط ب يستل يكشامل 

غلبه بر تفاوت در اصطالحات الزم  يدرك مشتركي برا ينچن، دهد ، فهم مشتركي از يك زمينه ارائه ميتولوژيان

  .مي باشد 2RDF ،3RDFS ،OWL4 تعريف انتولوژيهاي  در حال حاضر مهمترين زبان. است

 يك اول ،ي منطقبه طور كل .كند زمينه علمي است كه در مورد اصول اوليه استدالل مطالعه مي منطق، : 1منطق

سوم،  و. كند فراهم مي يدوم، درك خوبي از معاني رسم. دهد  براي توصيف دانش را ارائه مي  زبان رسمي

                                                 
1 Explicit metadata 
2 Resource Description Framework 
3 RDF Schema 
4 Web Ontology Langauage 
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تواند نتايج را از دانش داده شده استنباط كند، بنابراين اطالعات گنگ و مبهم را روشن  مي گر خودكار  استدالل

آمده است،  انتولوژيراي دانشي كه به طور ضمني در تواند ب كه منطق مي قابل توجه است .خواهد ساخت

  .منتظره و تناقضات كمك كند يربه كشف روابط غ تواند يم ينكار، همچن ينانجام ا.  استفاده شود 

بطور مفهومي، آنها از . كنند افزار هستند كه بطور مستقل و فعاالنه عمل مي بخشي از نرم ها عامل : 2عامل ها

و  يفوظا يعامل برخ يك .اند بر مولفه بدست آمده  يمبتن يگرا و توسعه نرم افزار ها يءش يسيبرنامه نو يممفاه

ارتباط  برقرار  يگرگردد، با عوامل د مي ، به دنبال اطالعات از منابع كند، يم يافتها را از شخص در اولويت

كند و  خاص را انتخاب مي يها هينكند، گز مي يسههاي كاربر مقا و اولوبت يطكند،  اطالعات را در مورد شرا مي

  :استفاده كند ي فوقها آوري تواند از تمام فن مي عامل. دهد پاسخ مي ربه كارب

  .فراداده براي شناسايي و استخراج اطالعات از منابع استفاده خواهد شد -

مل عوا يگرارتباط با د يبرقرار يشده ، برا يابياطالعات باز يربراي كمك در جستجو و تفسآنتولوژي  -

  .استفاده خواهد شد

 .وردن نتيجه مورد استفاده قرار خواهد گرفتآبراي پردازش اطالعات بازيابي شده و بدست  ،منطق -

  كارهاي داده آميزي معنايي -2- 2-2

و در  ب معنايي براي اين منظور بودند، درصدد ارائه چارچوحوزه داده آميزي معنايي برخي از كارهاي

 چارچوب معنايي اين موارد، از جمله. مي كردندب معنايي را مشخص جايگاه تكنولوژي هاي و خود چارچوب

ها  داده هدف چارچوب اين است كه [26].براي تركيب داده هاي سنسوري پيشنهاد شد 2008كه در سال  است

شبكه حسگر به كاربر ارائه  هاي سطح باال را انجام دهد و ديدي متحد از عمليات ود كن آوري  را از حسگرها جمع

پذيري را براي  سعي دارد برنامه انعطافنشان داده شده است،  6چارچوب پيشنهادي كه در شكل  .دده مي

                                                 
 

1 logic 
2 agents 
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اين . هاي حسگر مقياس بزرگ كه متشكل از منابع داده ناهمگن هستند ارائه كند استفاده ساده و مديريت شبكه

ها، اليه پردازش براي  ري دادهآو ها براي كشف، گردآوري و جمع اليه داده: معماري متشكل از سه اليه است

به كمك  1حاشيه نويسي محتواسازگاري مفهومي وتامين آوري شده و اليه معنايي براي  هاي جمع پردازش داده

  .آنتولوژي ها

  :كه عبارتند از اليه معنايي اين چارچوب شامل بخش هايي مي باشدنشان مي دهد،  6همانطور كه شكل 

مجموعه اول دربردارنده قوانيني است كه  وجود دارد،قانون مجزا  به طور كل، دو مجموعه :قوانين -

XMLهاي حسگر كه در قالب  گيري كند چگونه اندازه مشخص مي باشد در آنتولوژي انتخاب شده  مي 2

و مجموعه دوم بر اساس حقايق موجود و دانش  كه قوانين نگاشت ناميده مي شوند شود نگاشت 

 .ناميده مي شوندقوانين معنايي  نشان خواهد داد كهها را خطر  زنگ و عمل هاآنتولوژي به حقايق، 

در يك پايگاه ) موضوع، ويژگي، هدف(در وب معنايي مدل آنتولوژي به صورت سه گانه : مدل آنتولوژي -

توان به عنوان يك گراف  مدل را مي. دهد اي ذخيره شده و گراف مدل را تشكيل مي داده رابطه

[27]RDF محتواي آنتولوژي بايد محيط . گانه ذخيره كرد سه  سازي هاي پياده يكي از روش با استفاده از

 .سيستم را تشريح كند

                                                 
1 Context annotation 
2 Extensible Markup Language 
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 [26]چارچوب معنايي براي داده اميزي سنسوري - 6شكل  

كه  در چارچوب معنايي، پايگاه دانش تركيبي است از يك آنتولوژي و استداللگر :سرور استدالل -

گر بخشي ضروري است زيرا دانش  استدالل. ايي استنتاج حقايق را از حقايق موجود در آنتولوژي داردتوان

گر مدل آنتولوژي را بازرسي كرده و ثبات،  به عالوه، استدالل. شود جديد در همين بخش توليد مي

ه هيچ دست يابيم كسازگار كند تا به مدلي  بندي مفاهيم آن را بررسي مي بخشي و طبقه رضايت

  .آن وجود ندارد درناهماهنگي 
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بنابراين بايد امكان گرفتن اطالعات از پايگاه دانش را فراهم كند،  اليه معنايي :پرس وجوهاي معنايي -

هاي مهم اين اليه يك  رابطه پرس و جوي معنايي است كه اجازه ايجاد و اجراي پرس و  يكي از مؤلفه

اي براي دسترسي  تواند به عنوان دريچه مي 1SPARQL زبان پرس و جوي .دهد جوهاي هوشمند را مي

  .عمل كند به صورت سه تايي به دانش ذخيره شده 

يكي از . طي سال هاي اخير نقش آنتولوژي ها در داده اميزي بسيار موردتوجه محققان قرار گرفته است

 2هاي تركيب داده ناهمگون كارهاي خوبي كه در اين زمينه ارائه شده است، به كاربرد آنتولوژي ها در سيستم

 با توجه به اينكه در اكثر سيستم ها داده هاي منابع مختلف از نظر نحو، شما و يا معنا [28].پرداخته شده است

تفسير درست داده ها كاري ، تداخل هاي مختلفي در روند داده اميزي پيش مي ايدو  ناهمگون مي باشند، 

با بيان صريح و مفهوم سازي سراسري، اين ناهمگوني ها را برطرف مي آنتولوژي ها از اين رو . دشوار مي شود

مي  4و استفاده مجدد 3نمايد، همچنين در محيط هاي چندعامله انتولوژي ها باعث سهولت در اشتراك دانش

   [29].شود

 [9][30]:در سيستم هاي داده آميزي بكار برد به سه طريق ميتوان آنتولوژي ها را

يك  .وجود داردنتولوژي سراسري براي همه منابع داده آيك تنها در اين روش : 5روش آنتولوژي مجرد - 1

الف اين روش را  -7شكل  .مي باشد SIMS [31]نمونه از سيستم هايي كه بر اين مبنا وجود دارد، 

  .نشان ميدهد

هاي  و بين آنتولوژي در اين روش هر منبع، آنتولوژي محلي خودش را دارد: 1روش آنتولوژي چندگانه - 2

يك نمونه استفاده از اين روش  OBSERVER [32]سيستم  .انجام شود 2بايد نگاشتمحلي منابع، 

 . ب اين روش را نشان ميدهد - 7شكل . است

                                                 
1 SPARQL Protocol and RDF Query Language 
2 heterogeneous 
3 Knowledge sharing 
4 reuse 
5 Single ontology approach 
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در ان براي هر منبع به صورت اين روش تركيبي از دو روش فوق است كه : 3روش انتولوژي تركيبي - 3

كه دربرگيرنده لغات اساسي دامنه مدنظر  اشتراكييك مجموعه لغات  كه باوجود دارد محلي آنتولوژي 

 . پ اين روش را نشان ميدهد -7شكل  .مي باشنددر ارتباط  هستند،

 
 [9]روش هاي بكارگيري انتولوژي در سيستم هاي داده آميزي -7شكل  

آنتولوژي سطح باال براي ارائه ، خي ديگر از كارهايي كه در راستاي داده آميزي معنايي انجام مي شوندبر

، گروهي از محققان يك انتولوژي پايه براي به عنوان مثال. مي باشدبخشي از  معماري ها و مدل هاي موجود، 

                                                 
 

1 Multiple ontology approach 
2 mapping 
3 Hybrid ontology approach 
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 8اين آنتولوژي پايه در شكل . پيشنهاد دادند كه شامل تمام مولفه ها و اجزاي موقعيت است 1موقعيت آگاهي

از محققان اين انتولوژي پايه را با افزودن روابط زماني و مكاني گسترش  گروهي ديگر [33] .آورده شده است

 تمام انتولوژي هاي سطح باال كه براي آگاهي وضعيتي ارائه شده بودند،در يك كار تحقيقاتي ديگر  [34].دادند

  [35].شدندو مقايسه گردآوري 

 

 
  [33]قعيتآنتولوژي پايه براي آگاهي مو - 8شكل  

  خالصه فصل -3- 2

كارهاي پيشين در دوسته . در اين فصل به بررسي و معرفي كارهاي پيشين مرتبط با اين تحقيق پرداخته شد

، بودند كه خود در سه زيردسته جا مي گيرند JDLدسته اول كارهاي مبتني بر مدل . كلي معرفي شدند

يردسته دوم روند داده اميزي مدل را بررسي كرده زيردسته اول در سطوح مدل پايه تغييرات ايجاد كرده اند، ز

  .اند و زيردسته سوم با تعريف نگاشت مناسب، اين مدل را به حوزه هاي ديگر برده اند

                                                 
1 Situation awareness 
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مي ميزي بهره آدوم كارهاي داده اميزي معنايي هستند كه از تكنولوژي هاي معنايي در حوزه دادهكلي دسته 

مي باشند و برخي ديگر با تاكيد بر يك معماري معنايي براي داده آميزي ئه برخي از اين كارها مربوط به ارا .برند

گروهي از . استفاده از تعريف آنتولوژي ها براي دامنه خاص موردنظرشان به رفع تداخل و ناهمگوني پرداخته اند

  .بودنداهم آورده فربراي سطحي از داده آميزي ارائه آنتولوژي هاي سطح باال، ساختاري مشترك را  محققان نيز با

   



 19    روش پيشنهادي - فصل سوم

 

 
 

ل ص   روش پيشنهادي -3فصل  .3 ف

آميزي در حوزه هاي مختلف باعث شده است كه تا كنون مدل ها و معماري هاي  گسترده دادهكاربردهاي 

مدل ها در واقع چارچوب مرجعي را براي توصيف، درك و تشخيص انواع . بسياري براي داده آميزي ارائه شود

  . مي كنند مسائل مربوط به داده اميزي فراهم

بر مبناي مدل ، ساختاري معنايي برآنيم در جهت رفع چالش هاي موجود در داده اميزيدر اين تحقيق ما 

سطح  5اشاره شد اين مدل شامل  JDLدر توضيح مدل  1-1-2همانطور كه در بخش  .ارائه كنيم JDLموجود 

آن را به يك مدل ، ولوژي هاي وب معناييبا افزودن معنا و گنجاندن آنتالوژي و استفاده از تكن كه  مي باشد

  .معنايي گسترش دهيم و يك ساختار داده آميزي معنايي ارائه دهيم

به سنجش و ارزيابي مدل  2-3و سپس در بخش  مدل پيشنهادي ارائه مي شود 1-3در اين فصل در بخش 

 .مراحل عملياتي شدن مدل را توضيح مي دهد 3- 3مي پردازيم و بخش 

  شنهاديپي معرفي مدل -3-1

 پايه با JDLمدل پيشنهادي ما تركيب مدل . و سطوح آن آشنا شديم JDLبا مدل  1- 1-2در بخش 

   .شود مشاهده مي 9 كلي ساختار پيشنهادي در شكلنماي  تكنولوژي هاي وب معنايي مي باشد،

ي شده و پس ابتدا سيگنالهاي ورودي ارزياب: رح توصيف نمودشرا ميتوان بدين ساختار بطور خالصه عملكرد 

براي اين . تبديل مي شوند RDFانجام عمل پيش پردازش براي رفع ناهنجاريها و مشكالت داده ها، به فرمت  زا

داده مي شود تا به فرمت  RDFizerبه برنامه  شيمنظور با استفاده از آنتولوژي تعريف شده، مجموعه صفات هر 

RDF اشيا و روابط موقعيت اطالعات موجود و دانش پيشين س سپس براسا. تبديل و در پايگاه داده ذخيره شوند
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و  1كه در اين مرحله  وجود يك استداللگر معنايي شوندشناسايي مي  تهديدهاسپس و  انها مشخص مي شوند

  .يات هر سطح از مدل پيشنهادي توضيح داده مي شوددر ادامه جزئ .ضروري استمجموعه قوانين 

 
 JDLمدل پيشنهادي براي داده آميزي معنايي بر مبناي مدل  -9شكل  

  

                                                 
1 Semantic reasoner 



 21    روش پيشنهادي - فصل سوم

 

 
 

 ه هاي منابع مختلف صورت مي گيرددر سطح صفر عمل پيش پردازش روي داد )پيش پردازش: (سطح صفر

از اين رو در اين سطح  .و داده هاي پاكسازي شده در اختيار سطح بعدي كه پااليش شي است، قرار مي گيرد

  .وارد نشده استمعنا 

، يه عبارتي ما در اين سطح فقط اشيا و نمي شودنيز به طور كامل معنايي  1سطح  )شي پااليش(: سطح اول

شناسايي  مانندتبديل و ذخيره مي كنيم، و اما وظايف ديگر اين سطح  RDFصفات انها را به فرمت استاندارد 

انجام مي  2ي و مباحث پردازش تصويرمعنايي نشده و با الگوريتم هاي رياضو نسبت دهي صفات به اشيا  1اشيا

شود، در واقع ما در اين سطح، داده هاي موجود را معنايي نمايش  مي دهيم تا در سطوح باالتر از آن ها استفاده 

  فرمتشان به ي از پيش تعريف شده، اشيا به همراه صفات كشف شدهها آنتولوژيبه كمك از اين رو  .شود

، داده هاي مربوط به اشيا به همراه صفات مرتبط شان به فرمت RDFizerبا كمك د و درمي آين، RDF استاندارد

RDF  در آمده و در پايگاه دادهRDFStore شوند ذخيره مي.  

در  تا، آنتولوژي تعريف شود كاري مرتبط نياز است براي تمام مفاهيم حوزه ر اين مدلواضح است كه دبنابراين 

ف شده، اشيا به همراه صفات مرتبط شان به صورت ساختار يافته مقداردهي اين سطح با توجه به آنتولوژي تعري

  . مي شوند

در اين سطح با توجه به دانش پيشين و اطالعات محيطي و داده هاي گرداوري  )موقعيت پااليش: (سطح دوم

 روابط ، موقعيت اشيا و)RDFاطالعات مربوط به موجوديت ها به همراه صفاتشان به فرمت (شده در سطح يك 

   .)قبال رابطه هاي ممكن بين اشيا تعريف شده است( .تعيين مي گردد بين آن ها صريح

بر اساس روابط كشف شده، يك سري صفات مربوط به اشيا كه تا كنون  اين سطح، وظايف  يسپس در ادامه

به كمك  ،شده استشوند، همچنين به كمك روابطي كه صريحا بين اشيا پيدا  مينامعلوم بودند، مشخص 

 [36].استخراج مي شودرا از روي روابط و صفات موجود  جديدياستنتاج روابط 

                                                 
1 Object recognition 
2 Image processing 
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بنابراين مشخص است كه در اين سطح به اطالعات جديدي دست مي يابيم يا اطالعات قبلي تغيير پيدا مي 

در و درامده  RDFبه فرمت  RDFizerاطالعات استنتاجي جديد در مورد موقعيت به كمك كنند، از اين رو 

RDFStore ذخيره مي شود.  

ارزيابي موقعيت جاري و پيش بيني تهديد ها و آسيب پذيري ها از وظايف اين  )تهديد پااليش: (سطح سوم

در اين سطح با استفاده از . ضروري مي باشد بنابراين در اين سطح وجود يك استداللگر معنايي. سطح است

و با در نظر گرفتن قوانين موجود در پايگاه قوانين، وضعيت ه شده تعبياستداللگر  استنتاج معنايي وتكنيك هاي 

   .فعلي ارزيابي و استنتاج كاملي جهت پيش بيني تهديد ها انجام خواهد گرفت

و براي تهديدهاي شناخته  وردن راه حل ها و فرصت عمل ها در موقعيت بوجود آمدهسپس با توجه به اينكه درا

 در اين سطح .داشت خواهيمليستي از فرصت عمل ها نيز به عنوان خروجي  شده بر عهده اين سطح مي باشد،

مي  RDFizerخروجي هاي اين سطح به  [36].مي شودبراي تهديدها و فرصت عمل ها تعريف يي آنتولوژي ها

  .قرار گيرد  RDFStoreدر  RDFرود تا پس از تبديل به فرمت 

شبيه ساز طراحي و پياده سازي نموده و با استفاده از داده ، مي توان يك يك حوزه براي به دست آوردن قوانين

به عنوان مثال براي استخراج قوانين محيط جنگ . كاوي، قوانين را استخراج و به پايگاه قوانين اضافه نمود

 . آورده شده، انجام داد 10مرحله را همانطور كه در شكل  3ميتوان اين 

 
 خراج قانوناست -10شكل  

از افراد خبره در حوزه موردنظر كمك گرفت و نهايتا بايستي قوانين و يا براي پر كردن پايگاه قوانين ميتوان 

در صورتي كه همچنين  .شوند توصيف SWRL1[37]براي تعريف قوانين مانند  را با يك زبان استاندارد موجود

                                                 
1Semantic Web Rule Language 
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خواهد قانوني را امكان به روز رساني، حذف يا اضافه كردن  به سيستم قابليت يادگيري افزوده شود، پايگاه قوانين

  .داشت

نظارت بر كارايي سيستم و تخصيص منابع بر اساس هدف  4در سطح  )پااليش فرآيند: (سطح چهارم

تصميمات الزم را مي  3در اين سطح فرد خبره با مشاهده خروجي هاي سطح  .پذيرد تعيين شده صورت مي

  .سيستم جهت بهبود كارايي اعمال مي كند گيرد و تغييرات كلي در

يك پايگاه داده . در ساختار داده آميزي پيشنهادي چندين پايگاه داده وجود دارد:  مديريت پايگاه داده ها

نيز مي  RDFكه شامل شماي  مي باشند در نظر گرفته شده است RDFبراي ذخيره سازي اطالعات كه به شكل 

براي قوانين موجود در دامنه تعيين شده نيز يك پايگاه قوانين . ذخيره دارد باشد و انتولوژي ها را در خود

مديريت پايگاه داده  لحاظ شود و موارد الزم در اصول براي تمام اين پايگاه داده ها بايستي  . خواهيم داشت

طلوب در نظر زمينه مديريت پايگاه داده ها مانند سازگاري، به روز رساني، درج و حذف و ويرايش با سرعت م

  .گرفته شود

برخي ديگر از جزئيات مدل و ورودي ها و خروجي هاي دقيق بسته به حوزه اي كه براي آن مدل پياده 

  .براي حوزه نظامي توضيح داده خواهد شد 4سازي مي شود، قابل تعريف است كه در فصل 

  ارزيابي مدل  -3-2

موردارزيابي قرار خواهد  زيربخش 4در در اين قسمت مدل پيشنهادي بر اساس روش هاي سنجش مدل، 

  .گرفت

  1ارزيابي مقايسه اي -2-1- 3

مرتبط با  درخت داده آميزييك  در مقايسه با ساير مدل ها، ابتدا براي واضح شدن جايگاه مدل پيشنهادي

 11 شكلر كه د ه استشد و موقعيت مدل پيشنهادي در ان بين مشخصشده زمينه اين تحقيق طراحي 

                                                 
1 Comparison evaluation 
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مي باشد  JDLبا توجه به اينكه براساس مدل مدل پيشنهادي  از شكل برميĤيدر كه همانطو .مشاهده مي شود

مبتني در مقايسه با كارهاي انجام شده و  بتني بر اطالعات برشمرده مي شودجزء مدل هاي مهمانند اين مدل، 

را  سطوح بوده و تغييري شامل ادغام يا افزودن يا حذف JDLشامل سطوح مدل پايه  ، مدل پيشنهاديJDLبر 

به صورت  روند تركيب دادهو  مي شودپروسه داده آميزي  باعث تغييراما مدل پيشنهادي  اعمال نكرده است،

  .معنايي انجام مي شود

، يك ساختار معنايي براي داده آميزي ارائه مي مدل پيشنهادي در مقايسه با كارهاي معنايي داده اميزي،

ايجاد يكپارچگي و ساخت  جهتر اين مدل آنتولوژي هاي الزم د. است JDLكند كه بر مبناي مدل موجود 

د نبايستي تعريف شوند و مراحل بعدي شامل پااليش موقعيت و تهديد مبتني بر آنتولوژي انجام خواهيافتگي 

  .شد

  
 جايگاه مدل پيشنهادي -11شكل                                

مي باشد، به مقايسه مدل ارائه شده با مدل   JDLدر ادامه با توجه به اينكه مدل پيشنهادي بر پايه مدل پايه 

JDL  مدل پيشنهادي با تعريف آنتولوژي ها، داده شد،  توضيح 1-3همانطور كه در بخش . تپرداخته شده اسنيز
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و همه داده  هستند RDFبه فرمت استاندارد مدل، همه  درو داده هاي موجود به مفهوم سازي صريح مي پردازد 

  .است مقايسه شده JDLمدل پيشنهادي با مدل پايه  1در جدول  .ها همراه با ابرداده ذخيره شده اند

  JDLمقايسه مدل پيشنهادي با مدل  - 1  جدول

   JDLمدل   مدل پيشنهادي

  حوزه مدنظرسازي  مفهوم - +

 داده ها ندارد براي توصيففرمت استا - +

 وجود ابرداده براي داده ها - +

 استنتاج معناييامكان  - +

  استخراج دانشقابليت  - +

  معنايي در روند تركيب داده ي حذف تداخل ها - +

  اي ناهمگونهايي با منابع دادهسازگاري در محيط - +

  حذف ناهمگوني ها در نحو، ساختار و معنا - +

  1مبتني بر ويژگي ارزيابي -2-2- 3

در حال شكل گيري مي باشد كه در زمينه هاي  يك روند رو به رشد از تكنولوژي هاي وب معنايي امروزه

شد كه ويژگي هاي  ضافهداده اميزي احوزه به  در اين تحقيق معنااز اين رو . از علوم وارد شده استمختلفي 

   .را با خود به همراه داشت مثبت و منفي جديد

ويژگي هاي اصلي مدل، ايجاد سازگاري و همگوني در نحو و ساختار و معنا مي باشد، كه دليل اصلي يكي از 

ان مفهوم سازي حوزه مدنظر مي باشد و اينكه تمام مفاهيم به صورت ساخت يافته در قالب انتولوژي طراحي و 

وردنظر كامل تعريف و پياده بنابراين در اين مدل نياز است كه انتولوژي هاي حوزه م. پياده سازي مي شوند

را كه بايستي مواردي مانند استانداردسازي چدارد، به همراه زيادي  مسائل قابل توجهسازي شود، كه اين خود، 

را در نظر گرفت و تكامل و نگهداري انتولوژي  آنتولوژي، مهندسي آنتولوژي، ارزيابي آنتولوژي، تطابق آنتولوژي ها

                                                 
1 Feature-based evaluation 
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با خود به همراه مي  بسياري انتولوژي ها در اين مدل، مزايايدرست است كه  .باشدقابل توجه و اهميت مي  نيز

 . آن ها را ناديده گرفت كار با اورند، اما نميتوان پيچيدگي

زبان پرس وجوي در اين مدل ماهيت داده ها معنايي مي باشد و پرس و جو روي اين داده ها به كمك 

[38]SPARQL در اين جا قابل ذكر مي باشد، اين است كه كارايي اين زبان پرس  نكته اي كه. انجام مي گيرد

كندتر عمل مي  SQL1وجو براي مواقعي كه پايگاه داده معنايي بسيار بزرگ باشد، پايين است و در مقايسه با 

  .كند

حاصل  1جدول  و مواردمانند استخراج دانش  هاويژگي  ساير ويژگي اصلي اين مدل، معنايي شدن بود كه

  .زودن معنا مي باشداف

  2ارزيابي عملياتي - 2-3- 3

بايستي عملياتي بودن ان را نيز با توجه به اينكه در اين تحقيق براي اولين بار اين مدل پيشنهاد مي شود، 

با انتخاب حوزه نظامي و طراحي از اين رو . اين مدل جواب مي دهد و كار مي كندبررسي كرد و نشان داد كه 

ه خروجي هاي مطلوب هر سطح به صورت معنايي، قابل استخراج است و روشي براي سناريو نشان خواهيم داد ك

 نبه صورت مفصل به اي 4در فصل  .و مبتني بر آنتولوژي وجود دارد 3انجام هر سطح با برنامه نويسي معنايي

  .مورد پرداخته خواهد شد

  4ارزيابي مبتني بر كاربر -2-4- 3

اي پياده سازي مدل پيشنهادي، حوزه نظامي مي باشد كه اطالعات با توجه به اينكه حوزه انتخابي اين تحقيق بر

به دليل محرمانگي اين (اين زمينه را بيشتر از طريق افراد خبره و متخصص در همين زمينه ميتوان كسب نمود، 

خت براي سا الزم ما در طول انجام اين كار اطالعات.) مطالب به صورت مقاله يا مستندات انتشار نمي يابد ،حوزه

                                                 
1 Structured Query Language 
2 Operability evaluation 
3 Semantic programming 
4 User-based evaluation 
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انتولوژي و خروجي سطوح را از افراد خبره كسب نموديم و پس از اينكه پياده سازي مدل تمام شد، اين مدل در 

سيستم موجود در وزارت دفاع قرار داده شد و اين افراد كه كاربران و افراد خبره در اين زمينه هستند، كارايي 

  .مدل را تاييد كردند

  پيشنهادي مراحل عملياتي كردن مدل  -3-3

  :  عبارتند ازالزم هاي  گام آن،پياده سازي براي استفاده از مدل پيشنهادي براي يك حوزه و 

ي ه براي پياده سازي پس از انتخاب حوزه، مي بايست مجموعه داد:  مناسب 1جمع آوري مجموعه داده - 

با توليد يك ورودي را تامين كرد كه در صورت امكان مي تواند واقعي باشد و در غير اين صورت ميتوان 

 .سازي نمودمجموعه داده ازمايشگاهي مدل را پياده

 ميمفاه يها يژگياز و يو رسم حيصر يانيب آنتولوژي ها: يف تمام آنتولوژي هاي حوزه مدنظرتعر - 

در گام . براي پياده سازي اين مدل نياز است كه تمام آنتولوژي هاي حوزه مدنظر تعريف شود. هستند

ت اين گام با دقت كافي از اين انتولوژي ها استفاده مي شود از اين رو بهتر اس ،هاي بعدي پياده سازي

  .انجام شود تا انتولوژي هاي كامل در اختيار مراحل بعدي قرار بگيرد

در طول روند داده : توليد مجموعه قوانين و بيان قوانين با يك زبان استاندارد براي تعريف قوانين معنايي -

ن حوزه مدنظر نياز داريم، از اين رو به كمك شبيه ساز و داده كاوي و يا به اميزي به مجموعه قواني

را نوشته و در پايگاه  اكمك فرد خبره مي بايست قوانين الزم را دراورد و سپس به زبان معنايي آنه

 .قوانين قرار داد

 RDFمت همانطور كه تا كنون گفته شده است، در اين مدل داده ها به فر: RDFizerپياده سازي  - 

داريم تا داده ها را به  RDFizerهستند بنابراين در تمام سطوح براي تبديل خروجي هاي جديد نياز به 

 .درآورد تا تمام اطالعات موجود در ساختار، معنايي و يكنواخت باشند RDFفرمت 

                                                 
1 Data set 
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در گام  اين دو گام بايد با كمك آنتولوژي هاي ساخته شده :پااليش شئ و موقعيت مبتني بر آنتولوژي - 

، مبتني بر آنتولوژي انجام شوند و به كمك برنامه نويسي معنايي، خروجي هاي الزم تعريف انتولوژي

 .استخراج شود

با توجه به اينكه ساختار ارائه شده كامال معنايي مي : بكارگيري استنتاج معنايي جهت پااليش تهديدها  - 

، استنتاج نيز به شيوه ايي نمايش داده شده اندو دانش موجود و پايگاه داده ها نيز به فرمت معن باشد

 .دانش جديد خواهيم رسيدنيز و الزم معنايي، به نتايج  نتاجاست با بكارگيري. شودمي معنايي انجام 

 فصل خالصه  - 3-4

سپس . در اين فصل به معرفي مدل پيشنهادي پرداخته شد و سطوح آن و معنايي شدن سطوح توضيح داده شد

بررسي شد و در   ر بخش ارزيابي مقايسه اي، عملياتي، مبتني بر ويژگي و مبتني بر كاربرمدل در چهاارزيابي 

  .گام هايي كه جهت پياده سازي مدل مي بايست اجرا شود، توضيح داده شد 3- 3ناهيت در بخش 
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ل ص    مدل  سازي پياده -4فصل .4 ف

مدل در اين فصل به پياده سازي  ،ستذاتا براي محيط هاي جنگي ارائه شده ا JDLكه مدل پايه به اين با توجه 

نشان خواهيم با طراحي سناريو براي اين حوزه، عملياتي شدن مدل را و  مي پردازيمحوزه نظامي  درپيشنهادي 

 2-4به طراحي سناريو و توليد مجموعه داده پرداخته مي شود و در بخش  1- 4در اين فصل در بخش  .داد

 3- 4و ورودي و خروجي هاي سطوح ساختار پيشنهادي در بخش د آنتولوژي هاي اين حوزه طراحي مي شون

  .بررسي و پياده سازي مي شوند و در بخش آخر اين فصل پيچيدگي زماني مربوط به اجراي مدل اورده مي شود

  طراحي سناريو و مجموعه داده متناظر  -1- 4

راد خبره در اين زمينه براي پياده سازي و نمايش عملكرد چارچوب پيشنهادي، سناريويي نظامي به كمك اف

  .سناريو را نمايش مي دهد 14شكل . براي اين سناريو پياده سازي شدمدل طراحي شد و سپس سطوح 

 
 سناريو -12شكل  
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و از  ته شده است كه ثابت مي باشدهمانطور كه در شكل مشخص است، در اين سناريو يك كشتي درنظر گرف

و  كه تعدادي جنگ افزار مانند موشك نيز در ان براي مواقع درگيري قرار داده شده است تجهيزات خودي است

و هواپيماي اول دشمن است و هواپيماي نوع دوم هنوز  در حال حركت انددو هواپيما كه به سمت راست 

انيه، ادامه اين ث 10متناطر با اين سناريو، مجموعه داده آزمايشگاهي توليد شد كه به مدت . ناشناخته مي باشد

در مجموعه داده آزمايشگاهي، هر ركورد داده كه از سمت سنسورها مي آيد همراه با . سناريو را در بردارد

  :برچسب زماني مي باشد، از اين رو هر ركورد كه يك خط از فايل ورودي مي باشد به فرمت زير است

# date time, property, value, object, sensorID*  

سوم ر ركورد برچسب زماني قرار دارد و سپس صفتي كه اين مقدار براي آن گزارش مي شود و در فيلد ابتداي ه

مقدار داده قرار مي گيرد و سپس شي اي كه اين صفت مربوط به آن مي باشد و در آخرين فيلد، شناسه 

 .اين داده را گزارش داده، آمده است سنسوري كه

  طراحي و ساخت آنتولوژي ها -2- 4

فصل گذشته گفته شد، بايستي در حوزه داده آميزي مورد نظر، انتولوژي ها را تعريف نمود، از كه در همانطور 

آنتولوژي  13شكل . اين رو در اين سناريو نياز به طراحي و پياده سازي آنتولوژي هاي محيط جنگ وجود دارد

 .وضيح داده خواهد شداليه باالي محيط جنگ را نشان مي دهد كه در ادامه انتولوژي هاي هر جزء ت
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  آنتولوژي محيط جنگ  - 13شكل  

ر محيط تعدادي اشياي جنگي قرار دارند كه هر كدام تعدادي جنگ افزار با خود دارند و همچنين اين اشيا مي د

ر ادامه در ند كه درتعدادي سنسور در محيط قرار دارد كه مشخصات خود را دا. انجام دهند 1توانند عملي

تعدادي از پارامترهاي محيطي كه براي شرايط جنگ همچنين . انتولوژي مربوط به سنسور مشاهده خواهد شد

در اين انتولوژي كلي در نظر گرفته شده  شامل سرعت و جهت باد، ميزان رطوبت، فشار و دمااهميت دارند، 

  :در ادامه با جزئيات آنتولوژي ها آشنا مي شويم .است

در محيط جنگ در محدوده موردنظر تعدادي اشياي جنگي وجود دارد كه نوع : ي اشياي جنگيآنتولوژ - 

طراحي مي شود كه شامل  MilitaryObjectبنابراين كالسي با نام . مي باشد MilitaryObjectانها 

ا يا صفات مي توانند ايست. به همراه صفات انها مي باشد و غيره اشيايي مانند كشتي، كاميون، هليكوپتر

منظور از صفات ايستا مواردي مانند طول، عرض، ارتفاع، حداكثر سرعت است كه براي همه . پويا باشند

اشيايي كه از اين نوع باشند ثابت بوده و در طول جنگ تغيير نمي كند و بيشتر دربرگيرنده موارد 

ي و موقعيت و سرعت از طرفي صفات پويا مواردي مانند طول و عرض جغرافياي. شناسايي اشيا مي باشد

                                                 
1 action 
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انتولوژي مربوط به اشياي جنگي را نشان مي  14شكل . كنوني است كه در طول زمان متغير مي باشد

  .دهد

 
  انتولوژي اشياي جنگي  -14شكل  

 براي جنگ افزارها و اسلحه هاي مختلف و صفات ان ها نيز كالسي درنظر گرفته: آنتولوژي جنگ افزارها - 

شده است كه شامل مواردي مانند موشك و تفنگ به همراه صفاتي مانند فاصله و زاويه موثر و هزينه 

  .افزارها را نشان مي دهد آنتولوژي جنگ 15شكل . مي باشد
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 آنتولوژي جنگ افزارها  -15شكل  

نقش فاعل قرار مي گيرد بايد در هر عملي كه يك شي جنگي انجام مي دهد و در : آنتولوژي عمل - 

مواردي شامل اينكه مفعول چيست و به كمك چه جنگ افزاري، فعل انجام مي شود، لحاظ شود، شكل 

 .كالس عمل را نشان مي دهد 16

 
  آنتولوژي عمل  -16شكل  
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ي شناسايي و ي محيط جنگ به سه دسته سنسورهاي محيطي، سنسورهاسنسورها: آنتولوژي سنسور - 

مدل آنتولوژي سنسور و ويژگي هاي آن را نشان مي  17 شكل .سنسورهاي حركتي تقسيم مي شوند

  .دهد

 
  آنتولوژي سنسور  - 17شكل  

يك كتابخانه  jena. پياده سازي شد netbeansدر محيط  jena [39]تمام آنتولوژي هاي فوق به كمك كتابخانه 

اين . در وب معنايي و داده هاي پيوندي بكار مي رود RDFباز است كه براي پردازش داده هاي  جاواي متن

وجوهاي  ، پردازش پرسOWLو  RDFSكتابخانه عالوه بر امكان ايجاد مدل هاي مختلف آنتولوژي شامل 

SPARQL حمايت مي كند نيز را و استنتاج مبتني بر قانون.  
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  پيشنهاديورودي و خروجي سطوح مختلف مدل   - 3- 4

مي باشد تغيير معنايي ايجاد ) سطح سيگنال و پيش پردازش(در سطح صفر مدل كه داده اميزي سطح پايين 

  .به صورت معنايي پياده سازي و شرح داده مي شوند 3و 2و 1نشده است و در ادامه سطوح 

  پااليش اشيا -4-3-1

داده، به صورت  ده هاي مجموعهدر اين سطح تمام اشيا و موجوديت هاي سناريو و ويژگي هاي آن ها و دا

را با يك مثال نشان مي  RDFStoreداده هاي موجود در . ذخيره مي شوند RDFStoreدر  RDFتايي هاي  سه

مي باشد و ويژگي هاي ايستاي اين  MilitaryObjectبه عنوان مثال كالس كاميون يك زير كالس از . دهيم

داده هاي مربوط را  18شكل . نند حداكثر سرعت مي باشدكالس كه در بخش قبل آورده شد، شامل مواردي ما

از طرفي ويژگي هاي پويا مانند موقعيت كنوني را داريم كه همراه با . نمايش مي دهد RDF/XMLبه صورت 

  .يك نمونه را نشان مي دهد 19برچسب زماني ذخيره مي شوند، شكل 

<rdfs:Class rdf:about=http://wtlab.um.ac.ir/war/Truck> 

      <rdfs:subClassOf> 

              <rdfs:Class rdf:about=http://wtlab.um.ac.ir/war/MilitaryObject > 

      </rdfs:subClassOf> 

      <war:MaxSpeed rdf:parseType="Resource"> 

           <war:Unit>KilometerInHour</war:Unit> 

           <war:Value rdf:datatype=http://www.w3.org/2001/XMLSchema#positiveInteger >     

           200 </war:Value> 

      </war:MaxSpeed> 

</rdfs:Class> 

 RDF/XMLكالس كاميون و يك نمونه ويژگي ايستاي  آن به فرمت   - 18شكل  

<war:Truck rdf:about="http://wtlab.um.ac.ir/war/truck1"> 

    <war:PositionX rdf:parseType="Resource"> 

         <war:Value rdf:datatype=http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float > 

         22</war:Value> 

         <war:Time rdf:datatype=http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime > 



 36    پياده سازي مدل –فصل چهارم 

 

 
 

         2011-07-20T03:32:54</war:Time> 

        <war:SNRid>914</war:SNRid> 

    </war:PositionX> 

 RDF/XMLبيان ويژگي پوياي موقعيت كاميون به فرمت   -19شكل  

  

  پااليش موقعيت -4-3-2

، موقعيت اشيا و RDFStoreاي موجود در در اين سطح با توجه به دانش پيشين و اطالعات محيطي و داده ه

راي بدر اين سطح . روابط بين آن ها تعيين مي شود و به طور كلي يك ديد كامل از موقعيت بايستي فراهم شود

  .اعمال مي شود RDFStoreاستنتاج و كشف روابط يا ويژگي هاي ضمني و غيرصريح، قوانين معنايي روي 

   :مي پردازيمشامل سه مورد زير يوي  مدنظر اكنون به پااليش موقعيت براي سنار

 بين اشيا صريح درآوردن روابط -

 كشف شدهو صفات درآوردن ويژگي هاي نامعلوم اشيا به كمك روابط  -

  درآوردن روابط جديد از روي روابط معلوم به كمك استنتاج -

 خروجي. استخراج مي شودمانند رابطه نزديك شدن  اشيا، روابط بين با كمك محاسباتي مانند فاصلهورد اول م

رابطه ، شدهتعريف  1مشاهده مي شود كه در آن براساس حدآستانه 20در شكل  براي اين سناريو در اين گام

  .پيدا شده است 1و كشتي  1و همچنين بين هواپيماي  2و 1شدن بين هواپيماي نزديك 

                                                 
1 threshold 
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  ياكشف روابط بين اش: پااليش موقعيت -20شكل  

در اين . كشف شده، مشخص نماييمو صفات  نامعلوم را به كمك روابط هاي در مورد دوم مي خواهيم ويژگي

مي باشد  اما هنوز هويت  enemyآن  affiliation،  از نوع دشمن مي باشد، يعني ويژگي 1سناريو هواپيماي 

 21ش داده شده در شكل به كمك قانون معنايي نماي. مي باشد Unknownو   مشخص نيست 2هواپيماي 

خواهد  22شكل براي سطح دوم از نوع دشمن مي باشد و خروجي تا اين لحظه  2شود كه هواپيماي  نتيجه مي

  .بود

[Rule1:         (?s http://wtlab.um.ac.ir/war/IsEnemy 'true')  

           (?s http://wtlab.um.ac.ir/war/Relation ?r)  

           (?r http://wtlab.um.ac.ir/war/RelationName 'close')  

           (?r http://wtlab.um.ac.ir/war/RelatedTo ?o)  

           (?o http://wtlab.um.ac.ir/war/IsEnemy 'UnKnown')  

           ->  

           (?o http://wtlab.um.ac.ir/war/IsEnemy 'true') 

]  

  قانون معنايي براي استنتاج ويژگي دشمن بودن -21شكل  
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  كشف ويژگي نامعلوم: پااليش موقعيت - 22شكل  

با هم "در اين سناريو رابطه .  جديدي را از روي روابط موجود استخراج نماييم روابطدر مورد سوم مي خواهيم 

در موجود در پايگاه قوانين تعريف اين قانون . استنتاج مي شودبه ساير روابط با توجه  "1بودن يا هم گروه بودن

  .مشاهده مي شود 24در شكل  2خروجي نهايي سطح . آورده شده است 23شكل  

[Rule2:   (?s http://wtlab.um.ac.ir/war/IsEnemy 'true')  

     (?s http://wtlab.um.ac.ir/war/Relation ?r)  

     (?r http://wtlab.um.ac.ir/war/RelationName 'close')  

     (?r http://wtlab.um.ac.ir/war/RelatedTo ?o)  

     (?o http://wtlab.um.ac.ir/war/IsEnemy 'true')   

     ->  

     (?r http://wtlab.um.ac.ir/war/RelationName 'together') 

] 

 كشف روابط جديد با توجه به ساير روابط و ويژگي ها: پااليش موقعيت  -23شكل    

                                                 
1 Together relation 
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  پااليش موقعيت -24شكل  

  پااليش تهديد - 4-3-3

ارزيابي موقعيت جاري و پيش بيني تهديد ها و آسيب پذيري ها و فرصت همانطور كه از قبل گفته شده است، 

پيش بيني مي شود كه هواپيماي  قوانين كمك يكي از ناريو ابتدا با در اين س .عمل ها از وظايف اين سطح است

 .خطرناك است و تهديد به حساب مي آيد و نياز داريم كه يك عمل در رابطه با اين شي اجرا شود 1شماره 

  .اورده شده است 26شكل متناظر با سناريو در شكل و  مشاهده مي شود 25قانون در شكل 

[Rule3:   (?s http://wtlab.um.ac.ir/war/IsEnemy 'true')  

     (?s http://wtlab.um.ac.ir/war/SituationStatus 'Warning') 

      -> 

    (http://wtlab.um.ac.ir/war/Action http://wtlab.um.ac.ir/war/ActOn ?s) 

] 

 ActionRequiredقانون   -25شكل  
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  سناريو در مرحله  پااليش تهديدها  -26شكل  

در سناريو بررسي مي گردد و در جدولي به عنوان خروجي ممكن يا به عبارتي فرصت عمل ها  سپس تمام اعمال

. عمل به همراه سه فيلد ديگر جمع آوري شده است 2و مفعول 1در اين جدول فاعل .اين سطح ارائه مي شود

در فيلد . گ افزاري است كه در فاعل موجود بوده و مي تواند عمل را با ان انجام دهديكي از اين فيلدها جن

هزينه، پارامترهاي زيادي مي تواند موثر باشد و محاسبه شود، در اين سناريو اين فيلد با توجه به هرينه جنگ 

جنگ افزار محاسباتي انجام  موثر فيلد قابليت با توجه به موقعيت فاعل و مفعول و فاصله. افزار محاسبه شده است

جدول مربوط به  .مي دهد و اگر در فاصله موجود امكان زدن با جنگ افزار موردنظر باشد، مقدار مثبت مي گيرد

   .آورده شده است 2اين سناريو در جدول 

 گردآوري فرصت عمل ها -2  جدول

                                                 
1 actor 
2 actOn 

Actor ActOn ActByWeapon Cost Capability  

Ship Airplane1 MediumRangeMissile 5 + 

Ship Airplane1 LongRangeMisssile 9 + 

Ship Airplane1 Gun 1 - 



 41    پياده سازي مدل –فصل چهارم 

 

 
 

  زمان اجرا   -4- 4

  .گزارش مي شودگيگابايت  1در كامپيوتري با حافظه اصلي  3در جدول  سطوح و گام هاي مختلف زمان اجراي

 اي سناريوزمان اجراي گام ه -3جدول  

 (ms) زمان اجرا  انجام شده فعاليت  شماره گام

  RDFStore  1701و ذخيره آن در  RDFSتوليد شماي   1

  RDF  164از فايل و تبديل به فرمت  datasetخواندن   2

  173  انجام كامل سطح شناسايي موقعيت   3

  62  انجام كامل سطح شناسايي تهديد  4

كه  فايل مي باشداخت تمام انتولوژي هاي اين زمينه و ذخيره ان ها در س ،جهت 1گام زمان گزارش شده براي 

اندازه اين آنتولوژي ها، زمان اجرا متفاوت خواهد بسته به تعداد انتولوژي هاي حوزه اي كه تعريف مي شود و 

سته مي كه به اندازه فايل ورودي واب است RDFizerتوسط  RDFبراي تبديل داده ها به فرمت  2زمان گام  .بود

تمام عمليات مربوط به پااليش موقعيت شامل كارهاي محاسباتي و استنتاجي جهت كشف روابط  3در گام . باشد

پس از  4در گام  .بسته به اندازه فايل قوانين و پيچيدگي سناريو زمان اجرا تغيير خواهد كردانجام مي شود كه 

كه زمان گزارش شده، زمان  يش داده مي شودشناسايي تهديدها، جدول فرصت عمل ها نيز استخراج و نما

  .استنتاج براي تشخيص تهديدها و سپس در آوردن فرصت عمل ها مي باشد
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ل ص   نتيجه گيري و كارهاي آينده - 5فصل .5 ف

، تكنولوژي هاي وب معنايي را به ان JDLجهت رفع ناهمگوني هاي معنايي در مدل داده آميزي در اين تحقيق 

هاي داده آميزي، كه چالش  يكي از چالش هاي اصلي موجود در سيستم يشنهاديپساختار  اضافه كرديم و

معنايي مي باشد را برطرف نمود و ناهمگوني هاي موجود در نحو، ساختار و معنا را از سيستم هاي داده اميزي 

    .مدل پيشنهادي را براي حوزه نظامي ارزيابي و پياده سازي نموديم سپس. حذف نمود

برخي از اين موارد در زير . داردديده مي شود كه جاي بررسي دقيق و پياده سازي  ر اين مدلد كارهاي آتي

  .برشمرده مي شود

افزوده و پياده سازي شود، پيش  يادگيري موضوعاگر براي مدل پيشنهادي : افزودن يادگيري به مدل -

براي يادگيري نياز به يك  البته ناگفته نماند كهبيني مي شود كيفيت خروجي ها به مراتب بهتر شود، 

   . مي باشد 1مجموعه داده جمع اوري شده براي اموزش

ميتوان اين مدل را با شناخت كامل عامل هاي محيط مدنظر و : توسعه مدل براي محيط هاي چندعامله -

 . وظايف هر عامل، براي محيط چندعامله توسعه داد و پياده سازي كرد

و  طراحيبر اساس مدل ارائه شده،  2براي جنگ هاي شبكه مدار معماري چندعاملهطراحي اوليه اي از 

از اين رو . عامل هاي سيستم براساس تنوع ادوات جنگ تعريف مي شودكه در ان  پيشنهاد شده است

تبادل  4و ناهمگن 3ساختار داخلي هر عامل متفاوت است و هر عامل بايد بتواند با ساير عاملها همگن

ارتباط براساس پروتكل تعريف شده اي انجام مي شود و فرمت  داده ها  اين. اطالعات داشته باشد

با توجه به ساختار سلسله مراتبي محيط جنگ، اين . هاي داراي برچسب زماني است RDFبراساس 

                                                 
1 training 
2 Network Centric Warfare-NCW 
3 Homogeneous agents 
4 Heterogeneous agents 
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همچنين . چارچوب داراي يك ساختار اليه اي است كه وظايف عاملها در هر اليه متفاوت خواهد بود

همگن و ناهمگن درهراليه تحت مديريت واحد يك عامل اليه باالتر و براساس مجموعه اي از عامل هاي 

در  .امده است 2جزئيات كامل اين طراحي در پيوست  .پروتكل هاي ارتباطي تعريف شده عمل مي كنند

  .ادامه كار پياده سازي محيط چندعامله به همراه پروتكل هاي ارتباطي معنايي انجام خواهد شد

از جمله مهمترين . مدل از جنبه هاي مختلفي نياز به بررسي بحث هاي امنيتي دارد اين: امنيت مدل -

 :اين موارد عبارتند از

o  امنيت پايگاه داده ها شاملRDFStore 

o  اطالعات داده ها و امنيت تبادل 

o )امنيت ساختار داخلي عامل ها) در محيط چندعامله 

o )ها امنيت در پروتكل ارتباطي عامل) در محيط چندعامله 

ميتوان اين مدل را براي محيط هاي ديگري كه به گونه اي به اين : پياده سازي براي ساير حوزه ها -

  . سطوح داده اميزي نياز دارند، پياده سازي نمود، مانند خانه هاي هوشمند، روباتيك يا مديريت بحران
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  هاپيوست

  مدل هاي داده آميزي - 1پيوست  -1- 6

تلفيق داده يك فرايند بسيار پيچيده بوده و بنابراين به شدت نيازمند به يك مدل كلي بوده كه وجوه و 

دو مدل حلقه كنترل بويد و مدل در اينجا  .هاي مختلف از فرآيند تلفيق داده را به يكديگر مرتبط سازد فعاليت

  .كنيم را مطرح مي جامع 

، 2، جهت گيري1كه داراي چهار مرحله مشاهدهيك مدل چرخه اي است  :نترل بويدمدل حلقه ك - 1

در مرحله مشاهده داده هاي حسگري جمع آوري مي شوندو در مرحله جهت . است 4و اقدام 3تصميم

در مرحله تصميم گيري، طرحي براي . گيري، داده ها در جهت فهم موقعيت با هم تركيب مي شوند

  [41][40][7].ود و در نهايت در مرحله اقدام، طرح فراهم شده اجرا مي شودپاسخ دهي فراهم مي ش

نمايش داده شده است، در اين شكل عرض فلش هابيان گر  29همانطور كه حلقه كنترلي در شكل 

ميزان جريان داده ها در حلقه است، هر چه كه داده در حلقه پااليش شود و داده به اطالعات تبديل 

  .كاهش مي يابد هاي انتقال يافته به فاز بعدشود، ميزان داده 

توان آنرا  و فاز جهت گيري كه مي JDLفاز مشاهده قابل مقايسه با مرحله پيش پردازش منابع در مدل 

توان  همچنين فاز تصميم گيري را مي. در نظر گرفت JDLمدل  3و  2، 1مشابه كاربردهاي سطوح 

 .فاز اقدام ندارد JDLمدل . در نظر گرفت JDLمدل يعني ارزيابي فرآيند در  4متناظر با سطح 

                                                 
1 observe 
2 orient 
3 decide 
4 act 
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 [40] حلقه كنترلي بويد -27شكل  

همانطور كه در . گيرد ها را به كار مي بيشتر ويژگيهاي سودمند ساير روشجامع مدل  :1مدل جامع - 2

كه آن را قابل مقايسه با برد  از يك طبيعت دوره اي بهره مي جامعمدل . نشان داده شده است 28شكل 

هاي پردازش سيگنال و  گام) 1: (سطوح مختلف اين مدل عبارتند از. كند مي حلقه كنترل بويدمدل 

پردازش الگو و استخراج ويژگي ) 2(است،  حلقه بويدفرآيند حس كردن كه مشابه با فاز مشاهده در 

كنترل و ) 4(ظر با فاز تصميم گيري و پردازش محتوا و تصميم گيري متنا) 3(، جهت گيريمشابه با فاز 

اين مدل بسيار ساده بود و پياده سازي مناسبي از آن را . باشد مي اقدامتخصيص منابع كه متناظر با فاز 

 [6].توان بكار برد غير دفاعي و غير نظامي مي داده آميزيهاي  براي بسياري از كاربرد

 

                                                 
1
 Omnibus model 

 [6]مدل جامع -28شكل  
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  پيشنهاديمدل في محيط چندعامله معر -2پيوست  -2- 6

در اين سيستم ها . سيستم هاي چندعامله از مجموعه اي از عامل ها و روابط بين آن ها تشكيل شده است

عامل ها مي توانند همگن يا ناهمگن . هر عامل وظيفه خود را مي داند و توانايي ارتباط با ديگر عامل ها را دارد

نوع بوده و دانش حوزه اي يكسان دارند، درصورتيكه عامل هاي ناهمگن  عامل هاي همگن همه از يك. باشند

با وجود پيچيدگي هايي كه براي پياده سازي  سيستم هاي چندعامله ناهمگن . ساختار داخلي يكساني ندارند

  . وجود دارد، توانايي اين نوع سيستم ها به مراتب بيشتر از سيستم هاي همگن است

تم چندعامله است كه داراي مجموعه از عامل هاي همگن و ناهمگن بوده و چارچوب پيشنهادي يك سيس

همچنين، هر عامل قابليت يادگيري دارد كه اين . ارتباط اين عامل ها براساس پروتكل هاي تعريف شده مي باشد

بهتر عامل در نتيجه برخي رفتارهايي كه وضعيت محيط را . يادگيري در تعامل با يك محيط پويا بدست مي آيد

مي كند پاداش مي گيرد و در نتيجه رفتارهايي كه باعث بدشدن وضعيت محيط مي شود، جريمه مي شود و اين 

وظيفه عامل است كه با تجربه كردن تركيب هاي مختلف رفتارها تشخيص دهد كه كدام رفتار تحت چه 

  . شرايطي منجر به پاداش بيشتري مي شود و انتخاب بهتري كند

در اين شكل هريك از اشكال . محيط چندعامله چارچوب پيشنهادي را نشان مي دهدمعماري  29شكل 

مجموعه . عامل هاي همگن با شكل هندسي يكسان نشان داده شده اند. هندسي نمايانگر يك نوع عامل هستند

گن با ارتباط بين عامل هاي هم. اي از عامل هاي همگن و ناهمگن تحت مديريت عامل اليه باالتر عمل مي كنند

  . يكديگر، ارتباط بين عامل هاي ناهمگن و همچنين ارتباط بين عاملهاي اليه هاي مختلف باهم متفاوت است

  .توضيح داده خواهد شد در ادامهجزئيات مربوط به ساختار داخلي عامل ها 
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  معماري اليه اي محيط چندعامله چارچوب پيشنهادي - 29شكل  

 

اليه آخر 

اليه اول 

 .
 .
 .

 

اليه هاي 

مياني 

 .
 .
 .

 

نمادهاي هم شكل  نشان دهنده عامل هاي همگن 

نمادهاي غيرهم شكل نشان دهنده عامل هاي ناهمگن 

      ارتباط بين عامل هاي همگن در يك اليه  

      ارتباط بين عامل هاي ناهمگن در يك اليه  

ارتباط بين عامل هاي اليه هاي مختلف       
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با توجه به .  مي باشد JDLاخلي هر عامل برگرفته از مدل داده آميزي معنايي پيشنهادي مبتني بر ساختار د

اينكه ساختار داخلي هر عامل در هر اليه متفاوت خواهد بود، در اين بخش ساختار عامل ها براي هر اليه 

  .مشخص مي شود

. تبديل شوند RDFردازش، بايد به فرمت در اليه اول سيگنالهاي ورودي پس از ارزيابي و انجام عمل پيش پ

هر عامل بهمراه ويژگي هاي تعيين كننده صفات تعريف شده، مجموعه تولوژي براي اين منظور با استفاده از آن

در پايگاه  RDFسپس، سه تايي هاي . تبديل شوند RDFفرمت  داده مي شود تا به RDFizerموقعيت آن به 

 30شكل  .ن اليه تا حدي ارزيابي موقعيت براي خودشان انجام مي دهندعامل هاي اي. شوند داده ذخيره مي

  .ساختار داخلي عامل هاي اليه اول را نشان مي دهد

 
 ساختار داخلي عامل ها در اليه اول -30شكل  
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عامل ها تهديدها را  در اليه هاي مياني، هر عامل براساس موقعيت خود و بر مبناي اطالعات دريافتي از ساير

آمده است، در اين اليه مجموعه اي از عامل هاي همگن و ناهمگن  29همانطور كه در شكل . شناسايي مي كند

عامل هاي . تحت مديريت واحد يك عامل اليه باالتر و براساس پروتكل هاي ارتباطي تعريف شده عمل مي كنند

پروتكل هاي تعريف شده مي توانند با ساير عامل ها تبادل خروجي و با استفاده از /يدورو اين اليه از طريق

  . ساختار داخلي عامل هاي اليه هاي مياني را نشان مي دهد 31شكل . اطالعات داشته باشند

 
 ساختار داخلي عامل هاي اليه مياني -31شكل  

پس  عات دريافتي از عامل هاي اليه هاي پايين،در اليه آخر، عامل ها نقش فرماندهي دارند كه براساس اطال

تصميم گيري نهايي را انجام داده و دستورات مناسب صادر از انجام ارزيابي موقعيت و تهديد در سطح وسيع تر، 
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ورودي اين اليه، اطالعات ساير عامل هاست و عامل هاي اين اليه عالوه بر ارائه اطالعات به ساير عامل . مي كنند

شكل . به سواالت كاربران از طريق يك رابط كاربر كه داراي يك موتور پرس و جو مي باشد، پاسخ دهندها، بايد 

  . ساختار داخلي عامل هاي اليه هاي آخر را نشان مي دهد 32

 
 ساختار داخلي عامل هاي اليه آخر -32شكل  
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Abstract: 

Data fusion becomes significant in a variety of situations both commercial and 

scientific and can be modeled in different methods. The most widely used fusion model is 

JDL model, but it suffers from semantics and syntax issues. In order to achieve semantic 

interoperability in a heterogeneous information system, the meaning of the information 

that is interchanged has to be understood across the systems. Semantic conflicts occur 

whenever two contexts do not use the same interpretation of the information. Using 

semantic technologies for the extraction of implicit knowledge is a new approach to 

overcome this problem. In this paper a semantic fusion model is proposed based on JDL 

which can resolve semantic conflicts between heterogeneous data sources. 
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