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ها، واژگان كنترل شده، اصطالح  بندي، تزاروس هاي رده ساليان متمادي است كه هستي شناسي به اشكال گوناگوني مانند طرح :مقدمه
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كه در يك سيستم منفرد اصطالحات از علوم زيست شناسي ادغام شده ( نظام زبان پزشكي واحد ي   نامه مقاله، بررسي هستي شناختي فرا اصطالح
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هايي باشند اما به  ها داراي چنين ويژگي است هستي شناسي

تارها ها را يكسان با هر يك از اين ساخ توان آن طور قطع نمي

ها فقط به جهت  نامه هستي شناسي و فرا اصطالح). 1(دانست 

بندي و يا نظام  ايجاد طرح و شماي رمزگذاري منفرد نظام رده

بلكه هدف از ايجاد . واژگان كنترل شده به وجود نيامده است

ها عبارت است از مكانيزمي براي ترجمه، تفسير، برطرف  آن

فرا .  يك رشتهنمودن ابهامات، معاني و اسامي خاص

اي از اصطالحات و  نامه و هستي شناسي، هر دو شبكه اصطالح

باشد كه بر  ها جهت ارايه مفاهيم مي نمايشي از روابط ميان آن

 بنا   مفاهيم، در راستاي ارايه دانش موضوعي پيچيدهي پايه

شوند و در سازماندهي منابع اطالعاتي و بازيابي اطالعات  مي

ها  توان تأثير هستي شناسي  با اين حال مي.كاربرد مؤثري دارند

بخشي از ). 2(ها بررسي كرد  نامه را بر روي فرا اصطالح

 مجدد دانش در ي تحقيقات در علم پزشكي بر استفاده

هاي قابل اشتراك  كاربردهاي جديد و طراحي هستي شناسي

موسن موانع اصلي اشتراك دانش و استفاده . متمركز است

ل مشكالتي از قبيل عدم اتفاق آرا در مجدد از آن را شام

هاي مفهومي و  خصوص معني اصلي دانش، برشمردن ويژگي

 موضوعي ي اي مورد نياز براي توضيح يك حوزه دانش زمينه

هاي متعددي در اين زمينه  با اين حال تالش. داند خاص مي

هاي عمومي،  صورت گرفته است از جمله تركيب هستي شناسي

هاي تخصصي براي كاربردهاي  تي شناسي مجدد هسي استفاده

هاي تخصصي با   سازي هستي شناسي پارچه تخصصي و يك 

از اين رو هدف ). 3(هاي هستي شناسي بزرگ مقياس  كتابخانه

هايي است كه به موجب آن   روشي اصلي اين مقاله توسعه

فرا اصطالحنامه (ها به توانند از منابع موجود  هستي شناسي

UMLS (به طوري كه همانند ساير منابع دانش و تهيه شوند ،

بنابراين، در اين بررسي . ها داراي اعتبار باشند  با آني در مقايسه

 بالقوه ي تواند زمينه  كه ميUMLSبر روي شبكه معنايي 

هستي شناسي در علوم زيستي باشد متمركز شده است و هدف 

هايي از هستي   با مقولهUMLSهاي  بررسي سازگاري مقوله

  . هاي كلي يا سلسله مراتبي است ناسيش

  

  :UMLSنامه  فرا اصطالح

نامه يا   فرا اصطالحهاي مشهورترين نمونهيكي از 

 نظام زبان پزشكي ي نامه هاي ادغام شده، اصطالح نامه اصطالح

 مفهومي ي نامه كه يك اصطالحاست  (UMLS)واحد 

 ملي پزشكي آمريكا از ي  توسط كتابخانه"UMLS".باشد مي

 با همكاري نهادهايي از داخل و خارج اياالت 1986ال س

سازي تمام اسامي  پارچه  هدف آن يك. ه استمتحده اجرا شد

اسامي كه . باشد مي  يكسان در يك مفهومهمراه با معاني تقريباً

اي از  شوند يا منابع تنوع گسترده جز اصلي مشتق مي از

اري از واژگان  شامل تعداد بسي ياهاي بيوشيمي است ترمينولوژي

هاي خبره  تمام متن و سيستمي  بندي شده كنترل شده و طبقه

 فراهم آوردن "UMLS" در واقع هدف اصلي از ايجاد. است

هاي اطالعاتي توزيع  امكان دستيابي يكسان به تعدادي از پايگاه

 اصطالحات متفاوتي ي شده و ناهمخوان است كه از مجموعه

 چهار منبع دانش شامل "UMLS".كنند استفاده مي

)Knowledge source( نامه فرا اصطالح« : است« ،

 واژ«و »  منابع اطالعاتيي نقشه«، » معني شناختيي شبكه«

 كه در ادامه )Specialist lexicon( «)4( تخصصيفرهنگ 

  : شود ها پرداخته مي به توضيح هر كدام از آن

أله همان طور كه در ابتدا نيز به اين مس: نامه فرا اصطالح

هاي كنترل شده  تركيبي از زبانها  نامه اشاره شد فرا اصطالح

ها به  و تلفيق آن ادغام موجود است كه از طريق برقراري پيوند،

هاي  يك از واژگان كه در هر  با توجه به اين.  آمده استوجود

شود  متشكله، نامي به عنوان نام مرجح براي مفهوم انتخاب مي

 در. كند ها را فراهم مي ي بين واژگاناين امر امكان جهت گردان

 Mesh در ي مفهومچنان چه "UMLS"نامه  فرا اصطالح

وجود داشته باشد، شكل مرجح آن مفهوم، صورت سرعنوان 

 اصطالحات از ،است؛ در غير اين صورت Meshاصلي در 

تمام . شوند ها به ترتيبي مشخص گزينش مي ديگر واژگان

ي ديگري كه براي بيان ها اصطالحات، عبارات و زنجيره

نام مندرج در فرا  گيرند با مفاهيم مورد استفاده قرار مي

  .شوند نامه مطابقت داده مي اصطالح
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بندي دايمي از  اين شبكه دسته:  معني شناختيي شبكه

 ،ها بر طبق دستهرا نامه  تمام مفاهيم موجود در فرا اصطالح

. كند ها ارايه مي هاي بين اين دسته  معني شناختي و رابطه عانوا

انواع .  معني شناختي، سلسله مراتبي است عانوا تنظيم ي نحوه

معني شناختي به تشخيص معاني گوناگون مرتبط با يك 

 و دسلسله مراتبي هستن ها غير رابطه. كنند اصطالح كمك مي

 Physical( هاي فيزيكي رابطه: شوند به پنج گروه تقسيم مي

relationship(،هاي زماني ايي، رابطههاي فض  رابطه 

)Chronological relationship(هاي كاركردي ، رابطه 

)Functional relationship(هاي مفهومي  و رابطه 

)Conceptual Relationship( .هاي  هوها بين گر اين رابطه

هاي  رابطه. شوند هاي معني شناختي بيان مي سطح باالي دسته

 ممكن بين انواع معنيهاي  ارايه شده نمايانگر تمام رابطه

اي آغازين در   تعريف شده نيستند، بلكه مرحلههاي شناختي

 قابل ذكر است .باشند ها مي  مفيدي از رابطهي ايجاد مجموعه

 معني شناختي در تدوين ي  شبكهي  كاربردهاي عمدهكه

  . استآنپرسش و در پااليش تعاملي 

ان  منابع اطالعاتي نشي نقشه:  منابع اطالعاتيي نقشه

سؤالي خاص مربوط چه دهد كه كدام پايگاه اطالعاتي به  مي

خصوص را براي كاربران  م منابعي شود، اطالعات درباره مي

شود و  خودكار به منابع متصل مي به طور كه كند فراهم مي

   .دهد عمل بازيابي را بر روي يك يا چند منبع انجام مي

ردن اين واژفرهنگ براي فراهم آو: تخصصيواژفرهنگ 

اطالعات واژگان مورد نياز در نظام پردازش زبان طبيعي 

هدف از اين منبع آن است كه . اسپشياليست ايجاد شده است

يك واژفرهنگ زبان انگليسي با بسياري از اصطالحات زيست 

   .پزشكي باشد

UMLS نه تنها براي نيازهاي اطالعاتي زيست شناسان 

ه شده در زيست گسترش يافته است، بلكه اصطالحات استفاد

 ي نامه به عنوان مثال، اصطالح. شود شناسي را نيز شامل مي

 NCBI(National(بندي  جامع اخير مشتمل است بر رده

Center for Biotechnology Information براي 

ها، هستي شناسي ژن و توضيح محصوالت  شناختن ارگانيسم

همچنين فرا . هاي مختلف ارگانيسم ژني در تمام مدل

 Meshنامه متون زيست شناسي، سرعنوان موضوعي  اصطالح

 آن براي ي دهد كه از واژگان كنترل شده را پوشش مي

عالوه بر آن، . شود  استفاده ميMedlineسازي در  نمايه

نامه  هاي موضوعي اصلي مانند آناتومي، در فرا اصطالح حوزه

 ي توان گفت كه بهترين حوزه در نهايت مي. شود ارايه مي

شده، اجزا باليني زيست شناسي است همراه با وضوعي ارايه م

 Systematized ياSNOMED نامه عام آن، مانند اصطالح

Nomenclature of human Medicine .نشان 1 شكل 

 چگونه با يك UMLS ي نامه  كه فرا اصطالحدهد مي

تواند نه تنها به عنوان  سازي اين اصطالحات مختلف مي پارچه 

ن واژگان مختلف باشد، بلكه توانايي نشان دادن پيوندي ميا

  ).5(ها را نيز دارد  هاي موضوعي آن حوزه

  باچگونه كهتوان دريافت  مي» UMLSنظام «با بررسي 

كه به آيد  به وجود ميمحصولي  هاي كنترل شده،  زبانادغام

هاي متشكله  ها از هر يك از واژگان لحاظ اصطالحات و رابطه

هاي مستقل   جهت گرداني بين واژگان،ر استت به تنهايي، غني

 بازيابي اطالعات با استفاده از اصطالحات باشد، ميسر مي

تواند   ميهمچنينو  گردد متعارف زبان كنترل شده تسهيل مي

 به عنوان ابزاري براي تأمين دستيابي به متون زبان طبيعي در

  .)4(نمايد  عمل مختلفهاي اطالعاتي  پايگاه

  كار تسهيل،UMLS ي نامه را اصطالح في  عمدههدف

كارشناسان سالمت پزشكي و محققان براي بازيابي و 

متجانس ناسازي اطالعات مناسب از منابع خودكار  پارچه يك

هاي  بانك ،ركوردهاي بيماري مبتني بر كامپيوتر: است مانند

 و شناختي و تمام متن هاي كتاب پايگاه، اطالعاتي واقعي

  . هاي خبره سيستم

 بر ارتباط مفهومي تأكيد دارد نامه اصطالحهمچنين اين فرا 

تواند با استفاده از  كند كه مي  منابع دانشي را ايجاد ميو

  :دق آيي زير فامشكالتهاي هوشمند بر  برنامه
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  )UMLS) 5هاي موضوعي مختلف مجتمع در  حوزه: 1 شكل

  
 كه توسط كاربران و منابع در زبان) ناهماهنگي(عدم توافق  .1

  .اطالعاتي مختلف استفاده خواهد شد

  .مشكالت در مورد شناسايي بسياري از منابع اطالعاتي مرتبط .2

افزارهاي   از ابزارهاي چند كاره يا نرمكه براي تحقق اين امر،

فرا كند؛ مانند   خود استفاده ميهاي نظامهوشمند براي گسترش 

 ي هاي تخصصي و شبكه نامه  لغت،لغويهاي  ، برنامهنامه اصطالح

  ). 6 (ييامعن

  :UMLSسازي اصطالحات در  اصول يك پارچه

بر اساس معني (، دانش بر اساس مفهوم، سازماندهي UMLSدر 

هاي مترادف در قالب يك مفهوم در يك  شود و واژه مي) لغت

هاي موجود  گيرند كه بر اساس انواع مختلف رابطه مقوله جاي مي

در نتيجه نموداري غني از اصطالحات در . شوند تبط ميبه هم مر

UMLSدروني–گردد كه روابط مفهومي  ايجاد مي   

)Inter- concept ( آن هم موروث ساختاري از لغات منبع است

روابط . نامه ايجاد گرديده است كه توسط سردبيران فرا اصطالح

سته يا روابط همب) Part of و يا isa يا is a kind of(سمبليك 

 )location of يا Caused by (توانند به صورت سلسله  مي

 آماري بين ي همچنين در آن رابطه. مراتبي وجود داشته باشند

سازي لغات   ايجاد شده است كه از نمايهMeshمفاهيم و لغات 

Mesh در استنادهاي Medlineزمان مشتق   به طور هم

 ي  اهداف شبكه با،در نهايت، هر مفهوم در متاتزاروس. شود مي

  ).5(شوند  بندي مي نامه دسته معنايي، توسط سردبيران فرا اصطالح
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  :تعريف هستي شناسي يا آنتولوژي

ي هستي ابه معن)  بزرگOبا حرف  ( Ontologyآنتولوژي

 فلسفه مطرح است و به موضوع ي شناسي است، كه درحوزه

به . پردازد  هستي و ساختار واقعيت ميي موجوديت، مطالعه

به «بارت ديگر، هستي شناسي يك علم در فلسفه است كه ع

مطالعه آن چه موجود است، آن چه بايد فرض شود كه وجود 

دارد و به منظور نايل آمدن به يك توصيف متقاعد كننده از 

از هستي شناسي John Sowa ). 1(پردازد   مي»واقعيت

 بندي از موضوعات هستي شناسي، دسته«: دهد  تعريفي ارايه مي

كند و بر   خاص را بررسي ميي يا عناصر موجود در يك حوزه

اين . دهد اساس آن بررسي، فهرستي از موضوعات را ارايه مي

ها را  فهرست كه به تفصيل، انواع موضوعات و روابط ميان آن

كند، هستي شناسي ناميده   مورد بررسي بيان ميي در حوزه

كه يك الزم به ذكر است . ») كوچكoبا حرف (شود  مي

 مركب از ي  واژه هستي شناسي الزاماً شامل يك مجموعه

. باشد ها مي اصطالحات و بعضي از مشخصات و معاني آن

ها،  نامه توان هستي شناسي را مانند اصطالح بنابراين، مي

اي از لغات كنترل شده دانست، اما با اين تفاوت كه  مجموعه

ا توجه به  خاص با روابط معنايي خاص بي مفاهيم يك حوزه

 موضوعي، از موضوعي به موضوعي ديگر به شكل ي نوع حوزه

شوند كه در قالب زبان طبيعي به نمايش  بندي مي خاصي طبقه

يكي از پيشگامان در معرفي هستي  Tom Gruberآيد  در مي

ذكر خصوصيات «شناسي است، بر اساس نظر او، هستي شناسي 

  ).1 (».صريح از مفاهيم به اشتراك گذاشته شده است

  :UMLS ي نامه فرا اصطالح) آنتولوژيكي(بررسي هستي شناختي 

هاي مبتني بر به  بر طبق تحقيقات به عمل آمده از نظام

ها ديگر قادر  ، اين نظام)Paper-based(كارگيري اصطالحات 

رساني،  هاي اطالع هاي جديد نظام به پاسخگويي به خواسته

 مجدد از اطالعات ي دهمثل تقاضاي مراكز بهداشتي براي استفا

  . باشند ها نمي بندي آن ، انتقال و دسته)بايگاني(بيمار 

ها در اين ميان، با فراهم آوردن اطالعات مؤثر،  آنتولوژي

بندي دوباره، اين اطالعات را در تمامي  كارآمد و در واقع بسته

ها به خصوص علم پزشكي فراهم كرده است كه شامل  زمينه

رسيدن به چنين . شدبا  از اين اطالعات ميامكان استفاده مجدد

ساختاري احتياج به تحليلي عميق و مفهومي از اطالعات 

 مفهومي از اين ي پزشكي دارد، كه در صورت استفاده

صرف نظر از معناي فلسفي . باشد پذير مي اصطالحات امكان

، اين واژه در متون پزشكي به »هستي شناختي«آنتولوژي 

همان طور كه در باال . رود سبي به كار ميسازي ن معناي مفهوم

بندي   طبقهي  از آنتولوژي، مطالعه"Sowa"اشاره شد تعريف

اي خاص است كه محصول  نسبي مفاهيم موجود در حوزه

در واقع نظري واحد . شود  ناميده مي»آنتولوژي«چنين برداشتي 

براي تعريف آنتولوژي و اين كه آنتولوژي چه مفهومي دارد، 

اي از آن به عنوان يك توصيف معمولي مبتني  عده. اردوجود ند

 كه در بعضي موارد استفاده از »ساختار سلسله مراتبي«بر 

اند و برخي ديگر آن را  دهد نام برده شناسي را سازمان مي زبان

به عنوان تئوري متشكل از لغات رسمي با معاني ثابتي از آن 

اما آنتولوژي به . دانند هاي منطقي لغات مي لغات، براي توصيف

 مربوط به خود ي بيان مفهوم نسبي يك واژه در حوزه

ها با معاني مختلفي  از آن جا كه به طور معمول واژه. پردازد مي

شوند،  در يك حوزه استفاده مي) Polysemousچند معنايي (

 هر مفهوم با استفاده از ارايه ي آنتولوژي به بررسي جداگانه

در اصطالح به چنين . پردازد ن ميمتني براي تفهيم بهتر آ

يا ) Ontological analysis(فرايندي تحليل آنتولوژيكي 

هاي  در اين جا به برخي از سيستم. شود تحليل مفاهيم گفته مي

كاربردي مهم اصطالحات پزشكي كه توسط اين فرايند فراهم 

  .شود شده است، اشاره مي

ن به تجربيات گذشته حاكي از اين است كه براي رسيد

مفهومي روشن و صريح از كاربرد اصطالحات، نياز مبرمي به 

باشد، به عنوان مثال، مرلوژي  مفاهيم فلسفي و زبانشناسي مي

)Mereology(  تئوري نقش كلمات، توپولوژي

)Topology (تئوري جايگاه شناسي كلمات، مرفولوژي 

)Morphology( سازي و مواردي از   صرف و معادلي نظريه

 ي ها براي توسعه گفتني است كه اين گونه تئوري. اين قبيل

ها از مفاهيم رسمي و  اين تئوري. باشند آنتولوژي مؤثر مي

توانند حاوي مفاهيم و  اند بلكه مي تشريفاتي تشكيل نشده
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هاي  به تازگي، ارايه نظام. مستندات عادي و روزمره نيز باشند

ندي مفاهيم و ب كامل در اين زمينه با ارايه خدماتي نظير طبقه

ها به صورت   گستره اين تئوريي متون رسمي باعث توسعه

  .اند تخصصي شده

 تأمين كننده اصطالحات "ONIONS"در اين راستا 

، يك روش شناسايي تركيبات و Gallen ي پزشكي در پروژه

هاي عمومي  هاي كاربردي اصطالحات مبتني بر تئوري گستره

برداري  خانه به بهرهزبان شناسي است كه در قالب يك كتاب

 تركيبي مفهومي است كه شامل جمالت، ONIONS. رسيد

شود كه در تجزيه و  الگوها و اصول متعارف كاربردي مي

هاي مهم كاربرد اصطالحات پزشكي، از جمله  تركيب سيستم

 UMLS ،SNOMED Ш  ،GMN، 10در شبكه معنايي

ICD اي  هسته مدلGallenبه كار برده شده است .  

 مهم و ي بردهاي اصطالحات پزشكي به هر دو جنبهدر كار

اين پروژه توسط . جزيي اصطالحات پرداخته شده است

آوري اطالعات   ملي پزشكي آمريكا، مبتني بر جمعي كتابخانه

چشمگير استخراج شده در آمريكا و ساير كشورها، به انجام 

اين استخراج باعث به وجود آمدن منبع عظيم . رسيده است

 اصطالحات پزشكي شده است، اما اين ي ي در حوزهاطالعات

باشد كه اين استخراج در همين گستره محدود  بدان معني نمي

  ).6(گيرد  شود بلكه، مفاهيم علوم ديگر را نيز در بر مي

نامه  حال به بررسي تحليل هستي شناختي فرا اصطالح

UMLSشود  پرداخته مي:  

اي مبني بر  نسخه در 1998نامه در سال  اولين فرا اصطالح

CUIاين نسخه شامل .  كه بعدها تكميل شد ارايه گرديد

هاي  هاي استخراج شده از زبان  مفهوم، مترادف و واژه330000

. باشد انگليسي، اسپانيايي، فرانسوي، آلماني، روسي و پرتقالي مي

بدين معني كه در مورد واژگاني كه داراي چندين معني در يك 

 به بيان اين مفاهيم CUIد با استفاده از  مفهومي بودني گستره

پرداخته شده است و محدود كردن اين كاربرد، منجر به محدود 

  .شدن صراحت اين مفاهيم نشده است

  :شود نامه اين اطالعات به صورت زير ارايه مي در فرا اصطالح

  )Fibromyolgia: مثال (CUIاسامي مرجح در . 1

2 .IS_Aدر  و تفاوت بين مفاهيم موجود CUI ،

UMLS)  بيماري عضالتIS_A Fibromyolgia( 

3 .IS_A ارتباط موجود بين CUIو معاني مختلف آن  .

 )Fibromyolgia IS_A سندرم –مثال بيماري(

 در متون ساده مانند متون ذكر شده، CUIمعني . 4

 .هاي پزشكي است نامه فرهنگ

 ي اين اطالعات بعد از سازماندهي شدن مجدد در برنامه

MS Accessملي پزشكي آمريكا به ي  توسط كتابخانه 

  :صورت جدول زير ارايه شد

 و زبان CUI اطالعات ثبت شده با استفاده از 331756. 1

  .انتخابي آن

 اطالعات ثبت شده با استفاده از كودك 5184ي  مقايسه. 2

CUI و والد CUI (Parent CUI)و مفاهيم به كار رفته  

 CUIه در رابطه با انواع  اطالعات ثبت شد443770. 3

 CUI اطالعات ثبت شده و به دست آمده از 21895. 4

 به CUI مفهوم 443000الزم به ذكر است كه در حدود 

صورت زوج ارايه شده است كه در اين ميان سهم اندكي از آن 

  . والد تعلق داردCUIبه 

اي است كه   به صورت رايانهCUIهاي موجود در  پايگاه داده

 اطالعات ارايه شده، ديگر اطالعات نيز به طور متناوب عالوه بر

 موجود، از CUI 331756با داشتن . اند و در جاي خود ذكر شده

ها به صورت مفهومي  بندي آن  براي طبقهLoomابزاري به نام 

در اين . ها و معاني مربوطه استفاده شده است با ارايه مثال

سيدن به مفهومي بندي بعضي مفاهيم قديمي به منظور ر طبقه

تر حذف شده است كه امكان تسلط بيشتر در  تر و دقيق كلي

  . كند تر را براي كاربر فراهم مي جهت رسيدن به مفهومي صريح

 بندي و سلسله مسأله ديگر عدم رعايت در ساختار طبقه

باشد  مراتبي، به كار بردن اصطالحات در جاي مناسب خود مي

 باعث قرار گرفتن CUI كه در اين ميان استفاده از روش

شود كه اين خود باعث يافتن  مفاهيم در جاي مناسب خود مي

  .مفاهيم به نحو بهتري خواهد شد

 با پرداختن به بيش از CUIهاي مفهومي خاص  شناسه

يك معني از هر واژه، الگوي بسيار متداولي در متاتزاروس 
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 مفهوم به دست آمده بر اساس 90000يك سوم از . باشد مي

 5 الي 2اند، كه با پرداختن به بيش از  بندي شده ن طرح مقولهاي

 كاربر را به كاربرد صحيح هر مفهوم در متن CUIمعني، 

بندي باعث تسهيل  اين طبقه. كند مناسب خود رهنمون مي

  ). 7(شود   نامه مي تحليل مفاهيم در فرا اصطالح

  :تعاريف مفهومي و عملياتي

 ي شبكه): 3(ها  ناسي و هستي شUMLSي معنايي  شبكه

 زيست ي  سطح پيشرفته حوزهي  نمايندهUMLSمعنايي در 

پزشكي مبتني بر انواع معنايي هر گونه مفاهيم 

ها بر   اصلي هستي شناسيي  دسته4. اي است نامه فرااصطالح

ها طراحي  اساس سطح پوشش و وظايفي كه به خاطر آن

  :اند عبارتند از شده

دانش ): General ontologies(هستي شناسي عمومي 

ها و وظايف خاص،  دهد كه مستقل از حوزه عمومي را نشان مي

  .همراه با نسبيت در سطح متوسط است

): Domain ontologies(هستي شناسي موضوعي 

 خاصي از يك موضوع هستند ي هايي كه جنبه هستي شناسي

كنند، به طور كلي،   خاص عمل ميي اما مستقل از يك وظيفه

  شود كه بايد سي موضوعي ناميده ميهستي شنا

  . آن حوزه باشدي  اصولي و نظريهي  هستهي منعكس كننده

-Upper-Level ( هستي شناسي سطح بااليي

Ontoligies ياULOS :( در اين هستي شناسي مفاهيمي كه

اي از هستي شناسي  شوند نمونه به فضا يا زمان مربوط مي

اين هستي . ربرد دارندها كا سطح باال هستند كه در تمام حوزه

 ي شناسي بايد جهاني باشد به اين معني كه نبايد به يك حوزه

 خاص نياز دارد ي هر مفهوم به يك حوزه. خاص محدود شود

 آن مرتبط گردد به همين دليل بايد ULOSكه به تواند به 

  .چند منظوره باشند

): Application ontologies(هاي كاربردي  هستي شناسي

كنند و از كارهاي  ها دامنه را محدود مي هستي شناسياين گونه 

هاي كاربردي كما بيش در   هستي شناسي. شوند خاص مشتق مي

 و شامل تعداد به نسبت  استقالب كاربرد خاصي تعبيه شده

كوچكي از مفاهيمي هستند كه بايد بسيار مفصل همراه با قوانين 

اي كارهاي و روابط استنتاجي تعريف شوند كه استدالل را بر

  .منتخب قادر سازند

همانند ): STsيا  Semantic Types  (انواع معنايي

 بايد در يك هستي STsنمايش . رسند ها به نظر مي مقوله

. شناسي عمومي كه عملكرد آن ارايه دانش است مقايسه شود

 مناسبي را كه ممكن است شامل نظرات ي  زمينهCycانتخاب 

به عنوان  STs). ظريه خردن(نمايد  خاصي باشد فراهم مي

 دو سطح نمايشي را فراهم UMLS. آيند ها به نظر مي رده

هايي تحت مفاهيم متاتزاروس   مقولهSTsكند، جايي كه  مي

اي از  ناميم كه مجموعه  ميSTباشند آن را رده يا گسترش 

نمايش . شود  داده ميSTمفاهيم متاتزاروس است و به يك 

، Cycبر خالف . شود ه مي مقايس WordNet باSTگسترش 

ها،  واژه( بسيار شبيه متاتزاروس است WordNetساختار 

تواند   ميWordnetها در  رده). مفاهيم و ساختار سلسله مراتبي

بنابراين، . مشتق شود) Hyponymic( از روابط هايپونانيميكي

Wordnetدر بسياري از  را يك ترمينولوژي عمومي 

 زيست ي كند كه شامل حوزه هاي معنايي ايجاد مي زمينه

  .پزشكي است

در ): 3 (Cyc) سطح بااليي(هستي شناسي سلسله مراتبي 

 هزار 3اي قريب به    منتشر شده است مجموعه1997سال 

 بخش انفرادي و گروهي 2مفهوم عمومي و جهاني است كه بر 

 به صورت سلسله Cycهاي  بخش. شود تقسيم مي) مجموعه(

 ساختاري ي ت كه بر مبناي دو رابطهمراتبي سازمان يافته اس

  .باشد مي

1 .#$isa :به عنوان . دهد بندي كالسيكي را نمايش مي رده

  . استcol عضوي از مجموعه EI يعني (isa EI col$#)مثال 

2 .#$genls :بااليي آن ي روابط ميان يك مجموعه و رده 

اي   مقولهsup به اين معني كه (genls col sup$#). است

 .باشد  ميcol بااليي آن ي ردهاست كه 

WordNet :هايي كه  اطالعات فرهنگ لغات در واژه

در . كند داراي روابط معنايي و مفهومي هستند را سازماندهي مي

Wordnetشوند كه  بندي مي ها بر اساس معني دسته  مترادف

. نامند مي  Wordnet،Synsetها را در  اي از مترادف مجموعه
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، بر اساس Wordnet در synsentان روابط هايپونيمي مي

 اين گونه نمايش داده Synset يك مفهوم توسط ي مشخصه

هايپونيمي از مفهوم باش "گويد   كه مي{,,,,,'x,x}شود  مي

  ".{.…,'y,y}شود   نشان داده ميSynsetكه توسط مترادف 

 انواع 134 كه UMLS معنايي ي  شبكه2001در سال 

 800دهد و  زشكي را نشان ميمعنايي مربوط به حوزه زيست پ

كند منتشر  بندي مي اي را مقوله نامه هزار مفهوم فرا اصطالح

 جانشين خواص STs در آن اجازه داد كه isaپيوند . شد

  .هاي سطوح باالتر شود گروه

  
  روش بررسي

بخشي از پژوهش در انفورماتيك پزشكي بر روي كاربردپذيري 

هاي  ي هستي شناسيمجدد دانش در كاربردهاي تازه و طراح

موانع اصلي بر سر راه اشتراك . قابل اشتراك متمركز است

هايي   سختيMusen آن از ديدگاه ي  دوبارهي دانش و استفاده

است كه در كسب اتفاق آرا در مورد آن چه كه دانش معاني را 

هاي موضوعي مورد نياز دانش براي  دهد و ويژگي نشان مي

يه شده در فرايندهاي خاص نسبت دادن معني به دانش ارا

هاي متعددي در اين زمينه انجام شده  بنابراين، تالش. است

  :است

 هاي عمومي  تركيب هستي شناسي.1

اي براي كاربردهاي  هاي حوزه  استفاده دوباره آنتولوژي.2

 خاص

اي در مقياس  سازي هستي شناسي حوزه  يك پارچه.3

 .هاي هستي شناسي وسيع كتابخانه

هايي است كه به  ر اين بخش گسترش روشهدف اصلي د

ها به توانند از منابع موجود   آن هستي شناسيي وسيله

ايجاد شوند به طوري كه در مقابل ديگر منابع ) UMLSشامل(

 به UMLSبنابراين، اين مقاله بر روي . دانش معتبر باشند

 زيست ي عنوان يك هستي شناسي موضوعي فعال در حوزه

  .ددگر پزشكي متمركز مي

با UMLS هاي  هاي موجود در مقوله در ابتدا قابليت

. شود  سنجيده ميULOSهاي  هاي هستي شناسي مقوله

UMLSزيست ي هايي است كه متعلق به حوزه   شامل مقوله 

 يا Physical Objectپزشكي خاصي نيستند مانند 

Animal . در حالي كه هستي شناسيULOS شامل 

  .هاي زيست پزشكي است مقوله

اي  ز آن جا كه اين مطالعه به روش سندي و كتابخانها

 از ديدگاه UMLSنامه  صورت گرفته است و به فرا اصطالح

 آن را دو هستي ي لذا، جامعه. هستي شناختي نگريسته است

در ) و به تفصيل( كه به تفكيك WordNet و Cycشناسي 

اند، تشكيل  بخش تعاريف مفهومي و عملياتي تعريف شده

  .دهد مي

هاي معنايي به هستي شناسي سطح بااليي  مطابقت دادن شبكه

Cyc: 

 با استفاده از روابط STsهاي  ، ويژگيCycبراي حفظ ظاهر 

cys#$isa و genls#$از .  به صورت دستي انجام شده است

 جهت كسب اطمينان از سازگاري و Cycهاي اضافي  مقوله

يكترين  و نزدST ،Tي بين  رابطه. هماهنگي استفاده گرديد

  Tشود به شرط اين كه  مشابهت ناميده ميCyc ،Uمفهوم 

اگر ميان .  باشد حتي اگر نقش اسم را داشته باشدUمعادل 

 T همپوشاني وجود داشته باشد در اين مورد U و Tبخشي از 

 مشترك هستند كه ي  با هم سازگارند و داراي يك ردهUو 

،  ني دو مقولهشود مثالي از همپوشا اين همپوشاني ناميده مي

  ).3(است ) Pet و Dog(سگ و حيوان 

  

  :WordNet در UMLSهاي معنايي  تطبيق گونه

 ي بر اساس مقايسهWordNet  و UMLSهاي  تطابق رده

 UMLSدر  STs مفاهيمي است كه بر اساس  مجموعه

هايي است كه در   هايپونيمي بندي شدند و مجموعه رده

Synset و WordNet بنابراين، تمركز بر . بندي شدند رده

 عمومي ي كه يك رده) Animal(حيوان : روي دو رده است

شود كه به همين شكل در سيستم نشان داده  است و فرض مي

   ديگر مختل شدن سالمتي ي شده است، رده

)Health disorder (پزشكي استي است كه نوعي از رده  .

   .ت آمده اس1ها در جدول  جزييات در مورد ساختار اين رده
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 و UMLSهاي  فهرستي از واژگان و مفاهيم متعلق به رده

 به عنوان ابزار WordNetهاي مطابقت داده شده در  واژه

  . شده است پژوهش در نظر گرفته

ها، كار با فهرستي از واژگان  به منظور تجزيه و تحليل داده

هايي   تعلق داشت و واژهUMLSهاي  و مفاهيمي كه به رده

عمل . طابقت داده شده بود آغاز شد مWordNetكه در 

براي .  بودWordNetتطابق بر اساس عملكردهاي استاندارد 

 WordNetهر مفهوم اين نكته كه آيا واژه تطبيق داده شده 

 تعلق دارد يا نه ثبت WordNet مشابه آن در ي به رده

 به عنوان UMLSدر ) Fever(به عنوان مثال تب . شد مي

بندي شده   دسته)Sing or symptom(يك نشانه يا عالمت 

همان گونه .  هايپونيمي از نشانه استWordNetبود اما در 

 Sing or(شود نشانه يا عالمت   مشاهده مي1كه در جدول 

symptom ( يكي ازSTsاختالل سالمتي را ي  است كه رده 

 يكي از )Symptom(نشانه . كند تعريف ميUMLS در 

Synsetسالمتي را در  اختاللي ها است كه رده WordNet 

 ي بنابريان، تب در هر دو سيستم متعلق به رده. كند تعريف مي

  . اختالل سالمتي است

اي به  اين پژوهش با استفاده از روش سندي و كتابخانه

بندي شده  هاي دسته  جريان موجود در گروهي بررسي و مقايسه

  . پرداخته استWordNet و UMLSدر 

  
  ها يافته

  :UMLS در Cycسطح باالي هستي شناسي 

 به طور دقيق براي پوشش Cyc ي  مقوله50قريب به

 استفاده شده است كه نزديك UMLSدادن شبكه معنايي 

به . ها در هر دو سيستم به يكديگر شبيه بودند به نيمي از آن

در .  بودUMLS و  Cycشبيه به) Fish(ماهي : عنوان مثال

 UMLSمعنايي  و شبكه Cycديگر موارد، ميان انواع 

به عنوان مثال شرايط ژنتيكي در . همپوشاني وجود داشت

Cycدهد كه در يك ارگانيسم   شرايط نابهنجاري را نشان مي

خاص به علت وضعيت ژنتيكي گسترش يافته است، بنابراين،
  

 )3(هاي حيوان و اختالل سالمتي  رده: 1جدول 

  

 WordNet UMLS  رده

نامه كه به انواع معنايي حيوان يا هرگونه  تمامي مفاهيم فرا اصطالح هايش و تمامي هايپونيم Animalمترادف   (Animal)حيوان 

  .زيرمجموعه آن اختصاص دارد

  اختالل سالمتي

(Health disorder) 

هاي يك پارچه و تمامي  مترادف

  :هايش در زير آمده است هايپونيم

Symptom 
Ill health 

Disorder (sense 1) 
Mental retardation 

Mental illness 
Defect (sense 1) 

Abnormalcy 

  :نامه كه به هرگونه انواع معنايي اختصاص دارد مفاهيم اصطالح

Anatomical abnormality 
Congenital abnormality 
Acquired abnormality 

Finding 
Sing or symptom 

Pathologic function 
Disease or syndrome 

Mental or behavioral dysfunct 
Neoplastic process 

Cell or molecular dysfunct 
Experimental model of disease 

Injury or poisoning 
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نه عملكرد ژنتيك و نه سلول يا عدم كارايي ملولكولي در 

UMLSها به طوركلي مطابقت داده شدند  آني ، بلكه همه .

ق ناسالم  بدن حيوانات، مناطي  ناحيهCyc ي اجزاي مقوله

هاي ترك خورده، كه در  ها و زخم بدن است مانند تاول

UMLSهاي نابهنجاري قرار گرفتند  در زير مجموعه .

 بدن ي اي از منطقه ، بخش بدن حيوانات زيرمجموعه Cycدر

هاي  ها و هم شامل سيستم حيوان است كه هم شامل ارگان

  .بدني است

 مانند (UMLSهاي معنايي  براي بعضي از گونه

 عمومي ي هاي همسان و مشابهي در نسخه مقوله) ها شيميايي

عالوه بر اين، .  وجود نداردCycهستي شناسي سطح بااليي 

 وجود دارد كه داراي هيچ گونه معادلي در Cycهايي در  مقوله

UMLS نيست، اما در پژوهش حاضر، در UMLS يك 

 Cycبراي اين كه ساختاري ايجاد شود كه با . پارچه شدند

  :ازگار باشد موارد زير ايجاد شدندس

 پستانداران انسان(هاي ميانجي، مانند پستانداران   گروه.1

#$genls( ،) پستاندار پستانداران#$genls( 

اي از   مفاهيم كلي مانند درمان ساده كه زيرمجموعه.2

 . پزشكي استي عمل معالجه

دانش افزوده، مانند زيست شناسي گياهي كه اطالعاتي  .3

بندي  هاي زيست شناسي بر اساس رده در مورد مقولهرا 

 .كند ها ارايه مي  زندگي آني جانداران عمومي از نحوه

  :WordNet و UMLSهاي معنايي  ي رده مقايسه

 حيوان ي  از ردهUMLS مفهوم در 11634اي از  مجموعه

)Animal ( درWordNet مطابقت داده شده است كه 

 2154تعداد . باشد  ميSynset 3984 شامل Animal ي رده

پيدا شده WordNetدر )  درصد19معادل  (UMLSمفهوم 

 WordNet در Animal ي ها در رده  درصد از آن73. است

 شامل بيش از UMLSي اختالل سالمتي در  رده. بودند

 مطابقت داده شده WordNet هزار مفهوم است كه در 140

در ) درصد2معادل  (UMLS مفهوم در 2،639تعداد . است

WordNetمعادل ( مفهوم 1،257ها  پيدا گرديد و در بين آن

 اختالل سالمتي ي در ردهWordNetمتعلق به ) درصد48

  .است

ممكن است در يك رده، مفاهيم به طور متفاوتي 

ها شبيه به هم به  بندي بندي شوند، حتي زماني كه دسته دسته

 داراي معاني Symptom: به عنوان مثال. نظر برسند

هر گونه احساس "است، جايي كه WordNet بهي در مشا

يا تغيير در عملكرد بدني وجود دارد كه توسط يك بيمار 

در . "باشد تجربه شده است و همراه با يك بيماري خاص مي

UMLS جايي كه Sing or Symptom است كه 

 ظهور يك بيماري، يا موقعيتي كه بر اساس ي مشاهده«

 از يك بيماري قابل مشاهده اي قضاوت پزشكي است يا جلوه

 اين مشابهت معنايي منجر به تناسب بااليي از مفاهيم »است

بندي شده است كه در هر دو سيستم به هم شبيه  دسته

  .، تبCyanosisهستند به عنوان مثال يرقان 

  
  بحث

ها  نتايج حاصل از تحقيق در بخش گوناگون هستي شناسي

هاي  با وجود تالشنشان داد كه در بخش تنوع در ساختار، 

، هم اكنون هيچ استاندارد IEEE كاري استاندارد  جاري گروه

ULOبه طور مثال در نظريه .  در دسترس نيستJohn 

Sowa  5چكيده، جسمي، : شوند  مقوله با هم تركيب مي

  نشان ULOSچنين تنوع . گري مستقل، نسبيت، ميانجي

 بخشيدن در تعميم) پنهاني(اي  دهد كه مشكالت بالقوه مي

 ميان UMLSتنوع در ظاهر، زماني كه . ها وجود دارد يافته

 معنايي و مفاهيم سطح پايين ي هاي سطح باال در شبكه مقوله

 و Cycنامه تمايز ايجاد كند، در اين صورت هم  در فرا اصطالح

. از ظاهر منحصر به فردي استفاده كرده استWordNet هم 

ظاهر . سلسله مراتبي استها  آن هر چند كه سطوح مفاهيم در 

ها را تحت تأثير  ها و نقش هاي سطح باال، ويژگي نمايش مقوله

هايي مانند غير انساني، در بعضي از  دهد، ويژگي قرار مي

ULOSهاي  ها ويژگي شوند در حالي كه آن بندي مي ها دسته

STs در UMLSهستند .  
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 هر آنتولوژي نه تنها چشم اندازي از دنياي خويش را نشان

هاي مختلف يك دانش را نيز به تصوير  دهد بلكه بخش مي

 زيست شناسي، نقشه برداري ي در حوزه). 2شكل (كشد  مي

اي و عمومي، تطابق ميان معناي  هاي حوزه ميان آنتولوژي

  .شود عمومي و پزشكي خاص را شامل مي

مفاهيم عمومي به مفاهيم كلي مانند : مفاهيم عمومي

Path يا Simple repairingشود  مربوط مي .ULOs به 

 Path. كند آيد استناد مي سازي كه يكسان به نظر مي مفهوم

تواند براي دستگاه  رود اما مي براي سفر به كار مي) مسير(

 به Simple repairing. گردش خون نيز كاربردپذير باشد

اي كاربرد  طور مجازي براي تعميرات در فرايندهاي هر حوزه

به همين نحو دليلي ...) هاي پزشكي و  مكانيزم، روش(دارد 

 ي هاي عمومي كه نشان دهنده وجود ندارد كه آناتومي از مقوله

بنابر روش ...). خط، فضا، (اهداف فضايي است استفاده نكند 

هاي حوزه و عمومي ممكن  اين مقاله در تطابق ميان آنتولوژي

  .اشدهاي عمومي پايه ب است كه توجه به بررسي اعتبار آنتولوژي

 ي قالب نمايش گروهي حوزه  در: دانش منتج از عقل سليم

زيست پزشكي بعضي اوقات دانش به كار رفته در آن متفاوت از 

هاي ديگري از علوم از  دانش تخصصي است و زماني كه نظريه

ها  ها بر اساس آن شود بعضي از آنتولوژي يك حوزه منعكس مي

، صرع WordNetبه عنوان مثال در . شود نمايش داده مي

)Epilepsy ( تخريب سيستم عصبي مركزي است كه به

براي . عنوان فقدان آگاهي و تشنج شناخته شده است

متخصصين سالمتي، اگر چه اين تعريف تنها به شكلي از 

 ديگر آن دانش، ي اما جنبه. شود پزشكي به نام صرع مربوط مي

ه از منتج از عقل سليم است كه توسط ارايه مفاهيم تهيه شد

  .شود هاي زبان عمومي نمايش داده مي آنتولوژي

  

  :ابر دانش

ها اغلب استفاده از ابر دانش را براي نشان دادن نه  آنتولوژي

تنها جهان خود بلكه براي ارايه مدلي از آن جهان تهيه 

اي از  بندي گياهي زيست پزشكي كه رده رده. كنند مي

بشري و غيره است هاي  ها، گونه هاي زنده در سلسله ارگانيسم

. كند كند، اما دنياي آن را تعريف نمي مدل سازماني را فراهم مي

. ها نمايش داده شود چنين ابر دانشي ممكن است توسط مقوله

هايي را  ، مقولهWordNet و Cycبه عنوان مثال زماني كه 

 آن مقوله UMLSهاي گياهي زيست پزشكي دارند،  براي رده

اي از  گياهي زيست پزشكي گونهي ه ردCycدر . را دارا نيست

  

  
 )3(شناختي  بندي و همبستگي پديده زبان مقوله: UMLS و WordNet ،Cycتب در : 2 شكل
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بندي   رده ي  زيست پزشكي است كه به فرزند گونهي رده

  .دهد مرسوم است كه ديگر فرزندان او ابر دانش را نشان مي

ه شدت تحت انتخاب ما براي پيشبرد نمايش ابر دانش، ب

بندي استنتاج   ردهي تأثير توانايي سيستمي است كه از رابطه

 نشان داده 2به عنوان مثال همان طور كه در شكل . شود مي

 ي  به رابطهCycتوان استنتاج كرد كه  شده است مي

#$genls  محدود شده است در حالي كه Fever يك رويداد 

  . زيست پزشكي است

 هدف غايي در Feverياهي، بندي گ هاي رده طبق رابطه

 است و WordNet در Sychological feature ي مقوله

  .رود  به كار ميUMLSبه عنوان يك هويت مفهومي در 

  

  گيري    نتيجه

اي كه در   مقوله50نتايج مطالعات سندي نشان داد كه از 

Cycمعنايي ي  به طور دقيق براي پوشش دادن شبكه 

UMLS ها در هر دو  نيمي از آن استفاده شده است، قريب به

 و شبكه Cycسيستم شبيه به هم هستند و ميان انواع 

همچنين مشخص .  همپوشاني وجود داردUMLSمعنايي 

، UMLSهاي معنايي  شده است كه براي بعضي از گونه

 هستي ULOS ي هاي همسان و مشابهي در نسخه مقوله

عالوه بر اين، .  وجود نداردCycشناسي سلسله مراتبي 

 موجود است كه داراي هيچ گونه معادلي Cycهايي در  ولهمق

 و UMLSهاي معنايي   ردهي مقايسه.  نيستUMLSدر 

WordNet درصد از مفاهيم 2 نتايج نشان داد كه UMLS 

 وجود داشت و WordNet اختالل سالمتي در ي از رده

هم چنين .  درصد بود48ها  مطابقت و سازگاري ميان رده

ها  قيق در بخش گوناگوني هستي شناسينتايج حاصل از تح

هاي  نشان داد كه در بخش تنوع در ساختار، با وجود تالش

، هم اكنون هيچ استاندارد IEEEجاري گروه كاري استاندارد 

ULOدر بخش مفاهيم عمومي مشخص .  در دسترس نيست

عالوه بر . شد كه مفاهيم عمومي به مفاهيم كلي مربوط است

لب استفاده از ابر دانش را براي نشان دادن ها اغ اين، آنتولوژي

نه تنها جهان خود بلكه براي ارايه مدلي از آن جهان تهيه 

 زيست ي همچنين در قالب نمايش گروهي حوزه. كنند مي

پزشكي، بعضي اوقات دانش به كار رفته در آن متفاوت از 

هاي ديگري از علوم  دانش تخصصي است و زماني كه نظريه

ها بر اساس  شود بعضي از آنتولوژي نعكس مياز يك حوزه م

  .شود ها نمايش داده مي آن

  
  پيشنهادها

شود كه براي خودكارسازي تطابق ميان  پيشنهاد مي

هاي منطقي اختصاص داده شود كه دو  ها، الگوريتم آنتولوژي

موضوع معنايي اصلي را مخاطب قراردهد تا به توان هستي 

  :تشر كرد، نظايرهاي تطبيقي گوناگون را من شناسي

هاي مختلف داراي اسامي  هايي كه در آنتولوژي مقوله. 1

به عنوان . مشابه هستند، اما از لحاظ معنايي تفاوت دارند

 بدني، معني مشابهي ي هويت، بخش بدني، منطقه: مثال

 . نداردUMLS و Cycدر 

هاي  دو مقوله كه به شدت به هم شبيه باشند، اما نه رده. 2

ا مساوي و يكسان باشد و نه اين كه به طور ه ترتيبي آن

 ديگري را شامل شود، همان گونه كه توسط ي كلي رده

 UMLSو WordNet در Symptomهاي  گسترش

  .نشان داده شده است
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Ontology of Unified Medical Language System (UMLS) Metathesaurus* 
Sedigheh Mohammadesmaeil, PhD1; Laleh Samadi2 

Abstract 
Introduction: For many years, Ontologies have been available in many different forms, for 
example: classification schema, thesauruses, Authorized vocabularies, Terminologies and 
dictionaries. Terminology and knowledge resources are essential components of interoperability 
among disparate systems. So, this paper considered the ontology of UMLS (which was prepared 
by National Library Medicine of American and it is a part of Unified Medical Language System). 
In addition to, we evaluate whether names and relationships needed in biomedical informatics are 
present in the UMLS, and analyzed the compatibility between an ontology of the biomedical 
domain (the UMLS semantic network) and two other Ontologies : the Upper Cyc Ontology 
(UCO) and WordNet. 
Methods: In this study which has been done by the documentary and library methods (print & 
digital existing documentatins) about comparison between the UMLS and the other Ontologies 
(such as WordNet and Cyc), we try to consider the works 's like Burgun and Bodenereider, who 
surveyed on this field (and extracted the words which are related to the Biomedical informatics), 
in order to show the existence of relationships between them, as well as to determine and map 
them to the concept's of UMLS, and it΄s resources of it. 
Cyc categories that had no equivalent in the UMLS were integrated in our representation of the 
UMLS in order to build structure that was consistent with Cyc. They represent: 
Intermediate nodes, such as Primate (#$ genls Person Primate), (#$genls Primate Mammal) 
Generic concepts, such as simple repairing which is a super type of medical treatment event. 
Additional knowledge, such as biological taxon which provides information about biological 
categories, according to the general taxonomy of living beings. 
Analyzing in WordNet was held in two categories of Animal and Health disorder. 
Results: Roughly 50 Cyc categories were used for strictly covering the UMLS Semantic 
Network field. Approximately half of them were similar in both systems, for example Fish is 
similar in Cyc and in the UMLS. For the others, there was overlap between the Cyc and semantic 
network of UMLS. Thus it maps totally neither genetic function nor cell or molecular dysfunction 
in UMLS. Representation of anatomy differs, since elements of Cyc category Animal Body 
Region may be unhealthy body regions such as blisters, puncture wounds, which are 
abnormalities in the UMLS. In Cyc, Animal body part is a subtype of animal body region that 
includes both organs and body systems.For several UMLS semantic network (e.g. chemicals), 
there was no equivalent category in the public version of Upper Cyc Ontology. Additional  
The set of 11,634 UMLS concepts from the ANIMAL class was mapped to WordNet, whose 
ANIMAL class contains 3,984 synsets. 2,154 concepts (19%) were found in WordNet, 73% of 
them in the WordNet ANIMAL class. The UMLS Health disorder class contains more  than 
140000 concepts, which were mapped to WordNet, 2,639 UMLS concepts (2%) were found in 
WordNet, and among them, 1,257 concepts (48%) belonged to the WordNet health disorder class. 
Conclusion: There is no standard ULO available yet.within a class, concepts may be categorized 
differently, even when the categories look similar. 
Keywords: Terminology; Thesaurus; Dictionaries; Medical Information Storage & Retrieval. 
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