
  

 مدیریت اطالعات سالمتمجله 
  

 1398 آذر و دی /پنجم شماره انزدهم/شسال 

 
 

http://him.mui.ac.ir 

 253 1398 آذر و دی/  پنجم / شماره مدهانزش اطالعات سالمت / دوره تیریمد

Published by Vesnu Publications 
 

DOI: 10.22122/him.v16i5.4021 
 

 ی مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسیهایماریبنگاشت و ساخت هستی طراحی

 

 3بهجت طاهری، 2، مظفر چشمه سهرابی1، زاهد بیگدلی1پهلوعبدالحسین فرج

 
 

  چكيده
بزار اها به عنوان نگاشتهای وب معنایی، ساخت و طراحی هستیآورینگاشت است. با پیشرفت فنابزارهای معنایی جهت بازیابی دانش از منابع پیچیده، هستییکی از  مقدمه:

 .بود مراحل ساخت آن قلب به زبان فارسی وهای مادرزادی نگاشت حوزه بیماریرسد. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی هستیسازماندهی و بازنمون دانش ضروری به نظر می

 تخصصی شکی اصفهان در حوزهدانشگاه علوم پز انگلیسی و فارسی اطالعاتی منابع کلیه را تحقیق آماری جامعه. شد انجام محتوا تحلیل روش به این مطالعه :بررسيروش 

های پژوهش رد کار رفته به هایروش قلب، مادرزادی هایبیماری حوزه نگاشتهستی ایجاد برای استفاده مورد روش اولیه هسته و مبنا. مادرزادی قلب تشکیل داد هایبیماری

Bermejo منابع شناسایی نگاشت،هستی وششپ و حوزه تعیین» شد که شامل گرفته نظر در نگاشتهستی این ساخت برای مرحله 9 مجموع، در. بود همکاران و استانی محمدی و 

 عیینت و تعریف مفاهیم، و طالحاتاص مراتب سلسله تعیین اصلی، طبقات و دامنه تعیین و موضوعی پوشش تعیین مفاهیم، و اصطالحات شناسایی ،(مقاالت کتب، اسناد،) اطالعاتی

 محتوایی، واییر تأیید منظور بود. به« قوانین و توابع ها،محدودیت ایجاد و هانمونه میان روابط تعیین ها،آن بین روابط و هارده هایویژگی توصیف مفاهیم، و اصطالحات بین روابط

 .نگاشت استفاده شدجهت ساخت هستی Protégé افزار. نرمگردید استفاده ششم تا سوم مراحل در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه اطفال قلب متخصص 7 نظر از

 ،یصیتشخ یهاروش ، روش درمان،مرتبط با بیماریجوارح  و قلب یمادرزاد شایع یهایماریب»کالس اصلی  6های مادرزادی قلب کودکان شامل نگاشت بیماریهستی ها:يافته

 کند، درمانمی توسط، تغذیه شودیم داده تشخیص»ی شامل اصل معنایی رابطه 8 ،و اصطالحات میمفاه نیارتباط ب فیتعر به منظور ،نی. همچنبود «امل خطرزاو ع هایماریم بیعال

 .دیگرد تعیین« ، دارد عامل خطرزامرتبط است با»رابطه فرعی  2 و «عارضه عالیم، هست از باشد، میعوارض دارداست،  کند، علتمی درمانتوسط،  شودمی

تواند برای تحلیل و زار میاب باشد. همچنین، ایننگاشت ساخته شده در مطالعه حاضر ابزار مفید و کارامدی برای سازماندهی و بازیابی دانش در این حوزه میهستی گيري:نتيجه

 .ها استفاده شودترسیم ساختار دانش در سایر حوزه

 کودکان ؛قلب یمادرزاد یهایماریب؛ نگاشتیهست هاي کليدي:واژه

 .ش خواهد داده را نیز افزایاطالعات بازیابی شدت ی مادرزادی قلب، در عین تسهیل بازیابی اطالعات در این حوزه، میزان دقهایماریبنگاشت سازی هستیطراحی و پیاده پيام کليدي:

 
 15/9/1398: انتشارتاریخ  8/9/1398 پذیرش مقاله: 20/8/1398 مقاله: دریافت

مدیریت . یودکان به زبان فارسکی مادرزادی قلب هایماریبنگاشت و ساخت هستی طراحی .پهلو عبدالحسین، بیگدلی زاهد، چشمه سهرابی مظفر، طاهری بهجتفرج ارجاع:

 259-253 :(5) 16؛ 1398اطالعات سالمت 

 

 مقدمه
رای ا بمحیط وب با ساختاری گسترده، امکان دسترسی به اطالعات وسیعی ر

زیابی با کاربران خود فراهم آورده است. اهمیت توجه به امر سازماندهی و
گستر، اناطالعات در محیط وب و تغییر انتظارات کاربران از این شبکه جه

 جودای موابزارهبه تفکر مجدد و بازنگری در ساختار را  متخصصان اطالعاتی
های جدید جدید در شیوه های الکترونیکیتطابق با محیط بهواداشته است تا 

تحلیل  سبر اساهای معنایی و (. بازیابی اسناد از طریق شیوه1بپردازند )
قایص ن هایی است کهجمله روش از ،(2ساختارهای معنایی محتوای اسناد )

دهد. یمیش های قبلی را مرتفع کرده است و کارایی نظام جستجو را افزاشیوه
 میترس وبسط جستجو ابزارهای معنایی را بعضی از مزایای  یو فتاح کفاشان
 پرس اصالح، جو و پرس یخودکار اصطالحات برا شنهادیپ، واژگان انیروابط م

 طالعاتا افتهی ساختار شینمایی، توسعه معنا ایجستجو  یابزارها شیافزا ،جو و
 (.3دانند )ی میعیاز زبان طب یبانیپشتو 

یکی از ابزارهای معنایی جهت بازیابی دانش از منابع پیچیده، استفاده از 

نگاشت مدلی انتزاعی از جهان واقع است که باشد. هستینگاشت میهستی
( و زمینه معنایی 4گذارد )مفاهیم و روابط قلمروی مورد بحث را به نمایش می

 و با کاهش  کندیمغنی برای توصیف واحدهای معنا و تنوع تفسیرها را ایجاد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اهواز چمران دشهی دانشگاه حمایت با که باشدمی تخصصی دکتری امهنپایان حاصل مقاله
 .است شده انجام

لوم شناسی، دانشکده عرسانی، گروه علم اطالعات و دانشاستاد، کتابداری و اطالع -1
 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانتربیتی و روان

لوم عشناسی، دانشکده دانشرسانی، گروه علم اطالعات و اطالع و دانشیار، کتابداری -2
 شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانتربیتی و روان

شناسی، گروه علم اطالعات و انشجوی دکتری تخصصی، علم اطالعات و دانشد -3
 یرانواز، از، اهشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانش

 (طرف مکاتبه نویسنده)

Email: btaheri2016@gmail.com 

 مقاله پژوهشی

http://dx.doi.org/10.22122/him.v16i5.4021
https://orcid.org/0000-0002-3184-4244
https://orcid.org/0000-0002-9836-5440


 
 

 
 

http://him.mui.ac.ir 

  کودکان قلب مادرزادی هایبیماری نگاشتهستی

 254 1398آذر و دی /  پنجم / شماره شانزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

طرح  وی استنتاجی قدرتمندی را برای استدالل هاطرحابهام مفاهیم، 
دهنده دامنه،  نشان (. همچنین، این ابزار5) دنماییمی جستجو ارایه هاپرسش

. (4ها و موارد دیگر است )روابط، توابع، محدودیتها، تعریف کالس
یه یک وصیف و اراواژگان و مفاهیم مشترک مورد استفاده برای ت ،نگاشتهستی

 انش درت دکند و مبنایی برای سازماندهی و مدیریحوزه از دانش را معین می
وسیعی کاربرد دارند که  ها در محدودهنگاشت(. هستی6) یک حوزه خاص است

ی جستجو، معنایی، موتورها گسترجهانهای توان به شبکهی نمونه میبرا
زیابی با وتجارت الکترونیکی، پردازش زبان طبیعی، مهندسی دانش، استخراج 

نابراین، (. ب7) ی رقمی اشاره کردهاکتابخانهاطالعات، طراحی پایگاه داده و 
همی در آوری نقش مست که این فننگاشت باعث شده اهای هستیویژگی
ش و بی دانزیابرداری از اطالعات، مدیریت، انتقال، اشاعه و بادهی و بهرهشکل

 (.8های مختلف داشته باشد )تعامل بین نظام
و  تابدارانیی است که همواره مورد توجه کهاحوزهحوزه پزشکی یکی از 

ها یچیدگیدهی دانش، پچرا که این حوزه از نظر سازمانبوده است؛  رساناناطالع
ابع ن و منانگیز متوهای خاص خود را دارد. از سوی دیگر، با رشد شگفتو ویژگی

تر شده نوعمت های اطالعاتی کاربران این حوزه نیزحوزه پزشکی، نیازها و پرسش
های و نوشته مآخذرسد در این شرایط، جستجو و یافتن است و به نظر می

 عاتاست. نتایج مطال مناسب و مرتبط در محیط وب مشکلی اساسی و جدی
نگاست در حوزه یهستی بسیاری جهت طراحی هاتالش دهدیممختلف نشان 

 UMLSزبان واحد پزشکی  نظام به توانیمپزشکی صورت گرفته است که 
(Unified Medical Language System،)  ،متامپSNOMED 
(Systematized Nomenclature of Medicineو هستی )در های دیگر نگاشت

ین . این در حالی است که در زبان فارسی، تدو(9) پزشکی اشاره کرد
رفته در تالش صورت گ نیترمهم(، 10های موضوعی پزشکی فارسی )سرعنوان

تعدد  ا وجود، برو  د. عالوه بر اینزمینه واژگان کنترل شده پزشکی به شمار می
کشور مانند ها در خارج از نگاشتهای انجام شده در خصوص هستیپژوهش

 و Ruiz-Martinez و Villanueva-Rosales (11) و Dumontierتحقیقات 
ین افته در ، بررسی متون حاکی از آن است که مطالعات صورت گر(12) همکاران

بیان  ی وها به زبان فارسنگاشتحوزه به زبان فارسی بیشتر به طراحی هستی
 ی سنتیبزارهانش نسبت به ادر بازیابی اطالعات و دا هاآنمزایا و کارامدی 

  (.1، 7، 10، 13-15) اندپرداخته
د که باشهای پزشکی میحوزهیکی از های قلب و عروق، حوزه بیماری

امروزه مورد توجه متخصصان و حتی عموم مردم قرار گرفته است. یکی از انواع 
(. این 16ی مادرزادی قلب کودکان است )هایماریبی قلب و عروق، هایماریب

ناهنجاری شیوع باالیی ندارد، اما به دلیل میزان کشندگی باالی آن در نوزادان و 
 نیترمهمبار ناشی از عدم شناخت و درمان این بیماری، در حال حاضر به 

های سنگینی را بر هزینه (. این بیماری17ناهنجاری مادرزادی تبدیل شده است )
ها، مربوط به درصد از کل هزینه 70کند و بیش از بهداشتی تحمیل میسیستم 
رو، بیماران و متخصصان این (. از این18، 19اشد )بمی های این حوزهبیماری

های زیادی مانند حوزه به دنبال رفع نیازهای اطالعاتی خود هستند، اما با چالش
عاتی برای جستجوی دریافت اطالعات متناقض و عدم دستیابی به منابع اطال

نگاشت به عنوان استفاده از هستی(. بنابراین، 20، 21شند )بااطالعات مواجه می
بهبود و تواند در جهت دسترسی به اطالعات، می یک ابزار سازماندهی و بازیابی

جهت  و افزایش مانعیت و جامعیت فرایند جستجو های بازیابیتقویت سیستم

مؤثر باشد. با توجه به اهمیت سازماندهی و یار بسکمک به کاربران این حوزه 
در این  نگاشتهستیی مادرزادی قلب و فقدان هایماریببازیابی دانش در حوزه 

سازی حوزه به زبان فارسی، هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و پیاده
 .ی مادرزادی قلب بودهایماریبنگاشت حوزه هستی
 

 روش بررسی
یه امل کلق، شتحلیل محتوا انجام گرفت. جامعه آماری تحقیاین مطالعه به روش 

 دی قلبهای مادرزامنابع اطالعاتی فارسی و انگلیسی تخصصی در حوزه بیماری
برای  شخیصیت، روش درمانی و هایماریببود. با توجه به این که کلیه عالیم 

قاله و م اب،نگاشت مورد نیاز بود، تمام منابع اطالعاتی شامل کتطراحی هستی
ی وم پزشکال دانشگاه علی تخصصی این حوزه که در کتابخانه دیجیتهانامهواژه

 بود، مورد بررسی قرار گرفت.  دسترس قابلاصفهان 
ی مختلف از سه روش هاحوزهدر نگاشت هستیبه طور کلی، در ساخت 

 رساختا ریغی هادادهی موجود و هانامهاصطالحی قبلی، هانگاشتهستی»
نگاشت هستی(. بنابراین، چارچوب مفهومی 13) شودیماستفاده  «افتهی
 صورت هبوزه حمتون و منابع موجود در این  بر اساسی مادرزادی قلب هایماریب

. مبنا گردید احیهای غیر ساختار یافته( طردستی و با استفاده از روش سوم )داده
ی هایماریبحوزه نگاشت هستیو هسته اولیه روش مورد استفاده برای ایجاد 

( و 22) Bermejo هایپژوهش ده درشهای به کار گرفته مادرزادی قلب، روش
تخاب شده و بود. با توجه به حوزه موضوعی ان (15) همکاران و استانی محمدی

ر هایی در برخی مراحل مطرح دنگاشت، تغییر و تعدیلفارسی بودن هستی
اخت این سمجموع، نه مرحله برای ( صورت گرفت. در 15، 22مطالعات مذکور )

، نگاشتحوزه و پوشش هستی تعیین»ه شد که شامل نگاشت در نظر گرفتهستی
هیم، و مفا حاتشناسایی منابع اطالعاتی )اسناد، کتب، مقاالت(، شناسایی اصطال

حات صطالاتعیین پوشش موضوعی و دامنه و طبقات اصلی، تعیین سلسله مراتب 
 یهایژگیو فیتوصین روابط بین اصطالحات و مفاهیم، و مفاهیم، تعریف و تعی

ها، توابع و و ایجاد محدودیت هانمونهها، تعیین روابط میان بین آن ها و روابطرده
 بود.« قوانین

نگاشت، از در حین طراحی و تدوین هستی ،ییمحتوا ییروابه منظور تأیید 
م تا ر مراحل سودانشگاه علوم پزشکی اصفهان د قلب اطفالمتخصص  7نظر 

، جوارح مادرزادی قلبشایع های بیماری»های اصلی ششم و انتخاب کالس
ها و عوامل های تشخیصی، عالیم بیماری، روش درمان، روشمرتبط با بیماری

، نگاشت طراحی شدهاستفاده شد. عالوه بر این، در بخش ارزیابی هستی« خطرزا
 شخص شدهمری به همراه روابط ی درمانی و تشخیصی هر بیماهاروشعالیم، 

ر ورد نظتغییرات م ، مجدد در اختیار هر پنج متخصص قرار گرفت وافزارنرمدر 
 اعمال گردید. افزارنرمها در آن

جا که اشد. از آنبمی 5نسخه  Protégé افزارنرم ،نگاشتهستیابزار طراحی 
 د، تمامهمخوانی ندارافزار به زبان انگلیسی است و با زبان فارسی این نرم

ا بهای فارسی اصطالحات به زبان انگلیسی تعریف شد و در نهایت، برچسب
 .افزار برای کلیه اصطالحات تعریف گردیداستفاده از امکانات نرم

 

 هايافته
کالس اصلی  6های مادرزادی قلب کودکان شامل نگاشت بیماریهستی
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، روش درمان، مرتبط با بیماریمادرزادی قلب، جوارح  شایع هایبیماری»
اشد که هر کدام از بمی« ها و عوامل خطرزاهای تشخیصی، عالیم بیماریروش

رابطه فرعی  2و رابطه اصلی  8هایی تشکیل شده است. همچنین، زیرکالس
( برای تعریف ارتباط بین مفاهیم و اصطالحات استخراج شده 6)مطابق مرحله 

، به نگاشتهستیتعیین گردید. در ادامه، با توجه به روش اشاره شده در ایجاد 
 نگاشت پرداخته شد.توصیف مراحل مختلف و تصاویر مربوط به هستی

 نگاشتهستیهدف از  :نگاشتهستی پوشش و حوزه تعیین

ی هایرمایبی مادرزادی قلب، ایجاد یک مدل مفهومی از حوزه هابیماری
سی عناشنامار مادرزادی قلب کودکان و مفاهیم موجود آن در منابع و ایجاد ابز

ه تفادمورد اس تواندیمجهت سازماندهی منابع و دانش این حوزه است که 
 بیماران، متخصصان قلب و اطفال و کتابداران قرار گیرد.

ت کتب و مقاال :اطالعاتی )اسناد، کتب، مقاالت( شناسایی منابع

ظر ه از نستفادای مادرزادی قلب منتشر شده است که با هایماریبزیادی در حوزه 
ر بتروزامد و مع متخصصان این حوزه منابعی انتخاب گردید که دارای استناد باال،

 باشد.بود و بیشتر به عنوان یک منبع آموزشی در دسترس می

نگاشت به منظور ایجاد هستی :اصطالحات و مفاهیمشناسایی 

چون نابع هماز متون و م هاواژه دیکلمفاهیم و  ،های مادرزادی قلببیماری
ردید. به ی تخصصی و... استخراج گهانامهواژه، هانامهاصطالحمقاالت، کتب، 

، عالیم د وشعنوان مثال، بیماری تنگی دریچه آئورت در کتب و مقاالت جستجو 
 های درمان و تشخیص و عوامل خطرزای آن استخراج گردید.روش

پس از بررسی  اصلی: طبقات و دامنه موضوعی، پوشش تعیین

 و هیجزتی مادرزادی قلب، به هایماریبمتون و اصطالحات مندرج در حوزه 
ا حتوماصطالحات و ایجاد مدل مفهومی با استفاده از روش تحلیل  لیتحل

 و هم در ی اصطالحات از متونآورجمعپرداخته شد. این روش هم در بخش 
 استفاده گردید. هاآناصطالحات و تعیین روابط بین  لیتحل و هیتجزبخش 

یم در مرحله بعد، مفاه مفاهیم: و اصطالحات مراتب سلسله تعیین

 ف شد. اتبی تعریسلسله مر صورت بهها، رک بهتر روابط موجود بین آنبه جهت د

 تریغنبرای  مفاهیم: و اصطالحات بین روابط تعیین و تعریف

ف تعیین شود. سهولت تعری هاکالسبین  ، الزم است روابطنگاشتهستیکردن 
بین  خص و مرتبطمانند اعم، ا هانامهاصطالحارتباطاتی، غیر از روابط موجود در 

و  . همین امکانشودیمشدن روابط معنایی  تریغنو مفاهیم، باعث  هاکالس
در بازیابی  هانگاشتهستیسهولت ایجاد، موجب کارایی و کارامدی بیشتر 

 شود.می هانامهاصطالحمعنایی نسبت به 
 ر کرد کهتصو هانگاشتهستیدر  توانیمبه طور کلی، سه نوع رابطه را 

ی ایجاد ده )برا(، رابطه نوع داهانمونهشامل رابطه شیء )برای ایجاد ارتباط میان 
ابطه تفسیری ر( و RDFو  XMLو مقادیر نوع داده الگوی  هانمونهارتباط میان 

روابط  ، روابط شیء وهانمونه، هاکالس)برای افزودن اطالعات و توضیحات به 
نیز  ط فرعیرواب توانیمی بیان شده، هارابطهباشد. برای همه انواع نوع داده( می
ه مورد نظر، از رابطنگاشت هستی(. در پژوهش حاضر برای ساخت 5تعریف کرد )

م، برای هر مفهونگاشت هستیشیء و تفسیری استفاده شد؛ به طوری که در 
ئورت آچه تعریف و معادل فارسی ایجاد گردید. به عنوان مثال، بیماری دری

 تعریف شد و معادل فارسی به صورت برچسب برای آن ایجاد گردید.

 افزارنرمبا استفاده از  :هاآن بین روابط و هارده هایویژگی توصیف

Protégé ،یی را برای هر یک از روابط اضافه کرد که از آن هایژگیو توانیم
یا مفهوم  ءیشهر  دهدیمکه نشان  یژگیوتوان به تک ارزشی بودن )جمله می
یک مقدار داشته باشد، مانند سن(، معکوس تک ارزشی بودن  تواندیمحداکثر 

مقادیر یکسانی  توانندینمدو شیء با مفهوم مختلف  دهدیمکه نشان  یژگی)و
که حاکی از  یژگی)وداشته باشند، مانند شماره ملی یا دانشجویی(، متعدی بودن 

از(، متقارن  ترمسنفهوم است، مانند بلندتر از یا رابطه برتری بین دو شیء یا م
که حاکی از رابط تقارن بین دو شیء یا مفهوم است، مانند رابطه  یژگیوبودن )

که حاکی از نداشتن رابطه تقارن  یژگیوبرادری یا خواهری( و نامتقارن بودن )
در  هارابطهف میان دو شیء یا مفهوم دارد، مانند رابطه پدری( اشاره نمود. با تعری

را شناسایی و از ایجاد روابط و استدالل اشتباه  هایژگیو توانیم، نگاشتهستی
با توجه به روش تحلیل  شدهی نگاشت طراحهستی(. در 15جلوگیری نمود )

 هیشود توسط، تغذ یداده م صیتشخ»شامل  معنایی اصلی نوع رابطه 8محتوا، 
 یکند، علت است، عوارض دارد، م یشود توسط، درمان م یکند، درمان م یم

مرتبط است با، دارد »رابطه فرعی شامل  2و  «و هست عارضه میباشد از عال
 (.1)شکل  تشخیص داده شد «عامل خطرزا

 

 
 نگاشتهستی: نمايی از روابط موجود در 1شکل 

 

یی از مصادیق مفاهیم هاتیموجود هانمونه ها:نمونه میان روابط تعیین

س مثال، در کال عنوان به. باشندی مادرزادی قلب میهایماریبو اصطالحات 
ر دکالس فرعی است و « بیماری تک بطنی»ی مادرزادی قلب، هایماریب

 .باشدی میدو خروجیی مانند بطن راست هانمونهزیرکالس خود دارای 

و  هاتیمحدودبه طور کلی،  قوانین: و توابع ها،محدودیت ایجاد

روابط بین »در چهار دسته کلی  هاصهیخصو  هاکالسایجاد روابط میان 
و روابط میان  هاصهیخصو  هاکالس، روابط بین هاصهیخص، روابط بین هاکالس

 (.23) شودبندی میمیتقس« هاصهیخصیا ارزش  هاکالساعضای 
وجود دارد که شامل سور  هانگاشتهستیدر  هاتیمحدودنوع دیگری از 

( است. در Cardinality( و کاردینالیتی )Someوجودی )(، Onlyعمومی )
ی مادرزادی قلب ایران، از محدودیت سور وجودی و هایماریب نگاشتهستی

 عمومی استفاده گردید.
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 ی مادرزادی قلبهایماریبنگاشت یهست: نمايی از 2شکل 

 

در تمام  شده جادیا نگاشتهستیقابلیت نمایش تصویری  Protégé افزارنرم
باشد. می OntoGrafو  OWLVizرا دارد و دارای دو قابلیت  هانمونهو  هاکالس

و  هاسکال، نمایش تصویری OntoGrafدر تحقیق حاضر با استفاده از قابلیت 
 (.2ها ارایه شد )شکل ارتباط آن

پرسش در آن است.  ، امکان جستجو وProtégé افزارنرمی هاتیقابلاز دیگر 
های تعریف ها و کالسونه، با توجه به روابط و نمافزارنرمجستجوی عبارتی در  هنگام

 (.3شود )شکل گراف نشان داده می صورت بهشده، کلیه اطالعات مربوط به آن 
 

 بحث
مادرزادی قلب های نگاشت بیمارینتایج پژوهش حاضر نشان داد که هستی

و  رابطه اصلی 8ی مختلف به همراه هاکالسکالس اصلی با زیر 6کودکان شامل 
 یماریب یهادادهمربوط به  میشامل مفاه است. مدل مفهومی مذکور رابطه فرعی 2

با استفاده . باشدمیدرمان ی ها( و روشی تشخیصهام، عوامل خطر و روشی)عال
ی قلب مادرزاد یهایماریب اطالعات مربوط به توانیم ،بین مفاهیم تبراز روابط مع

 جا به دست آورد.گرافیکی و یک صورت بهها را را جستجو کرد و آن
اران همک و Seltman تحقیقاتبا  یشناسروشبررسی حاضر به لحاظ 

(24)، Bermejo (22)، ( و 15و همکاران ) یاستان محمدیNoy و 

McGuinness (25مشابهت داشت و با مطالعات ) و (1و همکاران ) زاهدی 

Dumontier و Villanueva-Rosales (11) و زاهدیپژوهش  در .بود متفاوت 

ی در حد پزشکی معنایی با استفاده از نظام زبان واهاجفتهمکاران، تعیین 

هادی برای طراحی تفاوت روش پیشن نیترمهم(، 1نگاشت )یهستطراحی 

 با مطالعه حاضر است.ت نگاشهستی

 زادهعبداله و فردشمس(، 14) همکاران و احمدی همچنین، با تحقیقات

 ( به لحاظ استفاده از متون و12) همکاران و Ruiz-Martinez و( 7) بارفروش

 

 
 OntoGraf: جستجوی بیماری مجرای شريانی باز و نمايش مفاهیم مربوط به آن در قسمت 3شکل 

 جستجو کادر
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رد اظ رویکباشد، اما از لحمی راستانگاشت، همیهستمنابع اطالعاتی جهت ایجاد 
های ز شیوها(، 7، 14، 12ی متفاوت است. در مطالعات مذکور )شناسروشو 

اده ستفاآوری مفاهیم و اصطالحات زش زبان طبیعی برای اکتساب و جمعپردا
د ی و از رویکرآورجمعشده است، اما در بررسی حاضر از روش دستی جهت 

 استفاده گردید. هاصهیخصبرای تحلیل روابط و  محتوا لیتحل

 زاهدی ،(14) همکاران و احمدی ، بین پژوهش حاضر با تحقیقاتتینها در
 و( 15)و همکاران  یاستان یمحمد ،(5) یانو فتح جوصنعت ،(1) همکاران و

Dumontier  وVillanueva-Rosales (11) یابزار مهندس یریکارگ به نظر از 
 مشابهت وجود داشت. Protégéت نگاشیهست

ان نگاشت به زببه طور کلی، مطالعات انجام شده در حوزه طراحی هستی
انی و ]محمدی است نسانی و علوم پایه بودهی علوم اهاحوزهفارسی بیشتر در 

([ 14) ( و احمدی و همکاران7زاده بارفروش )(، شمس فرد و عبداله15همکاران )
های مختلف، و با توجه به اهمیت حوزه پزشکی به خصوص بیماری

در  نگاشتی در این حوزه طراحی نشده است. پژوهش زاهدی و همکارانهستی
لی در حا . اینباشدتحقیق مرتبط با حوزه پزشکی می حوزه گیاهان دارویی تنها

(، 26اران )و همک Brightاست که بیشتر مطالعات انجام شده در خارج از کشور ]
Ruiz-Martinez ( و 12و همکاران )Seltman ([ به طراحی 24مکاران )و ه

نشان  و این اندپرداختهنگاشت در حوزه پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی هستی
 .ها استحوزه نگاشت در اینی هستیریکارگ بهده اهمیت دهن

 

 گیرینتیجه
های مادرزادی قلب نگاشت بیماریپزشکان و کاربران با استفاده از هستی

توانند به اطالعات مستند و دقیق دست یابند. همچنین، این ابزار در می
سازماندهی و بازیابی اطالعات این حوزه بسیار مؤثر است و مانعیت جستجو را 

به طراحی موتورهای  توانیم، نگاشتهستیی این سازادهیپدهد. با افزایش می
از این نگاشت هستیپزشکی اقدام نمود. ایجاد  اریمیتصمی هاستمیسکاوش و 

ی وب هایورآفننوع، باعث تداوم حرکت و شتاب بازیابی معنایی و تکامل 
های نگاشت بیماری. با خاتمه یافتن کار طراحی و ساخت هستیشودمعنایی می

یار مبتنی بر این سازی سیستم تصمیممادرزادی قلب، محققان در مرحله پیاده
 .شت هستندهستی نگا

 

 پیشنهادها
تر کردن ر غنیببا توسعه و ایجاد ارتباطات و مفاهیم بیشتر،  گرددیمپیشنهاد 

 سعهنگاشت افزوده شود. همچنین، پژوهش حاضر قابلیت گسترش و توهستی
و  دارد ار های بیشترش روابط و مترادفات و حتی بیماریبیشتر به ویژه در بخ

 شد.نگاشت این حوزه باجهت تکمیل هستیتواند به عنوان مبنایی در می
 

 تشکر و قدردانی
در  که بدین وسیله از متخصصان قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 . دآیانجام این تحقیق همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
 

 تضاد منافع
 .اندداشتهن یتعارض منافع گونهچیه سندگانیدر انجام مطالعه حاضر، نو
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Abstract 
Introduction: One of the semantic tools for retrieving knowledge from complex resources is ontology. With the advent of 

semantic web technologies, mapping and designing ontologies, as a tool for organizing and representing knowledge has become 

necessary. The purpose of this article was developing congenital heart disease ontology, and introducing its construction stages. 

Methods: The present study was conducted using content analysis method. The statistical population of the study consisted of all 

specialized Persian and English information resources in the field of congenital heart diseases in digital library of Isfahan 

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. The basis and the core of the methodology used to create congenital heart disease 

ontology was the methods introduced by Mohammadi-Ostani et al. and Bermejo methods. In total, nine steps are followed to build 

this ontology were as follows: 1. defining the scope and coverage of the subject, 2. identifying information sources (documents, 

books, and articles), 3. identifying terms and concepts, 4. identifying subject coverage and defining the domain and the main 

classes, 5. defining the hierarchy of terms and concepts, 6. defining the relationships between terms and concepts, 7. describing 

the characteristics of categories and the relationships between them, 8. defining the relationships among examples, and 9. 

establishing constraints, functions, and rules. In order to confirm the content validity, during the designing and editing of the 

ontology, the opinions of 7 pediatric cardiologists in Isfahan University of Medical Sciences were used at the third to sixth stages. 

The Protégé software was used to build ontology. 

Results: The congenital heart disease ontology included 6 main classes, 1. common congenital heart disease, 2. disease-related 

organs, 3. treatment methods, 4. diagnostic methods, 5. symptoms diseases, and 6. risk factor. Moreover, 8 main relationships 

were identified between concepts and terms as 1. diagnosed by, 2. feed, 3. treated by, 4. treated, 4. caused, 6. has complication, 7. 

is symptoms of, 8. is complication of have 2 sub-relationships is related with, has risk factor. 

Conclusion: This ontology can be a useful and efficient tool for organizing and retrieving knowledge in this field. The method of 

this research can also be applied to develop knowledge structure in other fields, too. 
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