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  چكيده 
به طور فزاينده اي  كه دانش يكي از مهمترين دارايي هاي سازمان در نظر گرفته مي شود غير قابل انكار است واين 

 سازيذخيره، دانش كسب، دانش خلق شامل، دانش مديريت .براي حفظ مزيت رقابتي سازمان، مديريت مي شود

 مورد دانش بتواند خوبي به ها بايدسازمان. ستا دانش كارگيري به و باالخره دانش گذاري اشتراك به و انتشار، دانش

 دانش. نمايد كسب سازمان از خارج دانش منابع از اينكه يا، كند خلق آنرا، لزوم در صورت، كنند شناسايي را خود نياز

ذخيره ، مناسب صورت به و شود آماده، تعبيري به و شده داده تطبيق سازمان نيازهاي با بايد، كسب شده يا شده خلق

   .قرارگيرد استفاده مورد، نياز مورد شرايط و مكان و در زمان تا شود

هاي زيادي است كه توانايي و قابليت ها و چالشها آبستن تغييرات، فرصت، محيط سازماناما مشكل اينجاست كه 

هاي تغييرات و فرصت ، داشتن نگاه استراتژيك بهدر اين راستا. رويارويي با آنان را مي توان از سازمانها انتظار داشت

هاي سازمان مي تواند سازوكار مناسبي براي موفقيت بلندمدت و ها و زيرساختحاصل از تغييرات، و بهبود توانايي

 ياجرا نيبازخورد به دست آمده از آخرقبلي خود و اساس دانش  برها بايد  سازمان كلي، طور به .پايدار سازمان باشد

  .بهبود دهنداز دانش خود را  و دقت بگيرند اديبه طور مداوم  تاد ندانش، قادر باش تيريمد يريگ ميتصم

تنها مورد . ريشه بسياري از مشكالت دنياي نرم افزار اين است كه هيچ چيز در محيط يك نرم افزار ثابت نمي ماند

ي وستهيپ يتكامل ريو س يفن آور يساز كپارچهيانفجار همزمان اطالعات، از طرف ديگر . ثابت خود تغيير است

نرم  يها ستميس تيريساخت، اجرا و مد يبرااي و نوآورانه ديجد يكردهايرو ازمندين يفشرده نرم افزار يهاستميس

- تر، انعطافراحت ينرم افزار يها ستميس كه منجر به اين خواهد شد ،وستهيپ يتكامل ريس نيا جهينت. است يافزار

ها و  نهيزم رييتر با تغنهيخود را به نيز تر شوند وميتنظقابل و تركنندهيابيتر، كارآمدتر، بازي، قابل اعتمادتر، قورتريپذ

در پاسخ به  ودرفتار خ ميكه قادر به تنظ يخود مختار يها ستميس ن،يبنابرا. دهند قيتطب ياتيعمل يها طيمح

به عنوان سيستم همچنين  .شده است ليمهم تبد يقاتيموضوع تحق كيخود هستند به  ستميو س طيادراكشان از مح

منابع  پذيري براي توانايي در مديريتقابليت تطبيق مدرن استفاده از هاي كاربرديهاي مبتني بر نرم افزار و برنامه

  .فزاينده اي ضروري است متناقض و خدمات مورد نياز كاربران متفاوت، به طور



 س 
 

 دانش با سازمان آن هايفعاليت و وظايف بين روابط تعيين در تواند مي شناسي هستان از استفاده، ميان اين در

 حوزه يك از مشترك درك يك شناسي هستان عبارتي به. كند كمك ما به آن با متناظر ابزارهاي و سازماني

  .نمايد مي تسهيل را هاسيستم و بين افراد ارتباط امر اين كه نموده فراهم

  .، الگوريتم ژنتيكپذير، سازمان هاي دانش محور، هستان شناسيمديريت دانش، مدل تطبيق  كلمات كليدي
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  مقدمه  .1-1
 داشتن اطالعات صحيح، تاثيرگذار و به روز از فضاي اطراف يكي از ابزارهاي قدرت در سطح امروز، رقابتي دنياي در

اين كه دانش يكي از مهمترين دارايي هاي سازمان در نظر گرفته مي شود غير قابل  .شودملي و بنگاهي محسوب مي

  .مان، مديريت مي شودبه طور فزاينده اي براي حفظ مزيت رقابتي ساز انكار است و

هاي زيادي است كه توانايي و قابليت ها و چالشها آبستن تغييرات، فرصت، محيط سازماناما مشكل اينجاست كه 

هاي ، داشتن نگاه استراتژيك به تغييرات و فرصتدر اين راستا. رويارويي با آنان را مي توان از سازمانها انتظار داشت

هاي سازمان مي تواند سازوكار مناسبي براي موفقيت بلندمدت و ها و زيرساختتواناييحاصل از تغييرات، و بهبود 

وكار و  كسبمتغيير  به بهترين منابع اطالعاتي در مورد محيط اند تاتالشدر ها سازمان در واقع .پايدار سازمان باشد

 معتقدند محققان از بعضي. بگيرند خود بهره هاي راهبرديريزيفعاليت خود دست يابند و از آنها به طور مؤثر در برنامه

 اند، گرفته را صنعتي عصر كارگران جاي دانشي كاركنان. باشد مي قرن اين در استراتژيك منبع تنها دانش واقع در

 كم كم توسعه و پژوهش واحدهاي و هادانشگاه پژوهشي، انستيتوهاي و است دانش به اطالعات تبديل نرخ بر رقابت

 دانش باقدرت سازمانها كه باورند اين بر دو هر تجاري و علمي جوامع .اند آورده دست به ها ازكارخانه بيش اهميتي

  .]1[ كنند حفظ رقابتي هايعرصه در را بلندمدت خود برتريهاي ميتوانند

 يريگ ميتصم ياجرا نيبازخورد به دست آمده از آخرقبلي خود و اساس دانش  برها بايد  سازمان كلي، طور به

  . بهبود دهنداز دانش خود را  و دقت بگيرند اديبه طور مداوم  تاد ندانش، قادر باش تيريمد

 هايسيستم كه است اين دانش گذاري اشتراك به براي كليدي موانع از يكي حاضر حال در

 دانش توصيف براي مختلفي نمادهاي و تعاريف از دارند فعاليت حوزه يك در كه حتي مختلفي

 تبادل جهت كه را حوزه يك در رايج واژگان ،شناسي هستان. كنند مي استفاده خود دامنة در موجود

 بين دانش از مجدد استفاده و گذاري اشتراك به براي را روشي و كرده تعريف روندمي بكار اطالعات

 از مشترك درك يك شناسي هستان عبارتي به .آورند مي فراهم نامتقارن كاربردي هايسيستم و افراد

 هم بنابراين. نمايد مي تسهيل را هاسيستم و افراد بين ارتباط امر اين كه نموده فراهم حوزه يك

 از تا باشد مشخصي و واضح معنايي طبيعت داراي بايد آن نمايش و ارائه هم و شناسي هستان
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هاي آن سازمان وظايف و فعاليت، استفاده از هستان شناسي مي تواند در تعيين روابط بين در واقع .شود پرهيز ابهام

  . ]2[ با دانش سازماني و ابزارهاي متناظر با آن به ما كمك كند

  

  تعريف مسئله . 1-2

براي دستيابي به يك مديريت دانش تطبيق پذير ايده آل در يك سازمان كه بر اساس مفاهيم هستان شناسي عمل 

  :كند، بايد چند خصوصيت زير را داشته باشدمي

  ؛ازيمورد ن راتييبا تغسازگار  

 ؛و استفاده مجدد ييدانش معناي از مدل ساز يبانيپشت  

  ؛شود يبه طور مداوم به روز رساندر يك سازمان بايد دانش 

 از  جهينت كيبه عنوان  در واقع. وندتوجه به دانش به روز شده اقتباس ش يد بابا سازمان كياستراتژ اتميتصم

 ؛آن استفاده كند

 خود  مشتريانموفق و ناموفق با  تعامالتخود در دوره بعد بر اساس  خدمات يالگودر تواند  يم سازمان

  ؛نظر كند ديتجد

 يسازمان را م تطبيق پذيري مديريت دانش مبتني بر هستان شناسي درسطح  شيحاصل از بهبود و افزا يايمزا

 :خالصه كرد ريتوان در موارد ز

 شده؛ نييتع شياز پ يهاسازمان به سمت هدف عتريسر شبرديپ 

 و ثبات سازمان؛ متها،يبهتر،كاهش ق يخدمت رسان 

 اطالعات ؛ يفناور نهيدر زم يگذار هيكسب ارزش در قبال سرما 

 اطالعات؛ يفناور نهيدر زم يكاهش حجم بودجه اختصاص 

 اطالعات ؛ يدهندگان فناور سيسرو نيالزم ب يهماهنگ يبرقرار 

 ؛يكار اتيو بهبود عمل ندهايفرا رييسازمان در تغ ييتوانا 

 ؛يمشتر يازهايسازمان به ن عتريسر ييپاسخگو 

 خاطر كاركنان؛ تيرضا شيافزا 
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 رات؛ييمناسب به تغ ييپاسخگو 

 كاركنان؛ يمهارتها ريتوسعه چشمگ 

 ؛ياتيو عمل يكار يارزشها شيافزا 

 بر كنترل سازمان؛ ديتوجه و تأك 

 ؛يسازمان يندهايساختار فرا شرفتيپ 

 ها نهيكنترل و كاهش هز ليسازمان به دل ييكارا شيو افزا نه،يبهبود كنترل هز.  

  محدوده تحقيق . 1-3

- مدل بهپس از پرداختن اين پايان نامه . ها استشامل سيستم هاي مديريت دانش در سازمانمحدوده اين تحقيق 

در اين زمينه مي پردازد  يك مدلبه ارائه جديد ، با تلفيق آنها و افزودن ويژگي هاي هاي ارائه شده براي مديريت دانش

   .شته باشددانيز  را باالهاي قبل را دارد، مزاياي مزاياي مدلكه عالوه بر اينكه 

  هاي تحقيق پرسش. 1-4

  :اند از، قصد پاسخ دادن به آنها را دارد عبارتپايان نامهسواالتي كه اين 

 دانشي يك سازمان پاسخ داد؟آيا با استفاده از اين مدل مي توان بهتر به تغييرات محيط  .1

 ؟هاي خطا به كاربران را كاهش دادبهبود مداوم پايگاه دانش پاسخآيا مي توان با استفاده از  .2

هاي خطا به كاربران را توان پاسختصحيح چيدمان نودهاي گراف دانش در پايگاه دانش ميآيا با استفاده از  .3

 ؟كاهش داد

 الگوريتم ژنتيك پايگاه دانش را خود بهينه كرد؟توان با استفاده از چگونه مي .4

 شناسي در كدام قسمت از سيستم مديريت دانش بايد اعمال شود؟هستان .5

  

  انگيزش ناشي از تحقيق . 1-5
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تر براي هايي با كارائي بهينهپذير جستجوي پاسخهاي مديريت دانش تطبيقهدف از ارائه مدلي از سيستم

بنابراين همانگونه كه ماهيچه هاي بدن در اثر ورزش كردن و فعاليت ورزيده . كاربرانشان استپاسخگويي به نيازهاي 

پذير نيز مي شوند يا همانگونه كه مغز انسان در اثر فعاليت مغزي پر بارتر مي شود، سيستم هاي مديريت دانش تطبيق

وم به دنبال به روز رساني كاركرد هاي خود يا آنها به صورت مدا. به مرور زمان و در اثر كاركرد بيشتر بهتر مي شوند

جستجوي دانش بر ، دانش پايگاه در هابخش مهمترين از يكي. واگذاري آنها به ديگر مولفه هاي خود تطبيق هستند

تواند گام موثري در ها ميسازي پاسخدر اين ميان بهينه. اساس دانش ذخيره شده بنا بر درخواست كاربران آن است

شود بايد در زماني كه دانش جديدي وارد پايگاه دانش مي از طرف ديگر، .ازهاي دانشي به كاربران محسوب شودارائه ني

اين در حالي . فهم هستند قابل و گويا، صفحه در گراف نودهاي چينش از محدودي گراف دانش ذخيره شود اما تعداد

، هامحدوديت و معيارها تعريف بارو از اين شودپيچيده ميبيشتر  بيشتر و ساختار گراف با رشد پايگاه دانش است كه

 كردن محدود ،هايال برخورد تعداد كاهش. شود مي بيان پذير محاسبه صورت گراف به شكل گويايي و سادگي، زيبايي

  .دانست گراف رسم مسئله اساسي معيارهاي از را ميتوان غيره و گراف در توازن افزايش، نمايش صفحه اندازه

   پايان نامهساختار . 1-6

به منظور دستيابي به اهداف گزارش كه در باال بيان شد، در فصل دوم اين گزارش مروري بر برخي مفاهيم پايه اي 

فصل سوم  .پروژه ها و معماري هاي بيان شده در اين زمينه ارائه شده و مقايسه اي بين آنها آورده شده استو 

م روش ارزيابي را معرفي خواهيم در فصل چهار. پيشنهادهايي در خصوص پايان نامه و مسير تحقيق بيان خواهد شد

اين . م نتيجه گيري كلي از تمام مطالب بيان شده در ساختار گزارش ارائه خواهد شدپنجدر انتها در فصل كرد و 

  .نمايش شده است 1- 1ساختار در شكل 
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  ساختار كلي پايان نامه. 1- 1شكل 

:فصل اول
كليات تحقيق 

:فصل دوم
مروري بر ادبيات 

تحقيق

:فصل سوم
روش تحقيق و  

ارائه مدل  
پيشنهادي

:فصل چهارم
ارزيابي و تجزيه و  
تحليل داده ها

:فصل پنجم
نتيجه گيري



  

  
  
  
  
  
  

  ل دوم فص
  ادبيات موضوع
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  مقدمه  .1- 2
از آنجايي كه مفاهيم مديريت دانش و خود تطبيقي بسيار گسترده مي باشد، ادبيات اين موضوع نيز از مفاهيم 

-بتوانند يك پيشايم، مفاهيمي را مطرح كنيم كه با اين حال در اين پايان نامه سعي كرده. متنوعي تشكيل شده است

، سازمان، همچون پايان نامه با مفاهيمياز  فصلدر اين . كاري كه قرار است انجام شود را، ارائه دهدزمينه كلي از 

... هاي خود تطبيق و هاي سيستمنرم افزار خود تطبيق، چرخه خود تطبيقي، ويژگي سازمان دانش محور، انواع دانش،

  .آشنا خواهيم شد

  معرفي مفاهيم  .2- 2

  سازمان .2-1- 2
 تعاريف ناي زا يك هر شويم كهتعاريف بسياري مواجه مي بگرديم با 1سازمانتعريف واژة  به دنبال منابعدر  اگر

 ناسازم يك يگويژ زا بخشي تعاريف ناي زا هركدام چه اگر. هستند ناسازم كلمة مفهوم هب تبنس يدمجر گاهديد داراي

  . دهند نمي پوشش ار ناسازم كي جوانب همه هيچكدام و بوده بعدي كت اي و صقنا عمدتا اما ميدهند راقر نظر موردرا 

 هب رسيدن يبرا موجود هايوفناوري عاتاطال زا هك است ايفهرح اهداف با تيتشكيال ناسازم كي"كليه طور ب

 عاتاطال ،افراد شامل ناسازم كي. هستند هدفمند نآ هايفعاليت كليه هك يابگونه گيردمي بهره خود مقاصد

 هب ،است شده توزيع فلمخت نامك نيچند رمعموال د هك شده تعريف سازماني ساختار كي تحت هك است هاوفناوري

و محصوالت خاصي را  هاسرويس و داده نشان واكنش وبيرون دروني رخدادهاي هب ناسازم. هستند مشغول تيفعال

  .]3[ دهدهاي يك سازمان را نشان ميمولفه 1- 2شكل . "كندبراي مشتريان خود فراهم مي

                                                            
1 Enterprise 
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  ]3[ هاي يك سازمانمولفه. 1- 2شكل 

  معماري دانش .2-2- 2
 مديريت هايسيستم اصلي اجزاي از يكي عنوان به و است سازمان معماري هاي زيرمجموعه از يكي، دانش معماري

 و اطالعات، مهارت: اساسي بخش سه بر مشتمل و كند مي مشخص را دانش انتقال و كسب چگونگي و مكان دانش

 ساخت زير كلي طرح، دانش مديريت معماري؛ ديگر بيان به. رود مي شمار به آن از جزيي نيز نوآوري كه است ساختار

 يا و دانش مديران نظر بيشتراز دانش معماري روي بر تحقيقات تاكنون. دهد مي قرار دسترس در را دانش مديريت فني

 صورت دانش معماري روي بر دانش كاربران ديدگاه از كمتري وتحقيقات است شده ارائه سيستم دهندگان توسعه

 در دانش مديريت استراتژيهاي اجراي و دانش ساختار ارائه، دانش تصفيه روي بر گذشته مطالعات بنابراين. است گرفته

 اند كرده پيشنهاد را سازماني دانش معماري مدل چندين پژوهشگران اساس همين بر. اند بوده متمركز شركتي سطح

]4.[  

  حافظه سازماني .2-3- 2
 از برخي كه است شده ارائه آن كاربردهاي و اهداف و سازماني حافظه از ]3[در  متعددي تعاريف

 :عبارتند از آنها

 طريق از را سرمايه اين سازماني حافظة .است ها سازمان براي كليدي سرماية يك دانش 

 سازمان يك كاركنان توسط شده ايجاد دانش از مجدد استفادة و انتشار سازماندهي، اكتساب،

.نمايدمي تقويت و داده بسط
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 توزيع و داشته برعهده را سازمان سطح در پراكنده دانشهاي تجميع سازماني حافظه سيستم 

 انتقال براي است ابزاري سازماني حافظة بنابراين .نمايدمي امكانپذير را آنها از مجدد استفادة و

 سازماني فراگيري امكان ترتيب اين به. جاري فعاليتهاي به شده كسب گذشته در كه دانشي

.آيد مي بوجود نيز فرآيندها دائمي بهبود و

 بطور و سازمان يك داخل در دانش نگهداري و كسب سازماني حافظه مكانيزمهاي هدف 

.است آن نمودن مجدد استفاده و بازيافت قابل همزمان

 دانش توزيع و بازيابي ذخيره، آوري، جمع كه است كامپيوتري سيستم يك سازماني حافظه 

 است دانش از نوعي روي بيشتر تمركز راستا اين در. سازديم امكانپذير سازمان يك  در را

 ناشناختة هايتوانايي مانند است مشكل آن شناخت و تشخيص و بوده لمس غيرقابل كه

.كارمندان

 آن نمايش و دانش مهندسي روشهاي كه است اطالعاتي سيستم يك سازماني حافظه سيستم 

 سازماندهي، كار پيوسته بطور تا نموده يكپارچه داده معنايي سازي مدل روشهاي  با را

.دهد انجام را شده تعريف حوزه يك به مربوط دانش توزيع و ذخيره

 در شده انباشته هايدانش آوري جمع جهت جامع كامپيوتري سيستم يك سازماني حافظة 

 چگونگيمنظور  به آنها نمودن پذير دسترس و دانش ديگر انواع يا دانش نوع از سازمان يك

.است دانش، بر مبتني فرآيندهاي موثرترشدن و وري بهره ارتقاء كار انجام

  دانش نوع منظر از بندي گروه .2-4- 2
 طبقه و تحليل و تجزيه مورد راحتي به آشكار دانش .شده است تقسيم ضمني و آشكار؛ دسته دو به دانش] 5[در 

 و تحليل و تجزيه،  رو اين از،  است نهفته ها انسان درك و روان، روحيه در دانش ضمني اما، گيرد مي قرار بندي

 از ايعده، دانش نوع اين دو از يك هر نقش و اهميت به توجه با.  است خود خاص هاي دشواري داراي آن بنديطبقه

 و محور سيستم، محور انسان، ديناميك: دسته چهار را به سازمان در دانش مديريت كارگيري به روشهاي، منظر اين

  .اند كرده تقسيم منفعل

 سطح و فرد يك نياز مورد داري اطالعات نگه و كدگذاري درجه به بستگي، آشكار دانش سطح، بندي دسته اين در

  .دارد بستگي افراد ميان روابط طريق نحوه از دانش تقسيم سطح به نيز ضمني دانش
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  .است شده داده نمايش ،آشكار و ضمني دانش سطح و نوع به توجه با هاروش اين جايگاه 2- 2 شكل در

  

  
  ]5[ ارتباط نوع مديريت دانش و نوع دانش. 2-2شكل

  

 به و دارند دانش مديريت به كمي تمايل. كنند مي استفاده روش اين از كه هايي سازمان :منفعل روش 

 رو، اين از ندارد، وجود دانش از مناسبي تعريف سازمانها، اين در .شوندنمي اداره سيستماتيك روشي صورت

 . يابد مي كاهش زمان مدت طول در فوق هاي سازمان در بخشي اثر

 و كدگذاري بر بيشتري تاكيد كنند، مي استفاده نامبرده روش از كه هاييسازمان :محور سيستم روش 

 در و افزايش اطالعات فناوري طريق از را خود تاثيرپذيري ترتيب، اين به. دارند )آشكار( دانش از استفاده

 روش، اين در بنابراين، .دهند مي كاهش را آن از استفاده و اطالعات به دسترسي هاي پيجيدگي ، مقابل

 تقسيم بهتر آشكار دانش معموال و است امكانپذيرتر مشتري به ترسريع جواب و اطالعات تبادل اندك هزينه

 .يافت دست دانش از تري مناسب سطح به شده، كدگذاري اطالعات دوباره استفاده از توان مي نيز و شودمي

 داشتن به نياز برده، باال را هاسازمان هايتوانايي ،روش اين گروهي و استاندارد آموزشي هاي برنامه همچنين

 .دهد مي كاهش سازمان يك اعضاي ميان در را گسترده اطالعات
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 اطالعات روش، اين در. است ضمني هاي دانش تقسيم پايه بر محور، انسان روش بر تاكيد: محور انسان روش 

 كنند، شناسايي را تريمناسب روشهاي توانند،مي افراد و شود مي توزيع غيررسمي فردي هاي شبكه راه از

 .است باارزش بسيار سازمان يك اعضاي ميان ارتباط در مزبور روش كه چرا

 بهره آشكار، و ضمني دانش نوع دو هر از كنند، مي استفاده ديناميك روش از كه هايي سازمان: پويا روش 

 روي بر شده انجام هاي بررسي نتايج. دهندمي قرار استفاده و توجه مورد نحو، بهترين به را آنها و گيرندمي

 روش ديگر به نسبت ديناميك، روش كه دهد مي نشان اند، برده كار به را نامبرده روشهاي كه ييهاسازمان

  . دارد توجه )آشكار و ضمني(دانش از نوع دو هر به زيرا دارد، بيشتري كارآمدي ها،

  نرم افزار خود تطبيق چيست؟ .2-5- 2
يك سيستم خود تطبيق رفتار خود را ارزيابي نموده و ": تطبيق چنين تعريف شده استنرم افزار خود ] 6[در 

هنگامي كه اين رفتارها در جهت اهداف تعيين شده براي نرم افزار نباشد و يا كارايي باالتري ممكن باشد، اين رفتارها 

  ".را تغيير مي دهد

عملياتيش  محيط در تغييرات به پاسخ در را خود رفتار تطبيق، خود افزار آمده، نرم] 7[در تعريفي ديگر كه در 

، نهايي ورودي كاربر مانند، افزاري نرم سيستم توسط مشاهده قابل چيز هر ،عملياتي منظور از محيط .تغيير مي دهد

در  سوال به چند بايد افزار نرم دهندگان توسعه. برنامه مي باشد يا ابزار و، سنسور و خارجي افزاري سخت هاي دستگاه

  : تطبيق، پاسخ دهند افزاري خود نرم سيستم توسعه زمان

 بهبود براي را خود، مثال براي، است ممكن سيستم يك ؟تطبيق است متحمل سيستم اين شرايطي چه تحت - 

 زمان طول اينكه رفتارهايش را در يا و بازيابي كند حالت شكست از پاسخ سيستم تغيير دهد، يا خود را زمان

 .كند اجرا تركيب

هاي برنامه رفتارهاي اگر تطبيقي است باز سيستم يك ؟تطبيقي باشد بسته يا تطبيقي باز بايد سيستم - 

 بسته تطبيقي سيستم .شوند معرفي اجرا زمان طول خود تطبيق، بتوانند در هاي برنامه و جديد كاربردي

 .نباشدجديد  رفتارهاي از حمايت به قادر و تنها شامل خودش باشد اگر است

 انطباق از، نياز باشد مورد است ممكن خودمختاري از اي گسترده طيف ؟شود حمايت بايد استقالل از نوع چه - 

 .حلقه در انسان شاملي تا خود، كامل طور به
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 هاي به هزينه بايد تغيير يك از آمده دست به مزاياي ؟است صرفه به مقرون خود تطبيقي شرايطي چه تحت - 

تعيين ، سيستم رفتار بر نظارت حافظه سربار و عملكرد شامل ها هزينه .بچربند تغيير ساخت با مرتبط

 .است سيستم پيكربندي رساني روز به مربوط هاي هزينه پرداخت و، مي بخشد بهبود را كه سيستم تغييري

، شود استفاده تواند مي ها سياست از اي گسترده طيف ؟گرفته مي شود نظر چگونه در تطبيق پذيري اغلب - 

 .نياز مورد تطبيق پذيري، تنبل تا مداوم انطباق، طلب فرصت از

 و اطالعات بايد دقيق حد چه تا ؟شوند آوري تطبيق پذير جمع گيري تصميم براي بايد اطالعات از نوع چه - 

، تقريبي، برداري نمونه به اخير مشاهدات، دقيق، مستمر از هااستراتژي از اي گسترده طيف ؟باشند صحيح

 .تواند استفاده شود تاريخي مي مشاهدات

  چرخه خود تطبيقي .2-6- 2
 شامل، تطبيق پذيري حلقه نام به حلقه اين. بسته است حلقه مكانيسم يك نماينگر تطبيقي خود افزار نرم

-MAPE آمده است، حلقه 3- 2شكل حلقه كه در اين. تاثيرگذارها مي باشد و سنسورها همچنين و، مختلف فرآيندهاي

K همچنين ، توابع اجراي و ريزي برنامه، تحليل و تجزيه، نظارت شامل و، شود مي ناميده اتونوميك محاسبات زمينه در

 زمينه در اتونوم حلقه كنترل عنوان با مشابه هاي حلقه همكاران نيز و دابسون .گذاشته شده مي باشد اشتراك به دانش

 و اوريزي. عمل مي باشد گيري و تصميم، تحليل و تجزيه، آوري جمع كه شامل ،اتونوميك معرفي كردند ارتباطات

، مشاهدات آوري جمع و وضع تغيير براي چندين فرآيند از كه، تطبيق پذيري مديريت عنوان به حلقه اين به همكاران

 ،فرآيندها روي بر بيشتر جزئيات. تغيير اشاره دارند شرح استقرار و،  ريزي تغييرات برنامه، مشاهدات بر نظارت و ارزيابي

  .]8[است  شده ارائه زير در تاثيرگذارها و،  حسگرها

  

  ]8[ چهار فرايند انطباق در نرم افزارهاي خود تطبيق. 3-2شكل
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  انطباق فرآيندهاي .1- 6- 2- 2

  :]8[ كرد خالصه زير شرح به توان مي را دارد وجود عامل فاز در كه، انطباق فرآيندهاي

 و رفتاري الگوهاي به آنها تبديل و سنسورها از اطالعات نمودن مرتبط و آوري جمع مسئول كه نظارت فرآيند 

 .است ها نشانه

 به، سيستم تاريخچه و نظارت فرايند توسط شده ارائه عالئم تحليل و تجزيه مسئول كه تشخيص فرآيند 

 .باشد مي، است الزم) پاسخ( تغيير كه زماني منظور شناسايي

 بهترين به رسيدن براي را آن چگونه اينكه و، دارد نياز تغيير به آنچه كننده تعيين كه گيري تصميم فرآيند 

 .باشد مي، دهد تغيير نتيجه

 است گيري تصميم فرايند توسط شده تعيين اقدامات اعمال مسئول كه عمل فرآيند.  

  تاثيرگذارها و حسگرها .2- 6- 2- 2

 در، كند مي نظارت سيستم حالت كننده منعكس هاي داده از اي مجموعه توليد براي افزار نرم موجوديت بر حسگر

 اقدامات متوجه گذارها تاثير، واقع در. كنند مي تكيه تغييرات اعمال براي هايي مكانيسم بر تاثيرگذارها كه حالي

  .]8[است  انطباق

  پذير  تطبيق هاي سيستم هاي ويژگي .3- 2
معرفي  ،*Self خواص مجموعه از اولينيكي از  .شناخته شده اند *self عنوان خواص به اغلب تطبيق پذيريخواص 

  .]8[منتشر شده است  2001خواص است كه در سال  هشت شامل، آي بي ام شده توسط

     سلسله مراتبينمايش  .3-1- 2

خود  و تطبيقي خود، سلسله مراتب اين در. نشان مي دهد سه سطح را در *self خواص سلسله مراتب 4- 2شكل

 بيشتربقيه اين بخش . شده اند تجزيه مختلف دو سطح دراوليه عمده و  خواص به كه كلي هستند، خواص سازماندهي

    .]8[شرح داده شده است  اين سلسله مراتب هر سطح از روي بر
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، از اين ويژگي ها يك زير مجموعه. است تطبيقي خود نرم افزار از عمومي خواص شامل سطح اين :عموميسطح 

 خود ، 4نگهداري خود، 3خود مختاري ، 2مديريتي خود متشكل اند از، قرار مي گيرند تطبيقي خود چتر تحت كه

عدم  بر است كه 7سازماندهي خود در اين سطحها  مجموعه زير از ديگر يكي. است 6ارزيابي خود و، 5كنترلي

عناصر از بسياري معمول شامل طور به اين ويژگي ها با يك سيستم .تاكيد داردي اورژانس و قابليت هاي متمركزسازي

 سازماندهيويژگي خود . سيستم هاي عمومي دارند مورد در جزئي دانش يا و بي اطالع يا مطلقا هستند كهتعاملي 

  . ]8[است  از باال به پايين به طور معمول كه تطبيقيخود  مقايسه با دراست،  پايين به باال

 اين در استاندارد عنوان يك به بندي طبقه اين. بيان مي كند سطح اين را در خواص چهار ام بي آي :عمده سطح 

 داراي انسان بدن، مثال عنوان به. اند شده بيولوژيك تعريف خود سازگاري هاي مكانيسم طبق خواص اين. است دامنه

  .]8[مي دهد  تفصيل و شرح جزئيات مورد در بيشتر زير ليست .سازگاري خود با تغييرات است منظور به مشابه خواص

 رساني روز به، نصب با تغييرات به پاسخ در پويا صورت به و خودكار طور به تنظيم قابليت 8تنظيمي خود ،

  .]8[است  افزاري نرم هايمولفه تجزيه و سازي يكپارچه

 به واكنش و، تشخيص، كشف قابليت، مرتبط است 11تعميري خود يا و 10تشخيصي خود با كه، 9التيامي خود 

 براي مناسب اقدامات اساس اين بر و بيني كرده پيش را احتمالي مشكالت تواند مي همچنين .است اختالالت

 بر كه حالي در، شكست و نقص، خطا تشخيص به اشاره تشخيصي خود .شكست را انجام دهد از جلوگيري

  .]8[تمركز دارد  آنها از بازيابي

 قابليت، شناخته مي شود 14تنظيمي خود يا و 13ميزان سازي خود نام با هم آن كه، 12سازي بهينه خود 

، End to endپاسخ  زمان. است مختلف كاربران نيازهاي برآوردن منظور به منابع تخصيص و عملكرد مديريت

  .]8[هستند  ويژگي اين به مرتبط مهم موارد از هايي نمونه، كار حجم و، وريبهره، توان

                                                            
2self-managing 
3 self-governing 
4 self-maintenance 
5 self-control 
6 self-evaluating 
7 self-organizing 
8 Self-configuring 
9 Self-healing 
10 self-diagnosing 
11 self-repairing 
12 Self-optimizing 
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 دفاع، جنبه دارد دو اين ويژگي .است آن اثرات از بعد بازيابي و امنيت نقض تشخيص قابليت ،15حفاظتي خود 

  .]8[آنها  اثرات كاهش يا جلوگيري براي اقدامات و مشكالت بيني پيش و مخرب حمالت برابر در سيستم از

 ديگر از برخي. اوليه هستند جزء خواص زمينه آگاهي و، شدن واقع خود، خود بر نظارت، آگاهي خود :اوليه سطح

 جزئيات مورد در زير در .هستند انتخابي بيني است كه پيش و بودن باز شده اشاره به آنها سطح اين در كه ها ويژگي

  .]9و  8[تفصيل آمده است  و بيشتر شرح

 اساس بر ويژگي اين. است آگاه، خود رفتارهاي و از حاالت سيستم كه است معني اين به 16آگاهي خود 

  .]8[است مي باشد  شده كنترل آنچه دهنده نشان كه خود بر نظارت

 8[است  آگاه عملياتيش است، محيط خود كه متن از سيستم كه است معني اين به 17آگاهي زمينه[.  

  

  

  ]self* ]8سلسه مراتب ويژگي هاي . 4-2شكل

  

                                                                                                                                                                              
13 self-tuning 
14 Self-adjusting 
15 Self-protecting 
16 Self-Awareness 
17 Context-Awareness 

مي
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ا

 

خود تطبيقي

خود تنظيمي       خود التيامي           
خود بهينه سازي  خود حفاظتي

خود آگاهي          آگاهي زمينه
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  كيفي عوامل با ارتباط .3-2- 2
 درك و تعريف در ما به تواند مي لينك. ارتباط دارند افزار نرم كيفي عوامل با *self خواص كه يك اعتقاد وجود دارد

 توسعه در، نيازمندي ها و، سنجش، كيفيت عوامل در دانش از موجود بدنه از همچنين، كمك كند *self بهتر خواص

چگونه  تحليل شود كه است بهتر، روابطي چنين دادن نشان براي. افزار خود انطباقي عملياتي استفاده مي شود نرم

  .]8[است  شده مرتبط اوليه و عمومي *selfخواص  با ISO كيفيت مدل در شده تعريف كيفيت با عوامل از اي مجموعه

استفاده اثر  قابليت و، حمل قابليت، قابليت نگهداري قبيل از مختلف كيفيت عوامل بر بالقوه طور به خود پيكربندي

 از اطمينان قابليت و، نگهداشت، بقا، بودن دسترس در رساندن حداكثر به اصلي، هدف التيامي خود براي. مي گذارد

  .]8[است  سيستم

 از يكي پاسخ، اغلب زمان رساندن حداقل به كه آنجا از .دارد وري بهره با قوي رابطه يك، سازي بهينه خود

 با قوي بسيار رابطه محافظت خود، ديگر سوي از .اوليه است بر عملكرد تاثير مي گذارد هاي نيازمندي هاي سيستم

قابليت  قبيل از كيفي عوامل است ممكن اوليه خواص. شود مرتبط عملكرد به تواند مي نيز آن و، اطمينان دارد قابليت

  . ]8[حمل را تحت تاثير قرار دهند  قابل نگهداري، و

اين . چهار خصوصيت را به عنوان جنبه هاي سيستم هاي خودگردان معرفي كرد 2003در سال  IBMشركت 

  .]8[خصوصيات عبارتند از خود بهينگي، خود پيكره بندي، خود درماني و خود حفاظتي كه در زير بيان شده اند 

هستند كه بايد به شكل صحيح  يا اوراكل داراي هزاران پارامتر websphereميان افزارهاي بزرگ مانند : خود بهينگي

سيستم هاي خود تطبيق دائما در جستجوي راه هايي هستند كه از نظر . تنظيم شوند تا عملكرد بهينه حاصل شود

بنابراين همانگونه كه ماهيچه هاي بدن در اثر ورزش كردن و فعاليت ورزيده مي شوند يا . تر شوندكارائي و هزينه بهينه

در اثر فعاليت مغزي پر بارتر مي شود، سيستم هاي خود تطبيق نيز به مرور زمان و در اثر  همانگونه كه مغز انسان

آنها به صورت مداوم به دنبال به روز رساني كاركرد هاي خود يا واگذاري آنها به ديگر . كاركرد بيشتر بهتر مي شوند

  .]8[مولفه هاي خود تطبيق هستند 

سيستم هاي بزرگ و پيچيده معموال بسيار كار سنگين و زمانبر بوده و نصب پيكربندي و تجميع : خود پيكربندي

اين موضوع مخصوصا در . حتي اگر توسط كاربر متخصص نيز انجام شود با خطاهاي احتمالي فراواني مواجه خواهد شد

ي مي مورد سيستم هاي تحت وب پيچيده و سيستم هايي مانند سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني شدت بيشتر
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را پياده سازي و  SAPبراي مثال ممكن است ماهها براي يك تيم متخصص زمان نياز باشد تا سيستم مانند . يابد

خود پيكربندي قابليت پيكبندي مجدد سيستم به صورت خودكار و پويا در پاسخ به تغييرات ايجاد . پيكربندي نمايند

به اين ترتيب، آنچه از . كيب موجوديتهاي نرم افزاري استشده به وسيله نصب، به روزرساني، تجميع و تجزيه و تر

سيستم هاي خود تطبيق در آينده انتظار مي رود آن است كه بتوانند با توجه به سياست هاي سطح باال خود را 

زماني كه يك مولفه جديد معرفي مي شود، آن مولفه بايد خود را به شكل نامحسوس با بقيه تركيب . پيكبندي نمايند

اين عمل را مي توان به عملكرد سلول هاي بدن . د و بقيه مولفه ها بايد خود را با اين مولفه جديد تطبيق دهندكن

  .]6[انسان و يا اضافه شدن يك فرد جديد به يك جامعه شناخته شده انساني تشبيه كرد 

افتن ريشه خرابي هاي در حال حاضر اكثر شركت هاي نرم افزاري تيم هاي متخصص زيادي براي ي: خود التيامي

برخي از خطاهايي كه توسط مشتريان گزارش مي شود، ممكن است مدت ها . سيستم هاي كامپيوتري در اختيار دارند

در بسياري از موارد يك خطا به صورت مرموزي بدون هيچ اقدام خاصي . يك تيم برنامه نويس را به خود مشغول كند

  .محو مي شود

يق ابزاري مانند آزمون رگرسيون مي تواند خطاهاي محلي را تشخيص داده و تعمير يك سيستم خود تطبيق از طر

يك مولفه تشخيص خطا، با استفاده از دانشي كه در مورد سيستم كسب مي كند اطالعات بدست آمده از فايل . نمايد

نموده و از تحليل  به اين منظور مولفه ممكن است درخواست پايش هاي كمكي. هاي ثبت وقايع را درخواست مي كند

سپس مولفه خود تطبيق اطالعات حاصل شده را با . آنها نيز براي يافتن مشكالت و خطاهاي احتمالي استفاده كند

  .]6[شناخته شده تطبيق داده و اين تصحيحات را براي رفع مشكل نصب مي نمايد  18تصحيحات نرم افزاري

و سيستم هاي تشخيص نفوذ همچنان حضور نيروي انساني  هاي آتشبا وجود استفاده از ديواره: حفاظت از خود

بنابراين سيستم هاي خود . براي تصميم گيري درباره نحوه حفاظت سيستم در برابر حمالت و نفوذها ضروري مي باشد

 اول آنكه بايد از كل سيستم در برابر خطرات احتمالي. تطبيق بايد از دو جنبه خصوصيت حفاظت از خود را دارا باشند

دوم آنكه يك سيستم خود . شناخته شده و يا مشكالت گزارش شده توسط مولفه هاي خود درمان محافظت كنند

تطبيق بايد بر پايه گزارشات اوليه از حسگرها برخي از مشكالت يا نفوذ ها را پيش بيني نموده و قدم هايي در جهت 

  .]6[كاهش و يا رفع آنها بردارد 

                                                            
18 Software Patch 
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  مختار خود هايمولفه بلوغ مدل .4- 2
هاي متعددي زواياي آن را پس از آنكه ايده پردازش خود مختار را مطرح نمود، در مقاالت و كتاب IBMشركت 

معتقد است  IBM. به شدت بر روي آن تاكيد دارد، مسئله ارتباطات خود مختار است IBMيكي از مواردي كه . شرح داد

هاي خود مختاري متفاوتي نيز و به نوبه خود از مولفهكه يك سيستم خود مختار خود يك مولفه خود مختار بوده 

يك  IBMبنابراين . ها هر كدام از سطوح متفاوتي بوده و با يكديگر ارتباطات زيادي دارنداين مولفه. تشكيل شده است

  ].10و 6[نمايش داده شده است  5- 2شمايي از اين مدل در شكل. كندهاي خود مختار معرفي ميمدل بلوغ براي مولفه

  

  

  ]6[مختاري مدل بلوغ خود. 5-2شكل

ها به پنج سطح ابتدايي، گيري ترسيم شده و در آن مولفهاين مدل بر مبناي چرخه خود مختاري و سطوح تصميم

در سه سطح اوليه، چرخه بازخورد تكميل نبوده و . شوندمختاري تقسيم ميپذير و خودمديريت شده، پيشگويانه، تطبيق

هاي با در مولفه. پذيردسطوح قسمتي از چرخه به صورت خودكار و بقيه توسط نيروي انساني انجام ميدر هر يك از 

اين در حالي است كه در سطح . باشدهاي منبع منفرد ميگيري فقط در محدوده مولفهسطح بلوغ اوليه، سطح تصميم

  ].6[منابع مركب را نيز دارا هستند گيري در مورد ها قابليت تصميمبلوغ مديريت شده و پيشگويانه، مولفه
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مختاري، چرخه كنترل تكميل بوده و تمامي آن به صورت پذيري و خوددر دو سطح بلوغ پاياني، يعني تطبيق

پذير در حد منابع هاي تطبيقگيري مولفهتفاوت اين دو سطح در آن است كه سطح تصميم. پذيردخودكار انجام مي

هاي كسب و كار حلمختار، در حد راههاي خودگيري در مولفهدر حالي كه سطح تصميم ماند،منفرد و مركب باقي مي

  ].10[است 

  شناسيهستان .5- 2
 تشريح طبيعت جهت شناسي هستان حوزه اين در. دارد فلسفي علوم و متافيزيك در ريشه شناسي هستان واژة

 از يكي. دارد شناسي وجود هستان براي زيادي تعاريف كامپيوتري علوم حوزه در اما. رودمي بكار وجود اصالت يا هستي

مشترك  هايذهنيت ازاست  توصيفي شناسي هستان": از است عبارت دارد قرار اكثريت توافق مورد كه تعاريفي

 و صريح ديدگاه يك ذهنيت از منظور، "خاص حوزة يك در آنها بين روابط و رخدادها ،هاموجوديت از مجرد و مشخص

 و دارد فرمالي افزاري نرم مشخصات كه است دانشارائه  روش يك شناسيهستان تعريف اين براساس. است فرمال

 توسط شدن تفسير و شدن خوانده قابليت كه شود مي انجام اي گونه به آنها بين روابط و حوزه مفاهيم بازنمايي عموما

  .]2[ باشد مي دارا را ماشين

 بين تحقيقاتي زمينه اين به توجه مختلف هايسيستم بين دانش از مجدد استفاده و اشتراك به نياز افزايش با

 پردازش قادرسازي جهت اساسي فناوري يك عنوان به شناسي هستان و يافته افزايش سيستم ايجادگنندگان و محققين

 جهت را چهارچوبي آنها گذارياشتراك به و ها شناسي هستان ايجاد با مختلف مجامع. شود مي شناخته دانش معنايي

 معاني اين بيشتر هرچه دقت. آورند مي بوجود خود مابين شده ردوبدل مفاهيم و ها نشانه معاني دقيق سازي مشخص

 هايسيستم كه گفت توان مي. دارد بسياري فوائد الكترونيك تجارت يا و دانش مديريت مانند كاربردها برخي جهت

  . ]11[ داشت خواهند اتكا )OKMS(ها شناسيهستان از متشكل مفهومي مدلهاي بر آينده نسل دانش مديريت

 جهت شناسيهستان .روند بكار يافته ساخت شبه اطالعات معنايي صريح نمايش جهت توانند مي هاشناسيهستان

  .نمايد مي تشريح را حوزه يك در موجود معاني و داده انجام اطالعات فرا سطح در صريح سازي مفهوم يك، تحليل انجام

 روش اما دارند، داده مفهومي شماي مانند، داده معنايي هايمدل مشابه عملكردي هاشناسيهستان ترتيب اين به

  .]11[ هستند اطالعات مدلسازي براي رساتري

 و آنان مشخصات، روندها، كنشها، رخدادها، موجوديتها، مفاهيم مانند هايي objectبا  ارتباط در ها شناسي هستان

. شود گرفته نظر در معنايي شبكة يك عنوان به تواندمي شناسي هستان يك. گردندمي ايجاد آنها بين ارتباط همچنين
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 توسط شبكه اين. باشند مي مفاهيم اين بين روابط بيانگر هايال و هاموجوديت و مفاهيم معرف شبكه اين هاي گره

 و قيود، روابط، عملكردها، ها مشخصه از هاي مجموع بيانگر قواعد اين. گرددمي تكميل اصول و قواعد از اي مجموعه

  .]11[ كنند مي بيان را موجوديت يك رفتار و ساختار كه هستند قوانين

قوت . شوند مي نمايش داده P30 UML نمودارهاي توسط و شده ايجاد گرا شئء طراحي براساس هاشناسيهستان

UML حوزه از آن استقالل و شده استاندارسازي فرآيندهاي، كشيدن تصوير به هايقابليت، گرا شي طراحي رويكرد در -

 قابليتبا  هاشناسيهستان است بهتر است گيري وقت و مشكل كار شناسي هستان ايجاد آنجاييكه از .است مختلف هاي

  .]11[ كرد تهيه آنها از مشترك هاي انباره و برد بكار را مجدد استفاده

 اي مشاوره و تجاري سازمانهاي برخي حتي و تحقيقاتي مراكز در ها شناسي هستان از اي كتابخانه توسعه و ايجاد

 و مفاهيم از توافق مورد توصيف يك به دستيابي هايي كتابخانه چنين ايجاد اصلي هدف. است گيريپي درحال مختلف

  .]11[ است مختلف هايحوزه در رايج واژگان

 و گذاري اشتراك به كار نمود ايجاد هاشناسيهستان ترجمه و تحليل، ادغام جهت هاييروش و ابزار بتوان اگر

 و تحليل مراحل در ترتيب اين به. گردد مي تسهيل مختلف افزارهاي نرم و سازمانها، افراد توسط آنها مجدد استفاده

 خاص هايحوزه به مربوط يا عمومي هايشناسيهستان دانش بر مبتني هايسيستم و اطالعاتي هايسيستم طراحي

  .]11[ شوند ادغام يا شده مجدد استفاده، گذاشته اشتراك به توانندمي

  

  شناسي هستان ايجاد متدولوژي .6- 2
 بين از. شده است انجام هاشناسيهستان نگهداشت و ساخت براي متدولوژي يك ايجاد جهت بسياري هايكوشش

 .است يافته بسياري شده و مقبوليت ارائه] 2[توسط  كه اي استمرحله 5متدولوژي  آنها

  : از عبارتند مرحله 5 اين

  و حوزه هدف سازي مشخص .1

   آن سازي مفهوم و دانش اكتساب .2

  ديگر هاي شناسي هستان از مجدد استفاده و سازي يكپارچه .3

  شناسي هستان رسمي و فرمال توصيف .4

  مستندسازي و ارزيابي .5
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  حوزه و هدف تعيين  . 6-1- 2
 پاسخ سواالت ابتدايي از بسياري به بايد منظور اين به شود مي شروع آن موضوع تعريف با شناسي هستان يك ايجاد

  :از عبارتند سواالت اين. ]2[ شود داده

 ؟كدامست دهد مي پوشش شناسي هستان كه موضوعي  

 ؟شود مي استفاده منظوري چه براي شناسي هستان اين از  

 ؟بود خواهد سواالتي نوع چه پاسخگوي شناسي هستان اطالعات  

 ؟دارند دسترسي آن به و كرده استفاده شناسي هستان از كساني چه  

 يك حوزه عملكرد و نياز مورد رسميت درجه، كاربران، كاربرد از رسمي غير توصيف يك مرحله اين در عبارتي به

 روابط، موجود از نهادهاي رسمي غير توصيف يك شامل دامنه از لغتنامه يك همچنين. شود مي تهيه شناسي هستان

 زبان به شناسيهستان توصيف مستند مرحله يك اين خروجي. گرددمي گردآوري مرحله اين در خصوصياتشان و آنها

  .است طبيعي

  آن سازي مفهوم و دانش اكتساب  . 6-2- 2
 متون مانند تحليل معمولي روشهاي. است نظر مورد دامنه از دانش اكتساب جهت فرآيندهايي شامل مرحله اين

 مي گرفته بكار يافته شبه ساخت يا يافته ساخت ههاي پرسشنام تحليل و حوزه خبرگان با مصاحبه، حوزه در موجود

، دامنه مفاهيم و نهادها نمايش و طريق تعيين از حوزه سازي مفهوم به شد خواهد منجر دانش اكتساب فرآيند. شوند

  .]2[ دامنه اصطالحات و با لغات ايشان ساختن مرتبط و آنها خصوصيات و روابط، هانمونه

 روند يك هميشه بصورت اينكار. است دامنه خبرگان توسط استفاده مورد لغتنامه كردن مشخص مرحله اين از هدف

 و بسيط تعاريف شامل نتيجه مطلوب به تا گيرد مي صورت حوزه خبرگان و مهندسين بين تدريجي توسعه و تكرار

  .]2[ رسيد آنها روابط و استفاده مورد لغات تمام از جامع

  شناسي هستان سازي يكپارچه  . 6-3- 2
 جهت. ديگر است هاي نشناسي هستا از مجدد استفاده طريق از جديد شناسي هستان ساخت مرحله اين از هدف

 مجدد استفاده مورد توانند ديگر مي هاي شناسي هستان در موجود تعاريف، هاشناسيهستان بين ريختي تك ايجاد

 تطبيق كار اين انجام ايده. KSL Ontolinguaدهنده  سرويس در موجود هايشناسيهستان ار لغاتي مانند. گيرند قرار
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: از عبارتند ها شناسي هستان اين از هايي نمونه. است جهاني توافق مورد و شده منتشر هاي شناسي هستان لغات با

  .]2[ سازماني شناسي هستان و محصوالت، مستندات، نويسي كتبفهرست، زمان شناسي هستان

  مفاهيم رسمي توصيف  . 6-4- 2
 و ويرايش، ايجاد. شوند ارائه Ontolinguaمانند  رسمي نمايش زبان يك توسط و رسمي بطور بايد ها شناسي هستان

- هستان ايجاد ديگر هايمحيط يا KSL Ontolinguaدهندة سرويس طريق از تواند مي شناسيهستان يك اعتبار تائيد

  .]2[ شود انجام شناسي

، هاكالس واژگان بصورت اين. است نشناسي هستا در استفاده مورد واژگان تك تك سازي فرمال شامل مرحله اين

  .]2[ شوند مي داده نمايش هايشان نمونه و عملكردها، روابط

  مستندسازي و ارزيابي  . 6-5- 2
، توجه است مورد جنبه دو گيرند مي قرار استفاده مورد نهايي كاربران توسط كه هايي شناسي هستان ارزيابي در

  .]2[ استفاده قابليت و سودمندي دوم جنبة و مفهومي پوشش جنبة از يكي

 با ارتباط بازبيني در يا مميزي. تصديق و بازبيني: دارد وجود مرحله دو شناسي هستان يك ارزيابي براي بطور كلي

، بنديدانه، كامل وجود توضيحات مانند هاييمالك منظور اين به. شود مي انجام شناسيهستان يك دروني هايمشخصه

 تصديق. گيرند مي قرار استفاده مورد عاميت و پيمايش قابليت، پذيريبسط، وابستگي، وضوح، پذيريانعطاف، سازگاري

، بودن كامل مانند هاييمالك اينكار براي. شودمي انجام پردازد آن مي معرفي به شناسيهستان كه دنيايي با رابطة در

  .]2[ شوند استفاده مي ارتباط و كفايت، كارائي

 واژگان. پذيريبسط و بودن كامل، وابستگي، وضوح: از عبارتند شناسي هستان يك سنجش جهت اصلي هايمالك

 منطقي نظر از لغات بين و ارتباط بوده منسجم بايد اصطالحات مجموعه، باشند شده تعريف وضوح به بايستي موجود

  .]2[ باشد سازگار

 به جستجوي كه شود مي انجام راهبردها از هاي مجموع طريق از شناسيهستان تائيد و اعتبارسنجي عمل در

  .]2[ پردازندمي هاافزونگي و هاسازگاري عدم، نواقص
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  هاي مديريت دانشمدل .7-1- 2

ها بسيار زياد تعداد اين مدل. هاي ارائه شده براي مديريت دانش را معرفي كنيمدر اينجا قصد داريم برخي از مدل

  .كنيمبرخي از آنها را معرفي مياست و ما در اينجا تنها 

 شده تشكيل ببر كار نشركن و به كن، ذخيرهكن،  خلق فرايند چهار از) 2000(هيسيگ مدل: هيسيگ مدل

 .]12[است

 اين براي) 2002(دانش مديريت المللي بين كنسرسيوم اعضاي ديگر همكاري با وي: الروي مك.م مارك مدل

 و نظريه نوناكا بر عالوه ،آن در كه كرده تعريف "دانش عمر دوره"نام با فكري چارچوب، از مديريت نوع

 آن از بعد و دارد وجود ،شد توليد اينكه از پس تنها دانش": است شده تاكيد نيز ديگري مهم نكته بر) 1995(تاكوچي

 يعني بزرگ فرايند دو به را دانش ايجاد فرايند الروي مك بنابراين ."نمود تسهيم يا گذاري كد ،مهار را آن توان مي

 .]13[ دارد توجه نيز "تقاضا" و "عرضه" موضوع دو به همچنين او. كند مي تقسيم دانش كردن پيوسته و دانش توليد

 :]5[است داده پيشنهاد دانش مديريت فرايند براي را زير مرحله هشت) 1999(من بك: من بك مدل

 دانش قلمرو ،استراتژي منبع ،دروني هايصالحيت تعيين :كردن شناسايي. 

 موجود دانش كردن رسمي: كردن تسخير. 

 ناسازگار هاي دانش رفع ،دقت و ارزش،دانش ارتباط تعيين: كردن انتخاب. 

 دانش الگوهاد انواع با دانش مخزن در شده يكي حافظه معرفي: كردن ذخيره. 

 دانش مساعي تشريك و كار و عالقه پايه بر خودكار طور به كنندگاناستفاده براي دانش توزيع :كردن پخش 

 .هاگروه ميان در

 و كار پشتييباني و كردن خودكار ،مسائل حل ،هاگيري تصميم در دانش استفاده و يافتن باز: بردن كار به 

 .آموزش و شغل مددكاري

 خالق فكر و كار كردن تجربه ،تحقيقات حين در جديد دانش توليد: كردن ايجاد. 

 خدمات و محصوالت قالب در بازار به جديد دانش كردن عرضه و توسعه ،معامله و فروش: كردن تجارت. 



26 

 

 

 لقب سي هفت مدل ،رو اين از و شده بنا است C آنها اول حرف كه واژه هفت مبناي بر مدل اين: سي هفت مدل

  .]5[است شده داده نمايش 7- 2 شكل در يك هر شرح همراه به مدل اين اجزاي. است گرفته

  

  
  ]5[ مدل هفت سي. 7- 2شكل 

 پياده هاي مرحله بهتر گسترش و توسعه دليل به سو يك از ويليامز و بكوويتز مدل: ويليامز و بكوويتز مدل

 و بكوويتز مدل .شد انتخاب غيرانتفاعي هاي محيط براي آن بودن تر مناسبت ديگر سوي از و دانش مديريت سازي

 در .]14[ است دانش حذف و نگهداري /ايجاد، ارزيابي، تسهيم، يادگيري، كارگيري به يافتن، :مولفه هفت شامل ويليامز

  .شد خواهد داده زير شرح به توضيحاتي آنها از يك هر به راجع ادامه

  ،]5[ گيرند قرار نظر مد مناسب زمان در بايد درست، اطالعات يافتن در كه اساسي نكات: يافتن )الف

 از امر اين. آورد دست به را مناسب هاي حل راه گرايانه، مشتري و خالقانه بتوان كه است معنا اين به  :بكارگيري) ب

 . ]5[ شود مي انجام بالقوه هايدانش از استفاده براي گوناگون هايراه پيشنهاد طريق

 كردن لحاظ منظور به شده انجام هايپروژه موفقيت عدم يا موفقيت داليل يافتن خصوص در بررسي  :يادگيري )پ

 .]5[ آنها بخش اثر انجام براي آتي هاي پروژه در آن نتايج كردن لحاظ منظور به شده انجام هاي پروژه در آن نتايج
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 هايپايه گسترش موجب امر، اين و دهندمي انتقال ديگران به را خود هايدانش همكاران آيند، فر اين در  :تسهيم )ت

 .]5[ شود مي سازماني دانش

 اين است، ممكن كه چرا دارد، نياز مناسب رسازيتبس و زمان به سازمان، در دانش تبادل گفت، بايد زمينه اين در

 .برانگيزد را خطر احساس ازهمكاران، برخي در گوناگون داليل به حالت

 الزمست، كار اين براي .شوند ارزيابي دانش آتي و فعلي نيازهاي و موجود هاي دانش بايد فرآيند اين در :ارزيابي )ث

 .]5[ شود گيري اندازه آن با مرتبط گذاري سرمايه دستاوردهاي نيز و دانش هاي پايه رشد ميزان

 توجه مورد نيز دانشي، هايدارايي و يابند توسعه فرآيند اين در استراتژيكي و مهم هايدانش بايد  :نگهداري /ايجاد )ج

  .]5[ گيرند قرار

 در يا حذف سيستم از بايد هستند معني بي ديگر، كاربرد و استراتژيك نظر از كه هايي فرآيند،دانش اين در :حذف)چ

  ].5[ شوند انبار ديگر جايي

 اند داشته دانش مديريت مباني بر بسياري تاثير تاكوچي و نوناكا ژاپني مديريت محققان: تاكوچي و نوناكا مدل

 در. است شده بندي طبقه سازماني يادگيري نظريه ريزي طرح براي نوناكا توسط آشكار دانش و پنهان دانش مفهوم.

 به كه اند كرده گذاري پايه را مدلي آنان دانش، آشكار و پنهان هايشكل بين همگرايي به توجه با بندي، تقسيم اين

 .]5[است شده معروف خودشان نام

 آنها تبديل نحوه به داشته، مبذول نهان و آشكار دانش نوع دو بر را خود تمركز پيشين، هايمدل خالف بر مدل اين

 مدل اين در .دارد توجه )سازماني و ،گروهي فردي سطح(سازماني سطوح تمامي در آن ايجاد چگونگي نيز و يكديگر به

حلزوني  مارپيچي حركت صورت به زمينه، اين در دانش مديريت چگونگي و دانش دو اين تبديل و استفاده نحوه پويا،

  .آمده است 8- 2 شكلاين مدل در  .]15[مطابق شكل فرايندي مستمر فرض شده است
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 ] 15[تاكوچي  و مدل نوناكا. 8- 2 شكل

  هاي مديريت دانش ارائه شدهمقايسه مدل .7-2- 2
هاي ها در يك سطح و به تمام حوزههاي مختلفي ارائه شده است اما همه اين مدلدر زمينه مديريت دانش مدل

-هاي ارائه شده مربوط به دانش ميبيشتر مدل .اندها پرداختهپردازند و هر كدام به برخي از حوزهمديريت دانش نمي

به فرايندهاي دانش است و فقط تعداد اندكي از بيشتر هاي ارائه شده توجه باشند تا مديريت دانش به عبارت ديگر مدل

  . اندداختهبه فرايندهاي مديريت دانش در سازمان پرآنها 

   مبتني بر هستان شناسي/ پذيرهاي مديريت دانش تطبيقمدل .7-3- 2

بـه طـور   . ارائـه شـده اسـت   ] 16[طبيق پذير در دولت الكترونيـك در  در اين راستا، چارچوبي براي مديريت دانش ت

كه  شود ي ميبررس و در آن است، كيدانش دولت الكترون تيريمد حوزه در مفاهيممقاله، گسترش  نيخاص، هدف از ا

 بـا هماهنـگ  بـه يـك دولـت     ليتبدكمك كند تا تواند به دولت  يدانش م تيريمد يبرا تطبيق پذيرچگونه چارچوب 

  . شود ايپو يها تيقابل

پذيري كه به  قيچارچوب تطب كيتوسعه  يدانش برا تيريو مد ده،يچيپ تطبيق پذير يستمهايس ي،دگيچيپ هينظر

 تيريمـد  يبـرا  تطبيـق پـذير  چـارچوب   انيدر م در اين تحقيق. مي كند دانش كمك تيريدر مد يدولت سازمان هاي

كـه بـه    يدولتـ  يسازمان هاكه است اين مقاله  ياصل شنهاديپ. شده است جادياارتباطي  ايپو ييو توانا يدانش، همكار

  .كنندقابت رامروز توانند در جهان  ي، بهتر مخود هستند دانش تيريمد يبرا تطبيق پذيريدنبال چارچوب 
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 دانش تيريمد] 17[ مقاله در. پذير هستنددر ارتباط با ايجاد يك چارچوب مديريت دانش تطبيق] 19-17[مقاالت 

 جيتـرو  يخـود بـرا   داريـ به توسـعه پا  ازيكه در حال حاضر ن ،معرفي شده استتازه ظهور  به عنوان يك نوع از مديريت

توانـد  يم) CAS( تطبيق پذير دهيچيپ ستميس. دارد دهيچيپ هايطيدر مح يدانش سازماندر زمينه  ينوآورو  يريادگي

در . كمك كند رييمتغ طيبا محآن انطباق و دانش  تيريمد يندهايفرآ يساز كپارچهيو  اهيممف يدگيچيپ حيتوض يبرا

توسـعه   بـراي  يبمناسـ  شـنهاد يو سـپس پ مي پـردازد   CAS دگاهيدانش از د تيريمفهوم مد يبه بررسابتدا مقاله  نيا

توسـعه   ياساسـ  هيـ پا يريادگدر يـ  ييتوانـا آنها بيان كردند كـه   .ارائه مي شود CASدانش بر اساس  تيريچارچوب مد

 ديـ با CAS پايهدانش بر  تيريمد چارچوب پس .پذير است قيتطب فرايند يك يسازمان يريادگي و دانش است تيريمد

 گـام اول در ايـن چـارچوب،    .هايي كه نياز به رقابت دارند، انطباق دهد و موقعيت رييمتغ طيخود را با محكه  رديبگ ادي

شده اسـت   توسط سنگه به عنوان مرجع ارائه كه رندهيادگيسازمان  هياز نظر نديفرا نيا. استي ريادگي نديفراانطباق و 

فرد، گروه، و سطح : معرفي شده استمرحله، سه سطح  نيدر ا. تركيب مي شود سازمان ياستراتژ و با استفاده مي كند

  . كنندارتباط برقرار مي نهيو نهاد ،يساز كپارچهي ر،ي، تفس، دركبا چهار روشكه  يسازمان

اي هستند و نياز دارنـد تـا   هاي توسعهدر اين مقاله مديريت دانش و سيستم پيچيده تطبيق پذير هر دو جزء تئوري

 CASبـر اسـاس    مديريت دانشنرم افزار  ليو تحل هيتجز زيادي درمشكالت  نيبنابرا. به صورت مداوم بهبود داده شوند

و سـاختن چـارچوب    CAS دگاهيـ دانـش از د  تيريمفهوم مـد  يبه بررستنها مقاله  نيا. خواهد آمدوجود در صنعت به 

   .پرداخته است CASدانش بر اساس  تيريمد

 در ،ي ارائـه شـده اسـت   شناسـ  انبر هسـت  يدانش مبتن تيريمد ستميچارچوب س كيساخت ] 25-20[ مقاالت در

 انيو ب يدانش براي سازمان ستميس يساز ادهيو پ ليو تحل هيتجز ،از چارچوب هيعملكرد هر الابتدا به بيان  ]20[ مقاله

 انهسـت  از تيريمـد  ستميس نيا. را ارائه مي دهد تيريمد ستميس ي از ساز ادهيپ ت،يدر نها. پردازدمي دانش يابيو باز

 ميمفـاه  بـين  يشـتر يروابـط ب  بدين ترتيـب  ،درك شود وتريانسان و كامپ توسطتواند  يكه م كندمي استفاده يشناس

تـوان   يم نيباز است، بنابرا يتا حد زين ستميس ن،يعالوه بر ا. دانش قابل درك است يابيرابط باز با استفاده ازمختلف 

بهتـر و   تيريتوانـد بـه مـد    يم اين عمل، كرد بيو ترك يدانش كارآمد جمع آوردر جهت دانش نهان را به طور مداوم 

  .پشتيباني كندطراحان  يبرا ياز نوآور واستفاده از دانش منجر شود، 
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 ،يشناسـ انهسـت   فيبا توجه به تعر .و استفاده مجدد از همه نوع از دانش است جيدانش ترو تيرياز اهداف مد يكي

 كنـد معرفي مي دانش گرفتن و دادن ي برايزميمكانآن همچنين . كندارائه ميجذب دانش  ي برايروش ]21[ مقاله در

  .كنديك مثال عملي را در اين خصوص بيان ميو سپس 

دانش، مـدل   كسبي طراح: ي، شامل سه بخش عملكرد]22[ مقاله درشده  شنهاديدانش پ تيريطرح چارچوب مد

 يشناسـ  انبر هسـت  يدانش مبتن يطراح يمدل ساز يروش برا كدر اين مقاله ي. دانش است يابيباز يدانش، و طراح

چنـد   ياسـتراتژ يـك  دانش، و  يطراح ،مبتني بر هستان شناسيدانش  فيمورد مطالعه قرار گرفته است، كه شامل تعر

  . دانش است يابيبازديدگاهي از 

توافـق اكثريـت قـرار    يكي از تعاريفي كه مورد . وجود دارد تعاريف زيادي براي هستان شناسي] 29-26[ مقاالت در

منظور از ذهنيت يك ] 30[ "صريح و فرمال از ذهنيتهاي مشترك هستان شناسي توصيفي است": دارد عبارت است از

براساس اين تعريف هسـتا  . ها، رخدادها و روابط بين آنها در يك حوزة خاص استديدگاه مشخص و مجرد از موجوديت

نرم افزاري فرمالي دارد و عموما بازنمايي مفاهيم حوزه و روابـط بـين   دانش است كه مشخصات  نشناسي يك روش ارائة

در حـال حاضـر    .گونه اي انجام مي شود كه قابليت خوانده شدن و تفسير شدن توسط ماشين را دارا مـي باشـد   آنها به

فعاليـت  حتي در يـك حـوزه    يكي از موانع كليدي براي به اشتراك گذاري دانش اين است كه سيستمهاي مختلفي كه

هستان شناسي واژگان . استفاده مي كنند دارند از تعاريف و نمادهاي مختلفي براي توصيف دانش موجود در دامنة خود

كرده و روشي را براي به اشتراك گذاري و اسـتفاده   رايج در يك حوزه را كه جهت تبادل اطالعات بكار مي روند تعريف

به عبارتي هستان شناسي يك درك مشترك . فراهم مي آورند ي نامتقارنمجدد از دانش بين افراد و سيستمهاي كاربرد

بنـابراين هـم هسـتان    ]. 31[ افراد و سيسـتمها را تسـهيل مـي نمايـد     از يك حوزه فراهم نموده كه اين امر ارتباط بين

  .شناسي و هم ارائه و نمايش آن بايد داراي طبيعت معنايي واضح و مشخصي باشد تا از ابهام پرهيز شود
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  پذير مبتني بر هستان شناسيهاي مديريت دانش تطبيقمدل .7-4- 2

 در اين مقاله: پذيرهاي مديريت دانش تطبيقچارچوب مبتني بر هستان شناسي براي ساخت سيستم

پذير و ديگري همراستايي فرايندهاي مديريت دو كار عمده انجام شده است؛ يكي ارائه مديريت دانش تطبيق ]32[

  .پردازيمدر اينجا ما به تشريح كار اول يعني ارائه چارچوبي براي مديريت دانش مي. كاري دانش با فرايندهاي

 از دسته ازآن تغييرند، قابل غير تقريبا و كلي طور به كه هايي است ويژگي كردن جدا چارچوب، اين كليدي ايده 

 عناصر از كالسها. شوند مي بندي گروه هاييكالس به اشياء چارچوب اين در. تغيير خواهند كرد بعدا كه هايي ويژگي

 بين معنايي پل يك ايجاد براي را كليدي نقش نيز شناسيهستان دامنه. هستند دامنه شناسيهستان در اساسي

تطبيق  سفارشي شود، نهايي كاربران توسط بتواند شناسي هستان دامنه اگر .كندبازي مي سيستم مختلف هايماژول

    :است زير شرح به سازي سفارشي فرآيند .بود خواهد پذير امكان پذيري

 ؛شناسي هستان سازي ماژول سفارشي طريق از شناسي دامنه هستان ويرايش اول، مرحله در .1

   ؛اند شده تعريف اول مرحله در كه كالس هايي از يك هر براي واسط كردن سفارشي ،سپس .2

  .كالس هر رابط از نوع هر براي پروفايل ها در سفارشي شده رابط هاي سبك ذخيره .3

. شود مي تامين كاربران توسط شده داده حوزه در دانش از خاص كالس ساختار ،سازي سفارشي فرايند طريق از

 .بازي مي كنند بعد فرآيندهاي مجدد استفاده و دانش جذب در را خود نقش اند شده گذاري كد كه هايي ماژول سپس

، سازند بازيابي كند تا شرايطي را برآورده را دانش آيتم هاي از برخي خواهد مي كاربر يك كه هنگامي، مثال عنوان به

 توجه با بازيابي را رابط آن سيستم از پس و شناسايي مي كند، كالس) درخت(مراتب سلسله در كالس يك ابتدا كاربر

 تعريف بازيابي رابط طريق از كاربر توسط بازيابي شرايط سپس. توليد مي كند رابط سبك مشخصات و كالس تعريف به

  .باز مي گردد كاربر به نتيجه در انتها. است شده

 قرار استفاده دامنه مورد هستان شناسي نوع هر براي تواند مي بازيابي است كه براي جهاني فرايند، فوق فرآيند

 ،تغييرات با مقابله براي نهايي كاربران توسط بايد شناسيهستان ،مختلف هاي شركت در استقرار مرحله در. گيرد

  .سفارشي شود
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 كالس يك از شي كيس يك هر. ندااستفاده كرده دانش آيتم هاي كيس براي نمايش بر مبتني روش از آنها، واقع در

كه ، تعريف گردد كاربران بعدا توسط يا و شود تعريفاز قبل  تواند مي كالس اينجادر. باشد مي شناسيهستان در

  .نشان داده شده است 9- 2 شكلاين چارچوب در  .خواهد شد ي سيستمسازگار موجب

  

  

  ]32[ پذيرچارچوب تطبيق. 9- 2 شكل

: پذيرهاي مديريت دانش تطبيقها و الگوهاي بالدرنگ براي سيستمشناسي مبتني بر طراحيهستان

، آوري جمع، ايجاد فرايندها دانش را است كه شده تشكيل از فرايندهاي پيچيده بزرگ هاي شركت در دانش مديريت

   .]33[ قرار گيرند مجدد استفاده مورد آنكه اين دانش ها از و ارتباط مي دهند قبل ارزيابي

از  سطح چهار ]33[در . مقابله شود، دانش مديريت هاي سيستم مختلف شرايط با چگونه كه است اين چالش

 تغييرات مقابله با به منظور دانش مديريت هاي سيستم هايتفاوت و هاسازي شباهت مدل براي انتزاعي چارچوب

 با OSM هاي مدل تركيب طريق از  مدل متا متا، شناسي هستان كلي طرح اساس بر. آينده، ارائه مي دهد در احتمالي

 و حالت نمودار، دانش الگو سازمان، سپس. هاي مختلف بدست ميايدتحليل و تجزيه به اشتراكات توجه با و وظيفه مدل

مختلف به طور فعاالنه  مدل يا و الگوها از استفاده با آينده و تغييرات هانيازمندي. شوندمي تحليل و تجزيه الگو وظيفه،
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 و يا استقرار نهايي در مرحله كاربران توسط تنظيماتي كه طريق از توان مي را پذيريبنابراين تطبيق، شوندمدل مي

  .آورد دست شود، بهانجام مي اجرا زمان

 برنامه عملكرد به كاربردي شبيه افزارهاي عملكرد نرم از درصد 70 تا 60 كه رود مي انتظار كه است معقول اين

 قابل ديگر كاربردي هاي برنامه در، آنها طراحي از درصد 60 و، كدها از درصد 60 تا 40 و، ديگر است كاربردي هاي

توابع  در خود تعامالت و محاسبه اشيا و كنترل، ثبت، در نمايش مديريت دانش هاي سيستم. است مجدد استفاده

در نظر گرفته  مرجع يك چارچوب عنوان به تواند مي مديريت دانش مختلف هاي سيستم بين اشتراكات. مشتركند

  . قرار گيرد مجدد استفاده مورد شود و

، انتزاعي مفاهيمچارچوب  اين. گرفت نظر در EISاز  متا مدل متا مشخصات عنوان به توان مي را ارائه شده چارچوب

 نقطه يك عنوان به توان مي را انتزاعي عناصر اين. كندمي سازي پياده و را مشخص EIS از نوع هر براي توابع و روابط

  .كرد استفاده كاربردي به اشيا هاي برنامه و خاص هاي خوب براي تبديل حوزه شروع

تواند  مي هدف هر. شود مي مربوط هدف چند يا يك به شركت هر عمليات، دهد مي نشان 10- 2 شكل در كه همانطور

 يا ترتيبي روابط از برخي در تواند مي كه چندين وظيفه است شامل فرآيند هر و، شود پردازش اجرا چند يا يك توسط

 در .شود، اجرا شودهاي مجاز اجرا ميتوسط عامل كه عمليات هر اجراي از قبل شرط بايد پيش. شود اجرا همزمان

 و مفاهيم اين .كند و ممكن است حالت اشيا كليدي را تغيير دهدعمليات رخدادهاي خاص را ايجاد مي، يكسانزمان 

 مي آنها .مديريت دانش هاي طور خاص سيستم به جمله از، مشترك است EIS يك الگوي كننده منعكس آنها روابط

 از آمده دست به مشترك ديگر عناصر اين بر عالوه .بيشتر شفاف شوند سطوح مدل و مدل متا در توانند به طور خاص

، اين چارچوب در شناسيهستان نماي .سازي چارچوب استفاده شوند غني براي توانند مي تحليل و فاز تجزيه طريق

  .دهددامنه را نشان مي روابط و مفاهيم توصيف براي زيرساخت يك
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 ]33[ پذيردانش تطبيق هاي مديريتمدل متا متا استفاده شده براي سيستم. 10- 2 شكل

  هاي موجود دلهاي مچالش  . 1- 4- 7- 2

با موضوعيت مديريت دانش با اينكه منابع در رابطه با موضوع پايان نامه انجام نشده است و به طور كلي كار زيادي 

دو اين  اصلي تمركزاند پذير مبتني بر هستان شناسي كار كردهدو منبع روي مديريت دانش تطبيق زياد است، تنها

-تطبيق كه معرفي شد اين جنبه از سيستم را و مدلي بودسيستم مديريت دانش  شناسيهستان روي بربيشتر  مقاله

توان فيلد ميو توجه به فرايند بازيابي دانش  هااما با توجه به نقش اساسي پايگاه دانش در اينگونه سيستم .پذير كرد

  .ها رسيديج بهتري از اين سيستمجديدي درباره اين موضوع باز كرد و به نتا

  گيري بندي و نتيجهجمع .8- 2
آشنا كنيم؛ مفاهيمي همچون  نامهپايانباره موضوع در موجود مفاهيم با را خواننده تا شد سعي ،فصل اين در

هاي خود هاي سيستمنرم افزار خود تطبيق، چرخه خود تطبيقي، ويژگيشناسي، سازمان، حافظه سازماني، هستان

اي را براي درك مفاهيم ارائه شده شناخت و درك اين مفاهيم، زمينه... . هاي آنها و پذيري، چالشانواع تطبيق تطبيق،

معرفي كارهاي گذشته در اين زمينه اشاره كرديم بدين انتهاي اين فصل به  در .در فصول بعد مهيا خواهد ساخت

ها اين بود كه مشكل اين مدل. را معرفي كرديم شده بودهايي كه در حوزه مديريت دانش ارائه مدل صورت كه ابتدا

. اندها پرداختهپردازند و هر كدام به برخي از حوزههاي مديريت دانش نميها در يك سطح و به تمام حوزههمه اين مدل
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صورت صرف هايي را آورديم كه به مدل سپس. باشند تا مديريت دانشهاي ارائه شده مربوط به دانش ميبيشتر مدلو 

تواند بسيار مفيد واقع شناسي، اين در حالي است كه كنار هم بودن اين دو ميپذير بودند و يا مبتني بر هستانيا تطبيق

  .هم كارهايي با موضوع شبيه به موضوع پايان نامه ارائه شد انتهادر . شود

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  مسوفصل 

  و روش تحقيق پايان نامهموضوع پيشنهادي 
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   مقدمه .1- 3
- پذير مبتني بر هستانمديريت دانش تطبيق سيستمدر اين فصل به معرفي مدل پيشنهادي براي دستيابي به 

شناسي در هستان. پذير نمودن پايگاه دانش داريمتمركز بر روي تطبيقدر اين مدل . پردازيمها ميدر سازمانشناسي 

  . شودثابت در نظر گرفته مي يك توصيف اين مدل به صورت

خصوصيات مدل را به طور هاي كارهاي پيشين و داليل نياز به تحقيق انجام شده، پس از بيان كاستيدر اين فصل، 

  .بندي از مطالب خواهيم داشتو در انتها جمع .كنيمدقيق بيان و بررسي مي

   ارائه مدل جديدداليل هاي كارهاي پيشين و كاستي .2- 3
 يك سيستم ايجاد براي تالش، عمل در اما .ها استسازمان در توسعه و نوآوري سرچشمه، يادگيري توانايي و دانش

در حال  اغلب ها در يك سازماننيازمندي كه است دليل اين امر به اين. است چالش يك در سازمان دانش مديريت

 هايسيستم بنابراين .دهندمي تغيير اوليه از سيستم نمونه هر پايان از پس را خود ذهن اغلب كاربران .است تغيير

  .اندنياز دهند، مورد تطبيق ضروري هاينيازمندي خود را با توانند مي دانشي كه مديريت

روي  ]33و  32[بايد متذكر شوم كه، با اينكه منابع به طور كلي در خصوص مديريت دانش زياد اسـت و دو منبـع   

شناسـي  كار اصلي ايـن دو مقالـه بـر روي هسـتان    اند اما، مبتني بر هستان شناسي كار كردهپذير مديريت دانش تطبيق

اين درحالي است كـه توجـه بـه    . شناسي ارائه دادندپذير كردن هستانپذيري را از طريق تطبيقتمركز داشت و تطبيق

توانـد حـائز   كند، ميداري ميرا نگهبه عنوان يك منبع، تمام دارايي دانشي يك سازمان پايگاه دانش از اين خصوص كه 

دانش را ذخيره و بازيابي كند و با بروز تغيير نيز به كار خـود  چنانچه يك منبع دانش بتواند به طور بهينه . اهميت باشد

توجه ويـژه در مـورد    همچنين. تواند به عنوان يك مزيت رقابتي براي هر سازماني محسوب شودبه خوبي ادامه دهد مي

ممكن است از زمان ورود يك دانش در چرخه مديريت دانش شود در واقع ديده نمي در تحقيقات قبل د دانشزمان ورو

تا  ذخيره شدن آن در سيستم مدت زمان زيادي گذشته باشد، در نتيجه دانش ذخيره شده اهميـت خـود را از دسـت    

  . داده باشد

آل در زمينه اينگونه اند يك مدل نزديك به ايدهبا در نظر گرفتن اين موارد بتوخواهد كرد كه  سعياين مدل 

  .ها پيشنهاد دهدسيستم
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  مدل پيشنهادي  .3- 3

  پيشنهادياجزا مدل  .3-3-1
تر براي هايي با كارائي بهينهپذير جستجوي پاسخهاي مديريت دانش تطبيقهدف از ارائه مدلي از سيستم

ماهيچه هاي بدن در اثر ورزش كردن و فعاليت ورزيده بنابراين همانگونه كه . پاسخگويي به نيازهاي كاربرانشان است

پذير نيز مي شوند يا همانگونه كه مغز انسان در اثر فعاليت مغزي پر بارتر مي شود، سيستم هاي مديريت دانش تطبيق

خود يا آنها به صورت مداوم به دنبال به روز رساني كاركرد هاي . بهتر مي شوند ،به مرور زمان و در اثر كاركرد بيشتر

  . واگذاري آنها به ديگر مولفه هاي خود تطبيق هستند

جستجوي دانش بر اساس دانش ذخيره شده بنا بر درخواست كاربران آن ، دانش پايگاه در هابخش مهمترين از يكي

راي اين ب. تواند گام موثري در ارائه نيازهاي دانشي به كاربران محسوب شودها ميسازي پاسخدر اين ميان بهينه. است

ريزي و اجرا به ترتيب صورت گيرد تا بتوان پذيري نظارت، تحليل، برنامهمنظور در پايگاه دانش بايد چهار فرايند تطبيق

  . انداين فرايندها در ادامه شرح داده شده. به مديريت دانش خود بهينه دست يابيم

 مزيت، نياز هنگام مناسب دانش كارگرفتن به با، كارا دانش مديريت معماري يككند كه بيان مي] 34[دافي در 

 دانش از عظيمي بخش زيرا؛ يابد مي كاهش كاركنان جذب در تحول و تغيير ميزان همچنين. آورد مي وجود به رقابتي

 يك، موفقيت كليدي حل راه رسد مي نظر به .شود مي نگهداري دانش پايگاه در است كرده كسب فرد كه تخصصي و

 انفعاالت و فعل چگونگي، كرده معرفي را سيستم يك اجزاي معماري مدل يك .است خوب طراحي با پايه معماري مدل

  .كند مي تشريح را آنها ميان

  :است شرح اين به موفق دانش معماري مدل يك ويژگيهاي

  ).است دسترس در بازيابي سيستم، باشد داشته وجود دانش اگر(است سودمند. 1

  ).شود مي بازيابي، باشد دسترس در اگر دانش(است دقيق دانش بازيابي در. 2

  ).است كاربردي و درست بازيافته دانش(است كارآمد. 3

  ).است دسترس در نياز هنگام دانش(است دسترسي قابل. 4

  .به منظور درك بهتر مدل نحوه كار آن، به ترتيب بيان خواهد شد. ارائه شده است 1- 3 در شكل مدل پيشنهادي
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  پيشنهاديمدل . 1-3شكل

  جمع آوري دانش: اول مرحله   . 3-1-1- 3

الزم به ذكر است كه، اين  .انداين مراحل در زير شرح داده شده. باشداين مرحله خود شامل سه زير مرحله مي

  .هاي ارائه شده براي مديريت دانش بيان شده استاز مدل در اغلب مدلمرحله 

 به نياز شما ساختن نمايان جهت در آن از تر مهم و كند پيدا را شما نياز مورد دانش كه فرآيندهايي :دانش كشف .1

 اين در بيرون سازمان و درون دانشي منابع شناسايي .شود مي محسوب دانش كشف كند، آفريني نياز خاص، دانش

 .است مهم بسيار حوزه
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 عنوان مثال، به. شودمي خلق شما، سازمان داخل در شما، نياز مورد دانش آن، طي كه است فرآيندي :دانش خلق .2

 توسط فروش شما، و يابي بازار بخش در كه باشد دانشي تواندمي مشتريان، نيازهاي به پاسخگويي از جديدي روش

 .باشد شده كشف پشتيباني، پرسنل

 به كه اقدام سازماني مثال .گيرد مي قرار سازمان اختيار در نظر، مورد دانش آن طي كه فرآيندهايي :دانش كسب .3

 .است كسب كرده را افراد اين دانش حقيقت، در نمايد،مي محصول طراحي زمينه در ماهر فرد چند استخدام

  منبع دانش: دوم مرحله   . 3-1-2- 3

اين مرحله از . شود، بيان خواهد شدپايگاه دانش يك سيستم مديريت دانش انجام ميدر اين مرحله عملياتي كه در 

به طور . هايي استداراي تفاوتپذيري، به منظور ارائه تطبيق شود،هاي ديگر بيان مينسبت به آنچه كه در مدل مدل

شود؛ يكي افزودن دانش جديد به پايگاه دانش و ديگري جستجوي كلي در پايگاه دانش دو كار عمده انجام مي

مهم در پايگاه دانش را تضمين اي انجام شوند تا اهداف اين عمليات بايد بگونه. درخواست كاربران در پايگاه دانش است

سازي دائما در سيستم هايي با خاصيت بهينه. شوندسازي پايگاه دانش تعريف مياين اهداف به منظور بهينه. كنند

بنابراين همانگونه كه ماهيچه هاي بدن در اثر . تر شوندجستجوي راه هايي هستند كه از نظر كارائي و هزينه بهينه

رزيده مي شوند يا همانگونه كه مغز انسان در اثر فعاليت مغزي پر بارتر مي شود، اين سيستم ورزش كردن و فعاليت و

آنها به صورت مداوم به دنبال به روز رساني كاركرد هاي . ها نيز به مرور زمان و در اثر كاركرد بيشتر بهتر مي شوند

  .خود يا واگذاري آنها به ديگر مولفه هاي خود تطبيق هستند

 در گراف. هاي الزم براي رسيدن به بهينگي الزم است درباره گراف دانش توضيحاتي را بيان كنيمرائه گامقبل از ا

فراوان  كاربرد غيره و هاداده نمايش، افزار نرم مهندسي، هاداده پايگاه نمايش و طراحي كامپيوتر مانند علوم هاي شاخه

 قابل نمايش و گراف است، ترسيم شده انتخاب ايداده نمايش جهت عنصري مناسب عنوان به از آنجا كه، گراف. دارد

 را فهم قابل و صورت خوانا به گراف رسم مسئله. باشد مي ها سيستم گونه اين در ها قسمت ترين مهم از يكي آن قبول

ميزان ، هايال برخورد تعداد چون معيارهايي. نمود حل هدف تابع چند با سازيبهينه هايروش از استفاده با توانمي

   .نمود سازيبهينه هدف توابع قالب در ميتوان را غيره و ترسيم اي زاويه وضوح اندازه، رسم تقارن

اين منبع مي تواند منفرد و يا . منبع مديريت شده يك مولفه تحت كنترل سيستم است :منبع مديريت شده

اين منبع مديريت شده . مديريت مي شود يك منبع مديريت شده از طريق حسگر و عملگر مربوط به خود. مركب باشد
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هاي غير خود تطبيق معمولي نيز وجود دارد با اين تفاوت كه در اينجا الجرم شبيه همان چيزي است كه در سيستم

با اين تعريف يك . يك منبع بايد به شكلي تطبيق داده شود كه يك مولفه خود تطبيق بتواند آن را پايش و كنترل كند

تواند يك منبع سخت افزاري مانند حافظه يا پردازنده و غيره باشد و يا يك منبع نرم افزاري ه ميمنبع مديريت شد

در باالترين سطح منبع مديريت شده . مانند پايگاه داده، يك سيستم دايركتوري و يا يك سيستم اطالعاتي قديمي باشد

در اين منبع . دانش است ين منبع همان پايگاهدر اينجا ا. تواند يك سرويس كاربردي و حتي يك كسب و كار باشدمي

. شودشود، توسط حسگرها شناسايي ميحسگرها و تاثيرپذيرهايي تعبيه شده است كه هر آنچه كه وارد پايگاه دانش مي

در انتهاي اين چرخه نتايج بوسيله تاثيرگذارها . كندپذيري ميسپس حسگر، دانش شناسايي شده را وارد چرخه تطبيق

  .شودپايگاه دانش ميوارد 

 و همچنين بازخورد استفاده از دانش و سنسورها از اطالعات نمودن مرتبط و آوري جمع مسئول :نظارت فرآيند

... در اين مرحله بايد تمام اطالعات دريافتي از كاربر، وب، اسناد و  .است ها نشانه و رفتاري الگوهاي به آنها تبديل

 اطالعات و، يافته ساختار نيمه، اطالعات ساختاريافته كه در آن دانش فرايندي استسازي يكپارچه. يكپارچه شوند

مدل را  اطالعات دريافتي از مرحله اولدر واقع اين فرايند، . كندتبديل مي واحد ساختار را به يك ساختار بدون

  .كنديكپارچه مي

اين جستجو در جهت پيدا كردن . پردازدمي اين فرايند به جستجو در پايگاه دانش بصورت اتفاقي :تحليل فرآيند

در واقع نتيجه  .گيردهايي بهتر براي درخواست هاي كاربران در هر نسل نسبت به جوابهاي نسل قبل صورت ميجواب

. تر خواهند شدها بهينههاي مختلف با يكديگر متفاوت است و با گذشت زمان جوابجستجو يك درخواست در زمان

 از محدودي شود بايد در گراف دانش ذخيره شود اما تعداددانش جديدي وارد پايگاه دانش ميزماني كه  همچنين

 ساختار گراف با رشد پايگاه دانش اين در حالي است كه. فهم هستند قابل و گويا، صفحه در گراف نودهاي چينش

 گراف به شكل گويايي و سادگي، زيبايي، هامحدوديت و معيارها تعريف بارو از اين شودپيچيده ميبيشتر  بيشتر و

 در توازن افزايش، نمايش صفحه اندازه كردن محدود ،هايال برخورد تعداد كاهش. شود مي بيان پذير محاسبه صورت

هم ها، در پايگاه دانش الزم است كه عالوه بر اين. دانست گراف رسم مسئله اساسي معيارهاي از را ميتوان غيره و گراف

، ممكن است هادر جستجوي يك پاسخ براي ارائه به كاربر پرسشبدين دليل كه . شوند ذخيره پاسخپرسش و هم 

     .دهندرا تشخيص شود  تواند يافتمي پاسخ آن در كه متني را شروع
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-هاي هيوريستيكي همچون الگوريتم ژنتيك ميبراي رسيدن به اهداف باال استفاده از روش :برنامه ريزي فرآيند

الگوريتم ژنتيك تكنيكي براي يادگيري پايه هاي رياضي رفتار تطبيقي است به . بهينگي را در پي داشته باشندتواند 

اين توانايي دوگانه براي شبيه . هاي ژنتيك رويه هاي بهينه سازي قدرتمندي نيز هستندعالوه ثابت شده كه الگوريتم

 .دانشمندان بسيار مناسب استسازي رفتار تطبيقي و حل مسائل بهينه سازي مشكل، براي 

هاي مهم الگوريتم ژنتيك امكان اجراي آن بطور از قابليت. كنداين روش بر مبناي ايده تكامل در طبيعت عمل مي

الگوريتم ژنتيك به عنوان يك الگوريتم . باشندموازي، و نيز جستجوي فضاهايي است كه بسيار پيچيده يا بزرگ مي

اي از نقاط فضاي جواب در هر تكرار محاسباتي به نحو موثري نواحي نظر گرفتن مجموعهسازي با در محاسبات بهينه

-در مكانيزم جستجو اگرچه مقدار تابع هدف تمام فضاي جواب محاسبه نمي. كندمختلف فضاي جواب را جستجو مي

يه زير فضاهايي كه آن گيري آماري تابع هدف در كلشود ولي مقدار محاسبه شده تابع هدف براي هر نقطه در متوسط

-شود و اين زير فضاها بطور موازي از نظر تابع هدف متوسط گيري آماري مينقطه به آن وابسته بوده دخالت داده مي

  .آمده است 2- 3 روند كلي الگوريتم ژنتيك در شكل .شوند

  

  روند كلي الگوريتم ژنتيك. 2-3شكل

 الگوريتم يك براي اجراي .است برنامه ريزي فرايند توسط شده تعيين اقدامات اعمال مسئول كه :اجرا فرآيند

-كروموزوم نمايش شيوه ترين معمولي. شود پيدا نظر مورد مسئله براي مناسبي) نمايش يا( كدگذاري بايد ژنتيك، ابتدا
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 با سپس و آمده در دودويي صورت به گيري تصميم متغير هر. است دودويي هاي رشته شكل به ژنتيك الگوريتم در ها

 شيوه اما است كدگذاري شيوه ترين گسترده روش اين گرچه. شودمي ايجاد كروموزوم متغيرها اين گرفتن قرار هم كنار

   .هستند گسترش حال در حقيقي اعداد با نمايش مثل ديگري هاي

  :شودبراي اعمال الگوريتم ژنتيك ، چرخه زير طي مي

 يك در را ماتريسي براي اينكار ابتدا .باشد كروموزم مي زيادي تعداد شامل كه جمعيت يك تصادفي توليد :شروع

 مختصات شامل كه باشدصحيح مي اعداد از بردار يك، جمعيت از عضو هر. گيريمدر نظر مي ستون n و سطر nبا  صفحه

اعضاي جمعيت را  1- 3 ماتريس. شوداين جمعيت با افزوده شدن هر دانش جديد، بزرگتر مي. است گراف از گره يك

  .]35[ دهدنمايش مي

)3 -1(                                                                                                                 

اين ماتريس . شوداستفاده ميها نيز براي نشان دادن ارتباط هر دو جفت از گره Lهمچنين از ماتريس ديگري بنام 

  مقدار اين ماتريس. ]36[ باشدداراي سه مقدار مي

  ها يكي باشند؛است اگر، جفت گره 1) الف

  ها وجود نداشته باشد؛است اگر، هيچ ارتباطي بين جفت گره 0) ب

  .19تفاضل بين موفقيت و شكست است) ج

  .آمده است 2- 3در  Lماتريس 

)3 -2      (                                                      
1           if i j                                                                    
0           if i j and no link between them                
 s u    else where s successful and u unsuccessful

  

  

صحت و درستي در هنگام  .درجمعيت x كروموزوم هر ازائ هدف به تابع براي صحت ارزيابي :درستي و صحت

عالوه بر اين با ثبت زمان ورود دانش، اولويت درستي با اطالعاتي . دريافت پاسخ جستجو، بايد توسط كاربران تعيين شود

  .باشدبا زمان ورود جديدتر مي

       
                                                            

 در قوي راه يك ارگانيسم كه، است درست پاسخ اگر. شود تعيين كاربران توسط بايد جستجو يك موفقيت يا و شكست مورد در قضاوت 19
 .شودمي دانش پايگاه توسعه باعث روند اين. كندمي تضعيف را پاسخ آن به رسيدن مسير صورت اين غير در، كندمي ايجاد دانش گراف
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  هدف تعيين توابع

سازي ساخت گراف دانش با افزوده شدن دانش اهدافي كه جهت بهينه. شوندهدف به دو دسته تقسيم مي توابع

  .شوندسازي جستجو در نظر گرفته مياند و اهدافي كه به منظور بهينهجديد تعيين شده

 يال Eگره و  mا ب گرافي اين توابع براي رسم. اندسازي ساخت گراف دانش آمدهتوابع هدف به منظور بهينه زير در

  :شده است گرفته نظر در

 اين در. هاست يال طول بودن كوتاه و گراف، همساني يك خوانايي مهم معيارهاي از يكي: ها يال طول مجموع. الف

  .]35[ شد خواهد كمينه هايال طول مجموع راستا

 معيارهاي ترين اساسي از ها يال تقاطع آوردن تعداد پائين، گراف ترسيم مسائل اكثر در: ها يال تقاطع تعداد. ب

  .]35[ شودمي محسوب ترسيم

 صفحه در را ها گره بتواند كه رسد مي به نظر زيبا زماني گراف يك ترسيم: ترسيم صفحه روي ها گره پخش. ج

  .]35[ گردد ماكزيمم غيرمتصل هايگره فواصل مجموع بايستي هدف به اين رسيدن براي.  كند پخش

 سنجيده گره يك از خروجي يال دو از زاويه حاصل كوچكترين با رسم يك در اي زاويه وضوح: اي زاويه وضوح. د

 اگر .شوند تشخيص و غيرقابل خط يك شبيه است ممكن يال دو آنگاه، باشد كوچك بسيار زاويه اين شود، اگر مي

 با مقداري جريمه عنوان به گره آن هدف مقدار، باشد كوچكتر ايمقدار آستانه از متوالي يال دو ميان زاويه مقدار

  . ]35[ مشخص كند را آستانه مقدار تواند مي كاربر. شود مي جمع مثبت

در شرايط يكسان براي چند . آن بيشتر باشد lijسازي جستجو، رسيدن به پاسخي در گراف دانش كه هدف بهينه

  .پاسخ يافت شده، پاسخي ارائه شود كه زمان ورود جديدتري دارد

چنانچه تغييري رخ دهد و شرايط همانند قبل باشد، پايگاه دانش به كار خود ادامه مي  :جديد جمعيت يك ايجاد

دهد و تغيير را اعمال مي كند اما زماني كه هيچ دركي وجود ندارد پايگاه دانش بايد بر اساس جمعيت قبلي دانش، 

در واقع پايگاه . سريعتر و كار مطمئن تر مي شود داده هايي را استخراج مي كند كه اين باعث توليد زمينه جديدتر، راه

  .شودهاي زير انجام ميتوسط گام جديد جمعيت توليد .دانش توانايي يادگيري دارد

 با  بطوريكه .آن درستي و صحت به توجه با قبلي جمعيت از  مادر و پدر هايكروموزوم انتخاب :انتخاب

 انتخاب براي بيشتري به جواب قويتر باشد شانس كدام از مسيرهاي رسيدن توجه به پرسش كاربر هر

  .دارد
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 جديد از جمعيت كه در اينجا باعث ايجاد پاسخ جديدي به  نسل يك ايجاد و ولد زادو انجام :مثل توليد

  .يك پرسش خواهد شد

 جمعيت در شده توليد دانش مكان شدن مشخص :جهش.  

 كه در اين مرحله بايد دوباره الگوريتم ژنتيكي براي  .جمعيت داخل در جديد دانش دادن جا :پذيرش

  . سازي ساخت گراف دانش مد نظر قرار گيرندبرآورده سازي اهداف بهينه

 جديد جمعيت دادن قرار استفاده مورد و قبلي جمعيت جاي به جديد جمعيت جايگزيني :جايگزيني 

  الگوريتم بعدي مراحل در

 رسيده جواب بهترين به شود پس ارضا مسئله حل در مطلوب شرائط در الگوريتم ژنتيك اگر :امتحان 

-شويم اما در اينجا به دليل پويايي پايگاه دانش اين سيكل دائما تكرار مي مي خارج الگوريتم از و ايم

  .شود

اين . شودهايي كه توسط هر يك از چهار قسمت يك مولفه خودگردان استفاده ميدانش عبارت است از داده :دانش

  .شودميها سياست و هاي ثبت وقايعاين دانش شامل فايل. گردندها به صورت دانش مشترك ذخيره ميداده

  استفاده از دانش: سوم مرحله   . 3-1-3- 3

 .انداين مرحله شامل دو زير مرحله است كه در زير آمده

 دانشي خود، امكانات ساير به توجه با را ديگران از شده گرفته دانش كه فرآيندهايي :دانش توسعه و بكارگيري

 به دانش. سازد مي برآورده را شما كاري مختلف هايساحت در دانش بكارگيري امكان نيز و دهدمي توسعه

 .دهد نشان شما سازمان وريبهره افزايش يا اثربخشي افزايش در را خود اثر بايستي شده، كارگرفته

سازمان  در كه رشدي ميزان لحاظ به آمده دست به دانش بايستي دانشي، سيكل هر پايان در :دانش ارزيابي

سازمان،  اهداف نوع به توجه با يك هر كه دارد گوناگوني فرآيندهاي دانش ارزيابي .شود ارزيابي نموده، ايجاد

 .پردازد مي كمي و كيفي نتايج و درآمدها و ها هزينه تحليل
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  هستان شناسي   . 3-1-4- 3

در اين مدل شناسي هستان .]37[مديريت دانش در سازمان است شناسي مشترك از هستان دركي به منظور ايجاد 

مورد استفاده پايگاه دانش  هاي وارد شده بهتحليل دانشو در  شودثابت در نظر گرفته ميمورد نظر، بر اساس سازمان 

  . گيردقرار مي

  گيري بندي و نتيجهجمع .4- 3
اين مدل منطبق با چرخه . به ارائه مدل پيشنهادي پرداختيم كارهاي پيشين هايدر اين فصل پس از بيان كاستي

 كاربرد .شودسازي جستجوها در پايگاه دانش ميپذيري عمل كرده و با استفاده از الگوريتم ژنتيك سعي در بهينهتطبيق

 هادامنه برخي توصيف رايب را تعاريف و مفاهيم از اي مجموعه شناسيسازماني هستان حافظه ايجاد در شناسي هستان

  .سازي و ارزيابي آن خواهيم پرداختدر فصل بعد به پياده. كند مي فراهم

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  مچهارفصل 
  ارزيابي مدل پيشنهادي 
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  مقدمه. 4-1
 آنجا از. كرديم مطرح شناسيهستانپذير مبتني بر مديريت دانش تطبيق به دستيابي براي را حليراه، قبل فصل در

 اعتبار بررسي و ارزيابي، اغلب، هستند اثبات قابل رسمي هايروش طريق از كمتر حوزهاين  در شده ارائه هايحلراه كه

 سازمان يك انتخاب با تا است شده سعي فصل اين در. شودمي انجام سازيو پياده موردي مطالعات طريق از آنها

  .شود بررسي واضح و مطلوب نحوي به، شده ارائه روش كاربرد، درك قابل و معمول، مناسب

  ابزار مورد استفاده. 4-2

 يك، C# زبان .است مايكروسافت شركت نت دات چارچوب هاي زبان خانواده از  باال سطح و شيءگرا زباني شارپ سي

 زبان اين. باشد مي گرا جز و گرا شي، عمومي، امري، تابعي هاي مدل شده منظم و است الگويي چند نويسي برنامه زبان

 يكي C#. گرفت بر در نيز را ISO و ECMA استانداردهاي بعداً و آمد وجود به نت دات از جزئي و مايكروسافت توسط

 در و شوند مي پشتيباني NET Framework از مشترك زبان اجراي زمان توسط كه است اي نويسي برنامه زبان 44 از

  .شود مي شناخته استوديو ويژوال مايكروسافت وسيله به جا همه

 زبان طراح، Anders Hejlsberg .شد ساخته بودن گرا شي و منظوره همه، بودن مدرن، سادگي پايه بر زبان اين

 C++ مشابه گرا شي دستوري داراي زبان اين .داشت عهده بر را C# زبان طراحان تيم سرپرستي، دلفي نويسي برنامه

  . است  پذيرفته تاثير مدرك نيازمند دلفي و جاوا هاي زبان از شدت به و است

  آن محدوده و انتخابي سازمان. 4-3

 به بهادار اوراق بورس. وجود دارد، استفاده شده استيك سيستم بورس  دربراي مطالعه موردي از سناريوهايي كه 

 با و است سرگردان مالي منابع صحيح دادن سامان و جذب متولي مهمترين، رسمي و متشكل بازار يك عنوان

 تأمين طريق از جامعه اقتصاد هاي چرخ آوردن در حركت به ضمن، ها شركت سهام فروش و جامعه نقدينگي آوري جمع

 اقتصادي منافع، مالياتي درآمدهاي افزايش نيز و اقتصاد در دولت دخالت كاهش، ها پروژه نياز مورد هاي سرمايه

  .]38[ برد مي بين از نيز را جامعه در نقدينگي وجود از ناشي تورمي اثرات، آن كنار در و آورد مي  ارمغان به چشمگيري
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 تعبيري به شايد و زماني و مكاني هاي فاصله بردن ميان از بشر براي نوين هاي آوري فن دستاورد ترين بزرگ

 تعامل و ارتباط برقراري امكان دنيا سرتاسر در آن شدن فراگير و اينترنت ظهور. هاست فاصله "كردن معنا بي"تر عميق

 و آوري فن مبارك پيوند. است آورده فراهم انساني زندگي از اي حوزه هر در تقريباً را جوامع بين وآني مستقيم غير

 اصل اين از نيز بهادار اوراق بورس و سرمايه بازار حوزه .است زده رقم را نامحدود هاي فرصت از دنيايي، كننده مصرف

 تاالر ( فيزيكي مكان يك در ستد دادو طرفين حضور  واسطه به تنها ديرزماني كه بهادار اوراق ستد دادو و نبوده مستثني

 معامله طرفين حضور بدون و ساعت 24 ظرف امروزه، گرفت مي انجام) معامالتي ساعات( خاص زماني محدوده و) بورس

   .شود مي انجام ثانيه چند از دركمتر

مسئله اصلي در بورس انتخاب چند سهم از ميان سهام ارائه شده در بورس مي باشد، كه بايد سبد سهام ايجاد شده  

  . بيشترين سود را براي سرمايه گذار داشته باشد

  فرضيات در نظر گرفته شده   . 4-3-1
ها پوشش دهد به صرف زمان جنبهسازي كه تمام باشند و پيادهاز آنجا كه مطالب ارائه شده در مدل بسيار كلي مي

اند كه در اي تعريف شدهگونهاين فرضيات به. كنيمسازي مدل فرضياتي را تعريف ميزيادي نياز دارد، براي سادگي پياده

اين . اي وارد نسازدسازي شود، به مفاهيم ارائه شده در مدل نيز لطمهعين اينكه باعث سادگي و سرعت عمل در پياده

  : اندادامه آمدهفرضيات در 

 هاي ورودي به پايگاه دانش همه با هم يكپارچه هستنددانش .1

به طور مثال تعيين مي كنيم كه . براي سيستم يك سري از تغييرات از پيش تعيين شده تعريف مي كنيم .2
 اگر دانشي مبني بر وقوع جنگ در سيستم بورس وارد شد، فالن كار را انجام دهد و سپس تغييرات در پايگاه

  .دانش اعمال مي شود
اين . هر دانشي كه توسط منابع خارج سيستم وارد پايگاه دانش مي شود توسط سنسور شناسايي مي شود .3

دانش وارد چرخه تطبيق پذيري مي شود و اگر حاوي اطالعات از پيش تعيين شده باشد كه طبق تعريف با 
 چرخه خارج شده و در پايگاه دانش ازآن برخورد مي شود ولي اگر هيچ پيش بيني براي آن نشده باشد 

  .ذخيره مي شود
در اينجا چون گراف دانش ترسيمي توسط برنامه، تك يالي هستند اهداف ساخت بهينه گراف در نظر گرفته  .4

 .اندنشده
 .تفاضل بين موفقيت و شكست را با ضريب تاثير معرفي كرديم Lدر تعريف ماتريس  .5
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ها، تاثيري كه قيمت سهام يك شركت بر قيمت سهام شركت شركتدر تاثير عوامل مختلف در قيمت سهام  .6
 .گذارد در نظر گرفته نشده استديگر مي

در نظر گرفته نشده  هاشركتبرخي از ها و قوانين خاصي در سازمان بورس براي فرض شده است كه سياست .7
  .ها يكسان استاست و سياست بورس در مورد تمامي شركت

  پرتفُوي سبد سهام يا   . 4-3-2
گذار آنها را  ها است، كه يك سرمايه يا ساير دارايي  تركيبي مناسب از سهام )Portfolio( سبد سهام يا پرتفُوي

گذاري بين چند سهم است؛ بدين ترتيب،  كردن ريسك سرمايه هدف از تشكيل سبد سهام، تقسيم. خريداري كرده است

 .كندتواند ضرر سهام ديگر را جبران  سود يك سهم مي

ترين نقش اين  مهماولين نظريه مدرن در انتخاب بهترين پرتفوي را ارائه كرده است كه  هري ماركويتز  آقاي 

ماركويتز با تعريف كمي ريسك سرمايه  .بازده براي تصميم گيري سرمايه گذاران است - يجاد چارچوب ريسكتئوري، ا

بعد از نظريه  .داده استها و مديريت پرتفوي، رويكردي رياضي ارايه  گذاري، براي سرمايه گذاران در امر انتخاب دارايي

ماركويتز ديگر نظريه پردازان در زمينه بورس نظريه هاي در كامل كردن نظريه ماركويتز ارائه داده اند كه اساس تمام 

  .]40و  39[آنها برپايه آمار و رياضي مي باشد

براي مثال وقوع جنگ در يك منطقه به دليل . گزار مي باشد عوامل محيطي بر روي قيمت سهام در بورس تاثير

افزايش تقاضاي دارو باعث افزايش قيمت سهام كارخانجات توليد دارو و كاهش قيمت سهام كارخانجات پتروشيمي مي 

  .تاثير اين عوامل محيطي را نمي توان در فرمول هاي رياضي ارائه شده در نظريات دانشمندان اعمال كرد. شود

شبيه سازي اين پروژه سعي شده است ابتدا با به كارگيري فرمول ماركويتز بهترين پرتفوي را ازميان چند سهم  در

انتخاب كرد سپس با استفاده از پايگاه دانش برنامه كه حاوي عوامل محيطي مختلف و تاثير آنها بر سهام شركت هاست 

  .سهام انتخاب شده به وسيله روش ماركويتز را بررسي كرد

  نظريه هري ماركويتز   . 1- 2- 4-3

آقاي ماركويتز با استفاده از بازده سهام فرمولي براي سنجش ريسك پرتفوي ارائه داده است، سپس پرتفوي با 

  :آمده است 1- 4فرمول محاسبه ريسك در . كمترين ريسك را به عنوان بهترين پرتفوي انتخاب مي شود

  

)4 -1(  
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2در فرمول باال 
p  ،همان ريسك پرتفويjx   وزن داراييj  ام، كه برابر است با نسبت ارزش روز دارايي jبه   ام

  .تعداد دارايي هاي پرتفوي مي باشد Nمجموع ارزش روزكل دارايي ها پرتفوي و 

ijCov  كواريانس بين داراييi  وj مي باشد كه توضيح آن در قسمت بعدي آمده است.  

  كواريانس با ضريب همبستگي   . 2- 2- 4-3

بهترين انتخاب دارايي براي پرتفوي انتخاب دارايي هاي . كواريانس بين دو دارايي همبستگي آن دو را نشان مي دهد

است كه كمترين وابستگي را به هم داشته باشند تا در صورت كاهش ارزش يكي از آنها ديگر دارايي ها ضرر آنرا جبران 

  . كنند

دهنده رشد دو دارايي در يك جهت  و اگر عددي منفي باشد نشان اگر مقدار كواريانس عددي مثبت باشد نشان 

يعني افزايش ارزش يك دارايي با كاهش ارزش داريي دوم همراه (دهنده رشد دو دارايي در دو جهت متفاوت است

  ).است

براي محاسبه نرخ بازدهي هر . جهت محاسبه كواريانس دو دارايي ما به بازده دو دارايي در چندين دوره نيازمنديم

الزم به توضيح مي باشد كه دوره مورد نظر ميتواند يك روز ، يك ماه يا يك  .استفاده كرد 2- 4دوره مي توان از رابطه 

  .سال باشد

)4 -2                              (                                                                                       r=
P

  

 p1: قيمت ابتداي دوره  

 :P2قيمت انتهاي دوره  

DIV : توزيع سود طي دوره  

 r: نرخ بازدهي  

  :باشد 1- 4 جدولصورت دوره به  5در  Bو  Aفرض كنيد بازده دو دارايي  
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  دوره 5در  Bو  Aبازده دو دارايي . 1- 4 جدول

 Bبازده دارايي  Aبازده داريي   دوره

1 1.1 3 

2 1.7 4.2 

3 2.1 4.9 

4 1.4 4.1 

5 0.2 2.5 

  :دوره محاسبه مي شود 5ابتدا ميانگين بازده دارايي ها در 

دارايي   A:  (1.1 + 1.7 + 2.1 + 1.4 + 0.2) / 5 = 1.30 

دارايي   B:  (3 + 4.2 + 4.9 + 4.1 + 2.5) / 5 = 3.74 

  :محاسبه مي شود 3- 4كواريانس از فرمول 

)4 -3  (                                                                                    ∑    

  .باشدها ميتعداد دوره Nو  Aميانگين بازده ها دارايي  ، Aبازده دارايي  

  :بنابراين براي داده هاي جدول باال داريم

= [(1.1 - 1.30) x (3 - 3.74)] + [(1.7 - 1.30) x (4.2 - 3.74)] + … 

= [0.148] + [0.184] + [0.928] + [0.036] + [1.364] 

= 2.66 / (5 - 1) 

= 0.665 

  جديد محاسبه پرتفويالگوريتم    . 2- 2- 4-3

بنابراين براي پياده سازي آن مي توان از الگوريتم ژنتيك كه . هدف رسيدن به بهتر پرتفوي با كمترين ريسك است

  .در آن تابع هدف همان تابع محاسبه ريسك ماركويتز است استفاده كرد
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  دانش گراف از استفاده با مسئله حل .4-3-3

فرمول ماركويتز يك روش محض مبني بر داده مي باشد و عوامل محيطي پيدا كردن بهترين پرتفوي با استفاده از 

  . با ايجاد پايگاه دانش مي توان تاثير عوامل محيطي را بر روي قيمت سهام بررسي كرد. در نظر گرفته نمي شود

. روي سهام شركتي خاص نشان مي دهددراين پروژه دانش جمله اي است كه تاثير يك عامل محيطي را بر  :دانش

  :براي مثال 

 وقوع جنگ باعث افزايش قيمت سهام كاركانجات داروسازي مي شود.  

 در فصل تابستان قيمت سهام كارخانجات سيمان افزايش پيدا مي كند.  

  :هر جمله سه فاكتور اساسي دارد

   داروسازي  - افزايش    - وقوع جنگ  

   سيمان  - افزايش    - فصل تابستان  

تمام . در نظر گرفته مي شود 20كه مشخص كننده يك عامل محيطي است به عنوان موجوديت فاكتور اول

  . موجوديت ها در برنامه ذخيره مي شوند

 از. باشد كاهشي يا افزايشي تواند مي كه است سهام قيمت بر محيطي عامل تاثير نوع كننده مشخص دوم فاكتور

 كه 100 تا - 100 از عدد يك تاثير نوع همراه به است متفاوت سهام قيمت بر مختلف عوامل تاثير درصد كه آنجا

  .شود مشخص بايد دانش در است تاثير درصد كننده مشخص

  .است شركت نام سوم فاكتور

 صورت به دانش. دهند مي تشكيل هاشركت و) محيطي عوامل( هاموجوديت را دانش گراف نودهاي :دانش گراف

 .است شركت بر موجوديت تاثير درصد همان يال وزن كه شودمي مشخص شركت سمت به موجوديت از دارجهت يالي

  .آمده است 1-4 شكلاي از اين گراف در نمونه

                                                            
20 Entity 
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  اي از گراف دانشنمونه. 1- 4 شكل

 به توجه با كه است پرتفويي، پرتفوي بهترين. شد گفته كه شكلي به دانش تعرف با :امروز پرتفويي بهترين

 بهينه براي ژنتيك الگوريتم اجراي از قبل بنابراين .باشد داشته آينده در را قيمت افزايش بيشتر حاضر محيطي عوامل

 سهام قيمت روي بر هافصل مثال براي. باشد مشخص شده تعريف هايموجوديت به توجه با روز وضعيت بايد سازي

 پيشنهادي پرتفوي خواهيد مي كه االن ولي اند شده تعريف موجوديت عنوان به قبالً كه دارند تاثير ها شركت از بعضي

  .باشد مي سال از فصلي چه كه شود مشخص بايد باشيم داشته را برنامه

 قسمت در ها كروموزوم ارزيابي چگونگي و هدف تابع. آيد مي بدست ژنتيك الگوريتم  از بااستفاده انتخاب بهترين

  .است آمده بعدي

. است شده تعريف GeneticAlgorithm كالس پروژه اين در ژنتيك الگوريتم سازي پياده جهت :ژنتيك الگوريتم

 ها آيتم اين ادامه در. است متفاوت مختلف مسائل براي آن سازي پياده كه است ثابتي هاي آيتم داراي ژنتيك الگوريتم

  :دهيم مي توضيح برنامه در را آنها سازي پياده چگونگي و

 برنامه هايزبان در تعريف قابل متغيير نوع يك به بايد مسئله هايمتغيير و هاپارامتر :Encoding كردن كد

 .كنيم انتخاب را آنها از تعدادي بايد كه داريم را هاشركت سهام از ايوعهممج ما مسئله اين در. شوند تبديل نويسي

 مجموعه از سهم يك انتخاب صورت در كه كرد فرض ژن يك را سهم هر و كروموزوم يك توانمي را سهام مجموعه

  .شود روشن كروموزوم در مربوطه ژن سهام

 تعداد به آن هاي خانه كه است Boolean نوع از آرايه يك مسئله اين براي ايساختارداده ترين كارآمد و راحترين

 Binaryكدينگ نوع اين .دهد مي نشان را سهم آن انتخاب خاص اي خانه بودن true و است سهام كل مجموعه

Coding دارد نام.  
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 كل تعداد برابر مجموعه اين تعداد. است ممكن يهاپرتفوي از ايمجموعه جمعيت :اوليه جمعيت و جمعيت

 به نياز ژنتيك الگوريتم در نسل توليد حلقه شروع از قبل .است شده گرفته نظر در داده پايگاه در شده وارد هاي شركت

  :شود مي ايجاد GetInitSet تابع وسيله به اوليه جمعيت. باشد مي اوليه جمعيت يك
private List<bool[]> GetInitSet(int SetNum) 

  .باشد مي تصادفي كامالً صورت به تابع اين در پرتفويي سهام انتخاب مبناي

 نهايت در كه دارد وجود هدف تابع عنوان به ايتابع ژنتيك الگوريتم هايسازيپياده تمام در :برازندگي محاسبه

 .باشند داشته هدف تابع براي را مقدار كمترين يا بيشترين كه شوند مشخص ايگونه به تابع اين هايپارامتر بايد

  .شود مي محاسبه GetFitness تابع وسيله به باشد مي پرتفوي همان كروموزومهر  ارزش ارزيابي
private List<double> GetFitness(List<bool[]> Set) 

  :باشد مي هم از جدا بخش دو شامل تابع اين

 مي ماركويتز ريسك محاسبه فرمول همان ارزش تابع قسمت اين در :داده بر مبني قسمت جهت ارزش تابع

  .است آمده قبلي هاي قسمت در آن كامل توضيح كه باشد

 براي. باشد مي ممكنه مقدار كمترين هدف تابع براي مقدار بهترين و است ريسك كاهش هدف ماركويتز نظريه در

 مقدار كمترين از را هدف شكلي به بايد دانش بر مبتني قسمت هدف تابع با واحد اين در هدف تابع كردن هماهنگ

  :كرد استفاده 4 - 4 تابع از توان مي كار اين براي. داد تغيير مقدار بيشترين به ممكنه

)4 -4                                                                                                                            (A =           

  .شود مي بيشتر A باشد كمتر f هرچه باال تابع در

 تاثير درصد جبري جمع با پرتفوي ارزش دانش بر مبني قسمت در :دانش بر مبني قسمت جهت ارزش تابع

 باشد بيشتر آن مقدار چه هر كه. آيد مي بدست شده انتخاب هايشركت سهام قيمت روي بر حاضر محيطي عوامل

 با پرتفويي به رسيدن هدف بنابراين. است بيشتر آينده در شده انتخاب سهام قيمت تغيير درصد كه معناست بدين

  .است آينده در قيمت تغيير بيشتر
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 تابع برنامه در. شوند انتخاب بعد نسل توليد براي تركيب عمل جهت بايد جمعيت از كروموزوم دو :والدين انتخاب

SelectParents در ها شركت كل تعداد نصف برابر پروژه اين در شده انتخاب والدين تعداد. كند مي انتخاب را والدين 

  .است شده گرفته نظر
private List<int> SelectParents(List<double> Fitnesses, int ParentNum) 

 جهت را ها كروموزوم ترينارزش با و كند مي عمل جمعيت هاي كروموزوم ارزش به توجه با SelectParents تابع

  .كند مي انتخاب بعد مرحله در تركيب

 عمل از قبل. آورند وجود به را بعد نسل تا شوند تركيب هم با بايد قبلي قسمت در شده انتخاب والدين :تركيب

  .شود مي بررسي شود مي داده برنامه به ورودي پارامتر عنوان به كه تركيب احتمال شده انتخاب كروموزوم دو تركيب

  .گيرد مي انجام Crossover تابع وسيله به تركيب عمل
public void Crossover(bool[] p1, bool[] p2, out bool[] c1, out bool[] 
c2) 

 .كند مي ايجاد خروجي در فرزند عنوان به پرتفوي دو و گيردمي ورودي در والد عنوان به پرتفويي دو تابع اين

  :باشد مي شكل اين به فرزند ايجاد الگوريتم

 تا فرزند هر براي سپس شود مي ثبت فرزند دو پرتفوي در والد پرتفوي دو در مشترك هايشركت سهام ابتدا

  .شود مي اضافه فرزندان ويپرتف به والدين سهام تصادفي صورت به نظر مورد عدد به پرتفويي سهام تعداد رسيدن

. شود مي استفاده جهش عمل از محلي هايماكزيمم به همگرايي از جلوگيري براي ژنتيك الگوريتم در :جهش

. شود مي جواب بودن تصادفي و بهينه جواب از شدن دور باعث جمعيت هاي كروموزوم تمام روي بر جهش اعمال

  .گيرند مي نظر در كم خيلي را جهش احتمال معموالً بنابراين

  .دهد مي انجام برنامه در را جهش عمل Mutation تابع
private void Mutation(ref List<bool[]> Set, int index) 

 انتخاب تصادفي پرتفويي براي شده انتخاب سهام يعني. باشد مي تصادفي كامالً صورت به پرتفويي يك در جهش

  .شوند مي
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 اعمال دليل به جمعيت هايكرموزوم تعداد، الگوريتم نسل توليد اصلي حلقه انتهاي در :بعد نسل اعضاي انتخاب

 حذف جمعيت از بعد نسل توليد براي اضافه يهاكروموزوم از تعدادي بايد بنابراين. است يافته افزايش تركيب عمل

  .شوند

 هاكروموزوم برازندگي به توجه با تابع اين. دهدمي انجام Survivor تابع را بعد نسل هاي كروموزوم انتخاب كار

  .كندمي انتخاب را هاكروموزوم بهترين
private void Survivor(ref List<bool[]> Set,int MemberNum) 

  شناسيستانه .4-3-3
اين امكان را به برنامه مي دهد كه كاربر هنگام ورود دانش با استفاده از لغات معادل  ontologyاستفاده از 

  .هاي ذخيره شده در برنامه نيز منظور خود را از دانش مشخص كندموجوديت

  .استفاده كرد... از كلمات معادل مانند وقوع هجوم و ) وقوع جنگ(براي مثال مي توان به جاي استفاده از موجوديت 

. ها موثر است را به شكل يكجا در پايگاه دانش وارد نمودمل محيطي كه برروي گروهي از شركتچنين مي تواند عواهم 

يك راه حل اين است كه . براي مثال كاهش تعرفه واردات شكر بر روي سهام شركت هاي توليد كننده شكر تاثير دارد

  :ا به عنوان دانش اضافه كردبراي تمام شركت هاي توليد شكر كه در پايگاه جمله زير ر

  .كاهش تعرفه واردات شكر باعث كاهش ارزش سهام شركت شكر شاهرود مي شود - 

  :مي توان جمله باال را به شكل زير نوشت ontologyولي با استفاده از  

  .كت هاي توليد كننده شكر مي شودكاهش تعرفه واردات شكر باعث كاهش ارزش سهام شر - 

  پياده سازي   . 3-1- 4-3

  .است Parseمتد اصلي اين كالس . در برنامه نوشته شده است ontologyجهت پياده سازي  ontologyكالس 
public static void Parse(string url)  

باشد را به عنوان ها ميبندي شركتها و گروهكه شامل كلمات معادل موجوديت xmlاين متد در ورودي مسير فايل 

  .كندرا ايجاد مي Ontologyورودي گرفته درخت 

  :باشدبه صورت زير مي xmlاي از محتويات فايل نمونه

<?xml version="1.0" ?> 
<schema namespace="onto"> 
 <object name="شكر شاهرود" isA="كارخانه توليد شكر" /> 
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   <object name="شكر دامغان" isA="كارخانه توليد شكر" /> 

   <object name=" انه توليد شكركارخ " equ="كارخانه شكر" /> 

   <object name="كارخانه توليد شكر" equ="توليد شكر" /> 

   <object name="افزايش تعرفه واردات شكر" equ="افزايش تعرفه شكر" /> 

  </schema> 

  :سه مشخصه تعريف شده است objectهمانطور كه مي بينيد براي هر 

Name, isA , equ 

Name  نام مشخصه مي باشد كه به عنوان نام نود درختOntology در نظر گرفته مي شود.  

isA  مشخصه شامل بودن است براي مثال شكر شاهرود يك كارخانه توليد شكر مي باشد كه مي توان به شكل زير

  .اين رابطه را نشان داد

<object name="شكر شاهرود" isA="كارخانه توليد شكر" /> 

Equ براي مثال كارخانه توليد شكر با توليد شكر معادل است. ننده موجوديت هاي معادل استمشخص ك:  

<object name="كارخانه توليد شكر" equ="توليد شكر" /> 

  .آمده است 2-4 شكلدر  xmlدرخت ايجاد شده فايل نمونه 

  
  xmlدرخت ايجاد شده فايل نمونه . 2- 4شكل 

  .بايد جمالت با فرمت زير باشند شناسيدر ورود دانش در قسمت هستان

  شركت نام ، محيطي عامل - 

  افزايش تعرفه واردات شكر ، شكر شاهرود :مثالً 

  نمونه مي توان جمله باال را به شكل زير نوشت xmlبا استفاده از فايل 

  شكر توليد ، شكر تعرفه افزايش - 

  .توليد شكر مي باشدو منظور همان تاثير افزايش تعرفه واردات شكر بر روي كارخانه هاي 
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  نتايج ارزيابي .4-4

تواند در قيمت سهام يك شركت تاثير بگذارد؛ به طور مثال رسانه ها و تاثيراتي كه آنها با ارائه هاي زيادي ميعامل

 جنگ مثال طور به(ها جنگ، جديد تحريم، تورم، ...)فوالد، فلزات، روي، مس و(، بازار جهانياطالعاتشان مي گذارند

بر اين اساس . توانند تاثيرگذار باشند، ميكارخانه يك كارگران اعتصاب حتي مالي و بانكي هايسياست، )ليبي

هايي كه برنامه سپس خروجي .كنيمسناريوهاي پيشنهادي براي ارزيابي مدل ارائه شده را بر پايه اين عوامل تعريف مي

ها، بدست آمده از انتخاب سهامدر انتها دو خروجي را بر اساس ميزان سود . دهيمنمايش مياست را  بدست آورده

  . كنيممقايسه مي

كنيم بيماري واگيرداري شيوع پيدا كرده است، اين رخداد باعث افزايش خريد دارو در فرض مي :سناريوي اول

باعث استفاده بيشتر مردم از مواد يابد، همچنين هاي داروسازي افزايش ميشود در نتيجه سهام شركتكشور مي

شود، از طرف ديگر سازمان هاي توليد مواد شوينده ميشود كه اين امر باعث افزايش قيمت سهام شركتشوينده مي

شود، كه اين اعالم باعث كاهش بهداشت اعالم كرده است كه مصرف مواد غذايي شيرين باعث تشديد اين بيماري مي

  .ها همانند قبل خواهد ماندقيمت سهام ساير شركت. شودد كننده اين محصوالت ميهاي توليقيمت سهام شركت

 افزايش% 70: دارويي رازك  
 افزايش% 68: داروسازي جابر  
 افزايش% 64: شيرين دارو  
 افزايش% 20: پاك وش  
 افزايش% 30: تاژ  
 كاهش% 60: قند شيرين خراسان  
 كاهش% 52: شكر شاهرود 

  .آمده است 2- 4خروجي برنامه در دو حالت مبتني بر داده و مبتني بر دانش در جدول 
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  2و  1خروجي برنامه در انتهاي دوره . 2- 4جدول 

يف
رد

  

قيمت سهام در انتهاي دوره   1قيمت سهام در انتهاي دوره   هانام شركت
2  

  1720  1720  بانك كارآفرين  1
  1000  1000  سايپا  2
  2999  2999  شاهرودسيمان   3
  3600  3600  سيمان خاش  4
  4001  4001  نورد آلومينيوم  5
  3316  8291  قند شيرين خراسان  6
  4100  8543  شكر شاهرود  7
  16148  9499  دارويي رازك  8
  4537  2701  بن حيانداروسازي جابر  9
  5000  5000  پتروشيمي خراسان  10
  1016  1016  مخابرات  11
  4003  4003  فوالد مباركه  12
  3000  3000  توسعه معادن  13
  910  910  آزمايش  14
  6062  6062  پتروشيمي آبادان  15
  4733  2886  شيرين دارو  16
  1062  1062  ليزينگ ايران  17
  970  809  پاك وش  18
  1163  895  تاژ  19
  10580  10580  پارس خزر  20

  

  .دهدتني بر دانش را نمايش ميبهاي برنامه مانتخاب :رنگ سبز

  .دهدتني بر داده را نمايش ميبهاي برنامه مانتخاب :رنگ بنفش

  .هايي كه توسط هر دو الگوريتم انتخاب شده استسهام :رنگ نارنجي

 .سهام اول از نظر بيشترين قيمت 5 :رنگ قرمز
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يافته  ها افزايشكنيم بازار جهاني فلزات دچار تغيير شده است و قيمت سهام اين شركتفرض مي :دومسناريوي 

كنيم اين افزايش و نيز فرض مي. هاي توليدكننده فلزات خواهد شداست، اين رخداد باعث افزايش قيمت سهام شركت

قيمت سهام ساير . شودهايي مانند بانك كارآفرين، سيمان شاهرود و خاش ميسهام باعث كاهش قيمت سهام شركت

  .ها همانند قبل خواهد ماندشركت

 افزايش% 41: نورد آلومينيوم  
 افزايش% 39: فوالد مباركه  
 افزايش% 40: ليزينگ ايران  
 كاهش% 20: بانك كارآفرين  
 كاهش% 25: شاهرود سيمان 

 كاهش% 30: سيمان خاش 

  .آمده است 3- 4خروجي برنامه در دو حالت مبتني بر داده و مبتني بر دانش در جدول 
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  3و  2خروجي برنامه در انتهاي دوره . 3- 4جدول 

يف
رد

  

  3قيمت سهام در انتهاي دوره   2قيمت سهام در انتهاي دوره   هانام شركت

  1376  1720  بانك كارآفرين  1
  1000  1000  سايپا  2
  2249  2999  سيمان شاهرود  3
  2520  3600  سيمان خاش  4
  5641  4001  نورد آلومينيوم  5
  3316  3316  قند شيرين خراسان  6
  4100  4100  شكر شاهرود  7
  16148  16148  دارويي رازك  8
  4537  4537  بن حيانداروسازي جابر  9
  5000  5000  پتروشيمي خراسان  10
  1016  1016  مخابرات  11
  5564  4003  فوالد مباركه  12
  3000  3000  توسعه معادن  13
  910  910  آزمايش  14
  6062 6062 پتروشيمي آبادان  15
  4733  4733  شيرين دارو  16
  1486 1062 ليزينگ ايران  17
  970  970  پاك وش  18
  1163 1163 تاژ  19
  10580  10580  پارس خزر  20

  

  .دهدتني بر دانش را نمايش ميبهاي برنامه مانتخاب :رنگ سبز

  .دهدتني بر داده را نمايش ميبهاي برنامه مانتخاب :رنگ بنفش

  .هايي كه توسط هر دو الگوريتم انتخاب شده استسهام :رنگ نارنجي

 .سهام اول از نظر بيشترين قيمت 5 :قرمزرنگ 
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هاي كنيم تحريم جديدي عليه كشور تعيين شده، اين تحريم باعث افزايش سهام شركتفرض مي :سومسناريوي 

شود همچنين فرض مي. هاي خودروسازي و لوازم برقي را كاهش داده استتوليد قند و شكر شده و قيمت سهام شركت

قيمت . كندها همانند سناريو اول تغيير ميواگيرداري شيوع پيدا كرده كه قيمت سهام برخي شركتكه دوباره بيماري 

  .ها همانند قبل خواهد ماندسهام ساير شركت

 افزايش% 39: شكر شاهرود  
 افزايش% 50: قند شيرين خراسان  
 كاهش% 14: سايپا  
 كاهش% 20: پارس خزر 

 كاهش% 18: ليزينگ ايران 

  .آمده است 4- 4خروجي برنامه در دو حالت مبتني بر داده و مبتني بر دانش در جدول 
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  4و  3خروجي برنامه در انتهاي دوره . 4- 4جدول 

يف
رد

  

  4قيمت سهام در انتهاي دوره   3قيمت سهام در انتهاي دوره   هانام شركت

  1376  1376  بانك كارآفرين  1
  860  1000  سايپا  2
  2249  2249  سيمان شاهرود  3
  2520  2520  سيمان خاش  4
  5641  5641  نورد آلومينيوم  5
  2984  3316  قند شيرين خراسان  6
  3567  4100  شكر شاهرود  7
  27451  16148  دارويي رازك  8
  7622  4537  بن حيانداروسازي جابر  9
  5000  5000  پتروشيمي خراسان  10
  1016  1016  مخابرات  11
  5564  5564  مباركهفوالد   12
  3000  3000  توسعه معادن  13
  910  910  آزمايش  14
  6062 6062 پتروشيمي آبادان  15
  7762  4733  شيرين دارو  16
  1218 1486 ليزينگ ايران  17
  1164  970  پاك وش  18
  1511 1163 تاژ  19
  8464  10580  پارس خزر  20

  

  .دهدنمايش ميتني بر دانش را بهاي برنامه مانتخاب :رنگ سبز

  .دهدتني بر داده را نمايش ميبهاي برنامه مانتخاب :رنگ بنفش

  .هايي كه توسط هر دو الگوريتم انتخاب شده استسهام :رنگ نارنجي

 .سهام اول از نظر بيشترين قيمت 5 :رنگ قرمز
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افزايش قيمت سهام كنيم قيمت جهاني نفت افزايش يافته است، اين اتفاق باعث فرض مي :چهارمسناريوي 

هاي پتروشيمي و توليدكنندگان مواد شوينده شده است، همچنين اين افزايش قيمت باعث كاهش قيمت سهام شركت

  .ها همانند قبل خواهد ماندقيمت سهام ساير شركت. سيمان شاهرود و خاش شده است

 افزايش% 20: پتروشيمي خراسان  
 افزايش% 30: پتروشيمي آبادان 

 ايشافز% 15: تاژ 

 افزايش% 13: پاك وش  
 كاهش% 9: سيمان شاهرود  
 كاهش% 7: سيمان خاش 

  .آمده است 5- 4خروجي برنامه در دو حالت مبتني بر داده و مبتني بر دانش در جدول 

  5و  4خروجي برنامه در انتهاي دوره . 5- 4جدول 

يف
رد

  

  5قيمت سهام در انتهاي دوره   4قيمت سهام در انتهاي دوره   هانام شركت

  1376  1376  بانك كارآفرين  1
  860 860 سايپا  2
  2046  2249  سيمان شاهرود  3
  2343  2520  سيمان خاش  4
  5641  5641  نورد آلومينيوم  5
  2984  2984  قند شيرين خراسان  6
  3567  3567  شكر شاهرود  7
  27451  27451  دارويي رازك  8
  7622  7622  بن حيانداروسازي جابر  9
  6000  5000  پتروشيمي خراسان  10
  1016  1016  مخابرات  11
  5564  5564  فوالد مباركه  12
  3000  3000  توسعه معادن  13
  910  910  آزمايش  14
  7880  6062  پتروشيمي آبادان  15
  7762  7762  شيرين دارو  16
  1218  1218  ليزينگ ايران  17
  1315  1164  پاك وش  18
  1737  1511  تاژ  19
  8464  8464  پارس خزر  20
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  .دهدتني بر دانش را نمايش ميبهاي برنامه مانتخاب :سبزرنگ 

  .دهدتني بر داده را نمايش ميبهاي برنامه مانتخاب :رنگ بنفش

  .هايي كه توسط هر دو الگوريتم انتخاب شده استسهام :رنگ نارنجي

 .سهام اول از نظر بيشترين قيمت 5 :رنگ قرمز

  

ها نمايش داده شده خروجيهاي پيشنهاد شده توسط هر كدام از ميزان سود حاصل از انتخاب سهام 6- 4 در جدول

  .است

  ميزان سود حاصل .6- 4جدول 

  سناريوي چهارم  سناريوي سوم  سناريوي دوم  سناريوي اول  
سود كسب شده 

خروجي مبتني بر 
  داده

4975 -  190 -  10630+  0  

سود كسب شده 
خروجي مبتني بر 

  دانش
10332+  3625+  14930+  3195+  

  

  .دهدقيمت سهام اول است را براي هر دو خروجي نشان مي 5كه جزو  پنج جوابياز  تعداد جواب 7- 4 جدول

  از پنج جواب اولتعداد جواب . 7- 4جدول 

  سناريوي چهارم  سناريوي سوم  سناريوي دوم  سناريوي اول  
تعداد جواب خروجي 

  2  1  1  1  مبتني بر داده

خروجي  تعداد جواب
  1  2  3  2  مبتني بر دانش
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  گيرينتيجه .4-5
در اين فصل سعي شد تا مدل ارائه شده را ارزيابي كنيم، بدين منظور ابتدا سازماني را در نظر گرفتيم كه بتواند 

از عدم استفاده دانش محور بودن سازمان و : اين مشخصات شامل. مشخصات اوليه براي اعمال مدل را داشته باشد
اين سازمان در حالي كه در  .به همين دليل سازمان بورس را انتخاب كرديم. بود در گذشته ،سيستمي منطبق با مدل

مكانيزمي براي انجام اين عمليات به صورت سيستمي د اما نكندر واقع از دانش براي خريد سهام استفاده ميافراد 
سازي سيستمي كه كامال مشخص كرديم، چرا كه پياده پس از تعيين سازمان يك سري فرضياتي را .وجود ندارد

سپس سناريوهايي . منطبق با مدل و فرايندهاي سازمان بورس باشد، نيازمند مدت زمان زيادي براي پياده سازي است
ود در انتها هم نتايج را براساس ميزان س. را براي سيستم در نظر گرفتيم و بر اساس آن سناريوها برنامه را اجرا كرديم

. باهم مقايسه كرديم ،حاصله و تعداد پيشنهادهايي كه در دوره بعد جزو پنج انتخاب برتر از نظر باالترين قيمت سهام
 .كندنتايج اين بررسي نشان داد كه خروجي مبتني بر دانش در هر موقعيت بهتر از خروجي مبتني بر داده كار مي

  

  



  

  

  

  

  

   مپنجفصل 

  گيري و پيشنهاد كارهاي آتينتيجه
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 مقدمه .5-1

در اين راستا ابتدا . گيرندگيري قرار ميبندي و نتيجهنامه مورد جمعدر اين فصل، تحقيقات انجام شده در اين پايان

روش يا  مدل ارائه شده مانند هردهيم سپس از آنجايي كه دستاوردهاي كسب شده از ارائه مدل را مورد بررسي قرار مي

ها خواهيم هايي نيز هست، به بررسي اين محدوديتها و محدوديتمدلي در كنار مزايايي كه دارد، داراي ضعف

  . گيري از كل مطالب ارائه شده، خواهيم داشت و كارهاي آتي را معرفي خواهيم كرددر نهايت نتيجه. پرداخت

   تحقيق دستاوردهاي .5-2
رجوع كنيم و اند كه در ابتدا مطرح شده سواالتينامه بهتر است به پايانبه منظور بررسي دستاوردهاي اين 

  اند؛اين اهداف در ادامه آمده. مطرح كنيمبه آنها  پاسخدستاوردها را با 

 آيا با استفاده از اين مدل مي توان بهتر به تغييرات محيط دانشي يك سازمان پاسخ داد؟ .1

تواند به عنوان يك مزيت رقابتي براي هر ست در آن رخ دهد ميتوجه به بعد محيطي و تغييراتي كه ممكن ا

هاي سازمان خصوصها به چيزي كه در حال حاضر در سازمان. سازماني كه مدعي دانش محوري است، محسوب شود

كمتر  دارند اما، اذعان ،شود اين است كه در حالي كه همه آنها به نقش كليدي دانش در سازمانايراني مشاهده مي

 به طور مثال در خصوص سازمان بورس كه سازماني دانش بنياد است،. بردهايش از دانش بهره ميدر فعاليت ازمانيس

ها اغلب در واقع سيستم. گيري به مشتريانش كمك كند وجود نداردسيستمي كه با توجه به عوامل محيطي در تصميم

  .كنندهاي رياضي كار ميهاي عددي و فرمولبا داده

اصلي اين مدل در سهيم كردن نقش عواملي است كه شايد نتوان آنها را با معيارهاي كمي بيان كرد اما باعث توجه 

   .شودبهبود كيفيت عمليات در يك سيستم مديريت دانش مي

 هاي خطا به كاربران را كاهش داد؟آيا مي توان با استفاده از بهبود مداوم پايگاه دانش پاسخ .2

توان بعد از ارائه نتايج توسط ها نيازمند گذشت زمان است و نميا خطا در اينگونه سيستمتعيين پاسخ درست و ي

تا پس از بررسي نتيجه بتواند  كند،اين مدل امكاني را براي كاربران ايجاد مياما . به سرعت آنرا تعيين كردسيستم 

  .عدي سيستم خواهد شداين كار باعث كاهش خطاها در اجراهاي ب. ميزان رضايت خود را تعيين كرد
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 ؟پذير خواهيم رسيدتطبيقدانش اين مدل به سيستم مديريت با استفاده از  چگونه .3

- پذيري را كه شامل چهار فرايند اصلي نظارت، تجزيه و تحليل و برنامهاصول تطبيقايم تا ما در اين مدل سعي كرده

سازي مدل، براي سيستم يك سري پيادهدر  .دهيمهاي مديريت دانش مطابقت ريزي است را با اجزاي اصلي سيستم

كنيم كه اگر دانشي مبني بر وقوع جنگ در به طور مثال تعيين مي. كنيمييرات از پيش تعيين شده تعريف ميتغ

  .را انجام دهد و سپس تغييرات در پايگاه دانش اعمال مي شوداي تعيين شدهسيستم بورس وارد شد، كار 

 به و شود آماده، تعبيري به و شده داده تطبيق سازمان نيازهاي با بايد، كسب شده يا شده خلق دانشدر واقع 

 هر دانشي كه توسط منابع .قرارگيرد استفاده مورد، نياز مورد شرايط و مكان و در زمان تا ذخيره شود، مناسب صورت

شود رد چرخه تطبيق پذيري مياين دانش وا. شود توسط سنسور شناسايي مي شودخارج سيستم وارد پايگاه دانش مي

شود ولي اگر هيچ پيش بيني براي آن شد كه طبق تعريف با آن برخورد ميو اگر حاوي اطالعات از پيش تعيين شده با

  .ذخيره مي شود) با در نظر گرفتن اهداف ساخت بهينه گراف (نشده باشد از چرخه خارج شده و در پايگاه دانش 

 هامحدوديت .5-3

مدلي  سازيپيادهها در يكي از اين محدوديت. داشته استهايي را نيز در كنار دستاوردها، محدوديتنامه اين پايان

تعيين دقيق فاكتورهايي است  سازي شود نيازمنداين مدل چنانچه بخواهد به طور كامل پياده. است كه ارائه شده است

سبت به يك سري از تغييرات از پيش تعيين شده سيستم بايد ندر واقع چون . توانند بر سيستم تاثير گذارندكه مي

در واقع در سناريوهاي در نظر گرفته شده براي  .پاسخ دهد، تعيين همه تغييرات نيازمند صرف زمان بسياري است

چندين است سازمان بورس، ما تنها يك عامل را در وقوع رخدادها دخيل كرديم در حالي كه در دنياي واقعي ممكن 

  . هاي ديگر لحاظ نشده استاز طرف ديگر تاثير افزايش يا كاهش سهام يك شركت بر شركت .رندعامل تاثير گذا

اما بدليل اينكه تمركز اصلي . شناسي به منظور درك بهتر روابط استفاده شده استهستانهمچنين در اين مدل از 

بسيار محدود در اين جنبه از مدل  ،ازيسپيادهيري سيستم مديريت دانش بوده است در پذنامه بر روي تطبيقاين پايان

  .باشدكه اين امر مبني بر بي ارزش بودن اين مفهوم در مدل نمي. شده استنظر گرفته 
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  شيوه ارزيابي نتايج .5-4
تاثير بگذارد؛ به طور تواند در قيمت سهام يك شركت هاي زيادي ميعاملهمان طور كه در فصل قبل ذكر شد، 

 تحريم، تورم، ...)فوالد، فلزات، روي، مس و(ها و تاثيراتي كه آنها با ارائه اطالعاتشان مي گذارند، بازار جهانيمثال رسانه

توانند ، ميكارخانه يك كارگران اعتصاب حتي مالي و بانكي هايسياست، )ليبي جنگ مثال طور به(ها جديد، جنگ

ي براي ارزيابي مدل ارائه كرديم، سپس برنامه بر سناريوهايدر فصل قبل يك سري بر اين اساس . تاثيرگذار باشند

  .نشان داديمدر جداولي را ها خروجياساس اين سناريوها اجرا شد و 

  نتايج تحقيق  .5-5
يكي ميزان سود بدست آمده از انتخاب  ؛ما براي ارزيابي نتايج حاصل از اجراي برنامه، دو معيار را در نظر گرفتيم

هايي كه جزو پنج سهام اول از نظر باالترين قيمت سهام تعداد انتخابهايي كه برنامه پيشنهاد داده بود و ديگري سهام

 .كندنتيجه اين ارزيابي نشان داد كه خروجي مبتني بر دانش بهتر از خروجي مبتني بر داده عمل مي. بود

  هاي آتي پيشنهادهايي براي پژوهش .5-6
- هاي ديگر بهينهتوان مدل ارائه شده را با روشميكند بناي الگوريتم ژنتيك كار مياز آنجايي كه اين مدل بر م

هاي و يا روش سازيمتنوع و متمركزسازي ديدگاهو  جمعيت بر مبني هايروش ،سير خط هايروش، همچون سازي

اين اجرا كرد و نتايج بدست آمده را با روش  انطباقي تشديد نظريهو يا  هاي عصبيهمچون شبكه پردازش اطالعات

  .نامه مقايسه نمودپايان

 گيرينتيجه .5-7

 داشتن اطالعات صحيح، تاثيرگذار و به روز از فضاي اطراف يكي از ابزارهاي قدرت در سطح امروز، رقابتي دنياي در

نظر گرفته مي شود غير قابل اين كه دانش يكي از مهمترين دارايي هاي سازمان در  .شودملي و بنگاهي محسوب مي

   .به طور فزاينده اي براي حفظ مزيت رقابتي سازمان، مديريت مي شود انكار است و

هاي زيادي است كه توانايي و قابليت ها و چالشها آبستن تغييرات، فرصت، محيط سازماناما مشكل اينجاست كه 

 نيازهاي با بايد، در سازمان كسب شده يا شده خلق دانش .ها انتظار داشترويارويي با آنان را مي توان از سازمان
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 مورد شرايط و مكان و در زمان تا ذخيره شود، مناسب صورت به و شود آماده، تعبيري به و شده داده تطبيق سازمان

  .قرارگيرد استفاده مورد، نياز

 دانش با سازمان آن هايفعاليت و وظايف بين روابط تعيين در تواند مي شناسي هستان از استفاده، ميان اين در

 حوزه يك از مشترك درك يك شناسي هستان عبارتي به. كند كمك ما به آن با متناظر ابزارهاي و سازماني

  .نمايدمي تسهيل را هاسيستم و بين افراد ارتباط امر اين كه نموده فراهم

مطرح شده در باال را در نظر بگيرد، در هاي بر اين اساس در اين پايان نامه تالش شد تا مدلي ارائه شود تا جنبه

شناسي استفاده نشده است و يا اگر استفاده شده جنبه يا از هستان پذيرتطبيق كارهاي گذشته در حوزه مديريت دانش

امروزه دسترسي به منابع دانشي از طريق اينترنت بسيار داده شده است؛ اين در حالي است كه شناسي تطبيقهستان

چطور از اين منابع استفاده كنيم و چطور خود را ده است و چيزي كه امروزه حائز اهميت است اين است كه گسترده ش

بدين منظور مدل پيشنهادي بيشتر بر روي پايگاه دانش متمركز  .دهيم كه بيشترين سود را كسب كنيم با آنها تطبيق

با در نظر گرفتن پايگاه دانش به عنوان يك منبع مديريت شده، بر روي سيستم اعمال پذيري را تطبيق هايشد و فرايند

در انتها براي ارزيابي مدل با . شناسي هم براي ارائه مفاهيم مشترك به صورت ثابت در سيستم لحاظ شدهستان. كرد

شته شد و سپس برنامه با سناريوهايي نو #Cاي به زبان برنامه ،فرضياتيو تعيين به عنوان نمونه سازماني در نظر گرفتن 

گيري براي سازمان مورد نظر در نتيجه اين ارزيابي نشان داد كه استفاده از دانش در تصميم. مورد آزمايش قرار گرفت

  .كنداغلب موارد بهينه عمل مي
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  1پيوست 
  فرهنگ واژگان 

 فارسي انگليسي

A 
Adoption Changes  تغيير اقتباس شده 

C 
Context-Awareness آگاهي زمينه 
Cost/Load بار/هزينه 

E 
Element/Component Level Challenges اجزاء / چالش هاي سطح مولفه 
Enterprise سازمان 
Exploitative استثمار 
Exploitative self-adaptation خود تطبيقي استثماري 
Exploratory self-adaptation  اكتشافيخود تطبيقي 

F 
Frequency فركانسي 

H 
Human-System Interaction Challenges انسان -چالش تعامالت سيستم 

K 
Knowledge Management مديريت دانش  
M 
Mixed self-adaptation خود تطابقي تركيبي 
Motif اصلي 

O 
Ontology شناسيهستان  
R 
Reflective Component Model  بازتابيمدل مولفه 

S 
Self-adjusting خود تنظيمي 
Self-Awareness خود آگاهي 
Self-configuring خود تنظيمي 
Self-control خود كنترلي 
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Self-diagnosing خود تشخيصي 
Self-evaluating خود ارزيابي 
Self-governing خود مختاري 
Self-healing خود التيامي 
Self-maintenance  نگهداريخود 
Self-managing خود مديريتي 
Self-optimizing  خود بهينه سازي 
Self-organizing خود سازماندهي 
Self-protecting خود حفاظتي  
Self-repairing خود تعميري 
Self-tuning   خود ميزان سازي 
Service broker كارگزار سرويس 
Software Patch تصحيحات نرم افزاري 
Speed سريع 
System Level Challenges چالش سطح سيستم 

T 
Tradeoff معاوضه 
Trigger تغيير راه انداز 
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  2پيوست 

  اي از اجراي برنامهنمونه
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Abstract 

Knowledge management (KM) comprises a range of strategies and practices used in an 

organization to identify, create, represent, distribute, and enable adoption of insights and 

experiences. Knowledge should be adapted to the needs of the organization and be used at the 

right time, place and circumstances. 

In other hand, in today's competitive world, having the correct and effective information from 

environment is a one of the powerful tools in the business. It is undeniable that Knowledge 

plays a key role in any organization. The problem is in the so many changes, opportunities 

and challenges occurs every day  in the world of information society which cause the 

organization be able or have ability to deal with it. 

Generally, having the strategic view of the occurring changes and opportunities to solve the 

coming up changes and improving ability and infrastructure of systems can be successful 

tools for upcoming problems. 

The simultaneous explosion of information, the integration of technology, and the continuous 

evolution from software-intensive systems to ultra-large-scale (ULS) systems require new 

and innovative approaches for building, running, and managing software systems. A 

consequence of this continuous evolution is that software systems must become more 

versatile, flexible, resilient, dependable, robust, energy-efficient, recoverable, customizable, 

configurable, and self-optimizing by adapting to changing operational contexts, environments 

or system characteristics. Therefore, self-adaptation - systems that are able to adjust their 

behaviour in response to their perception of the environment and the system itself has become 

an important research topic. 

Domain ontology plays a key role to set up a semantic bridge between different modules of 

the system. 

Keywords Knowledge Management, Adaptive Model, Ontology, Genetic Algorithm. 
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