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چکیده
امروزه برای هوشمندی بیشتر ،تعامالت معنایی باالتر ،انتقال هدفمند اطالعیات و دانیش نظیامی و ایجیاد زبیانی
مشتر میان نیروها ،نیازهای فزایندهای در حوزۀ سامانههای نظامی وجود دارد .در همین راستا ،هستانشناسیی
در حوزۀ فناوری اطالعات و هوش مصنوعی ،به ابزاری نوین برای مدلسازی دانش نظامی تبدیل شیده اسیت .در
این مقاله با استفاده از روش شناسی نوینی که ترکیبیی از تکنییکهیای مهندسیی دانیش و روشهیای خودکیار
استخراج اطالعات است و با هدس مدلسازی دانش نظامی بیرای ایجیاد زیرسیاخت معنیایی مشیتر و توسیعۀ
سامانه های فرماندهی و کنترل و ایجاد زبان مشتر میان نیروها؛ هستانشناسی صحنۀ نبرد در قالیب سیه زییر
هستانشناسی نظامی ،جغرافیایی و مالحظات غیرنظامی ،توسعه یافته و در محیط نرمافزار  Protégéبیا زبیان
 OWLاجرایی شده است .در نهایت هستانشناسی توسعهیافته با طرحی همهجانبه مورد آزمون قیرار گرفیت و
خبرگان صحت و پوشش محتوای آن را تأیید کردند .محصول توسعهیافته ،نخستین هستانشناسی بومی نظیامی
است که به عنوان زیرساخت معنایی سامانههای گوناگون فرماندهیوکنترل صحنه نبرد ،قابلیت کاربرد دارد.
واژههای کلیدی :هستانشناسی ،صحنه نبرد ،مدلسازی ،دانش نظامی ،فرماندهیوکنترل

 .7دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطالعات ، ،دانشگاه صنعتی مالک اشترservati@chmail.ir

 .5دانشیار مهندسی برق و کنترل ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 .5استادیار مهندسی فناوری اطالعات ، ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تولید یک هستانشناسی بومی نظامی125 /.....

مقدمه
در دانش نظامی روز جهان ،ضرورت اطالعات ،دانش و آگاهی بر کسی پوشیده نیست .بدیهی
است ،فرماندهی که تسلّط کاملی بر وضعیتهای پیشروی خود نداشته باشد؛ اخبار و اطالعات
مؤثر دریافت نکند یا در مقابل انبوهی از اطالعات غرق شود؛ توانایی الزم را برای تفکیک اخبار
از اطالعات و برقراری ارتباط سریع با فرماندهان زیردست ،همتراز و باالدست ندارد؛ و برای
هدایت ،فرماندهی وکنترل صحنه نبرد ،ضعیف و شکننده است؛ در نتیجه جنگ را واگذار خواهد
کرد (جمعی از استادان.)7545 ،
هر چه اشراس اطالعاتی بر صحنۀ نبرد بیشتر باشد ،در فرمانده و همچنین ردههای پایین
از وضعیت بیشتر باشد و در مشترکی از اوضاع داشته باشند ،تصمیمهای اتخاذ شده بهبود
یافته و خودسازماندهی و سرعت عمل نیروها افزایش مییابد .عالوه بر اینکه نیت فرمانده
میتواند به درستی به نیروهای تحت امر ابالغ میشود و قابلیت نیروها برای انجام نبرد افزایش
مییابد.
نیازهایی که در باال عنوان شد با توجه به ویژگی صحنههای نبرد کنونی شامل عدم قطعیت،
سرعت ،محرمانگی ،اطالعات ناقص ،پیچیدگی باال ،پراکندگی ،صحنههای نبرد غیرخطی ،ظهور
بعد پنجم جنگ تحت عنوان ذهن و شناخت انسانی درکنار سایر ابعاد جنگ(صفوی ،)7541 ،بر
اهمیت نقش اطالعات و دانش ،برتری اطالعاتی ،اشراس وضعیتی و در نهایت آگاهی وضعیتی
تأکید دارد.
سامانههای فرماندهی وکنترل ،ابزاری مناسب برای کمک به فرماندهان در تصمیمگیری و
ابالغ دستورها ،بررسی وضعیت و گزارشگیری هستند .این سامانهها و دیگر سامانههای مورد
استفاده در صحنۀ نبرد ،باید دادههای مناسب را پیدا کنند؛ معنای آنها را متوجه شوند؛ زبان
مشترکی برای انتقال و اشترا دادهها و اطالعات داشته باشند؛ دادهها را با هم مقایسه و
ترکیب کنند؛ وضعیتها را در صحنۀ نبرد متوجه شوند و بتوانند در تصمیمیاری به فرمانده به
خوبی عمل کنند .مشکالت و نیازهایی که دربارۀ دادهها ،اطالعات و دانش وجود دارد را میتوان
در نبودن اشراس بر وضعیتها در صحنۀ نبرد ،مشکل فرمانده در تصمیمگیری و در نهایت ،عدم
معناگرا و دانشمحور بودن سامانههای فرماندهیوکنترل خالصه کرد.
هستانشناسی ،ابزار مناسبی برای مدلسازی دانش نظامی است؛ ابزاری قوی که در مقایسه
با سایر روشهای مدلسازی ،از قدرت بیانگری باالتر ،رسمیسازی ،ایجاد استاندارد مشتر ،
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قابلیت توزیعشدگی ،سلسلهمراتبی بودن و امکانات استنتاج قویتری برخوردار است(استرانگ و
لینهوس پوپین .)5998 ،پس از توسعۀ هستانشناسی میتوان با یکی از زبانهای نمایش
هستانشناسی ،زبانی مشتر برای انتقال دانش ایجاد کرد.
در این پژوهش برای نیل به نیازمندیهای ذکر شده ،یک هستانشناسی برای صحنۀ نبرد
معرفی میشود .این هستانشناسی پس از مهندسی نیازهای دانشی و اطالعاتی صحنههای نبرد
توسعه یافته و مبتنی بر روششناسی توسعه هستانشناسیهای نظامی است .هستانشناسی
صحنۀ نبرد ،شامل سه زیر هستانشناسی :نظامی ،جغرافیایی و مالحظات غیرنظامی است که
در مجموع ،پاسخگوی نیازمندیهای گوناگون دانشی در صحنۀ نبرد در سطوح مختلف
راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی میباشد.
استخراج و مهندسی الزامات و نیازمندیهای دانشی صحنۀ نبرد و روششناسی توسعه
هستانشناسی های قلمرو نظامی ،به دلیل وسعت مباحر و خروج از تمرکز در معرفی
هستانشناسی ساخته شده ،در مقالههای دیگری به تفصیل معرفی و تشریح شده و صرفاً
روششناسی توسعۀ هستانشناسی صحنه نبرد در قالبی موجز ارائه شده است.

مروری بر مبانی نظری
هستانشناسی ،علم توصیف انواع موجودیتها در جهان و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر است.
هستانشناسیها ،مفاهیم 7موجود در دامنه هدس خود را به صورت کالسها یا مفاهیم،
خصوصیات 5و نمونههای 5آن مفاهیم توصیف میکنند .برای هستانشناسی تعاریف گوناگونی
میتوان یافت .یکی از تعاریفی که تا حدودی اجماع نظر پیرامون آن وجود دارد ،هستانشناسی
را توصیفی رسمی 8و صریح 2از یک مفهومسازی مشتر  5میداند(کومار.)5975 ،
مفهومسازی ،ایجاد الگویی انتزاعی از پدیدههای موجود در دنیا با تشخیص مفاهیم مرتبط با
آن پدیدهها است؛ «صریح بودن» ،یعنی نوع مفاهیمی که استفاده میشود و محدودیتهای
استفاده از آنها به صورت صریح تعریف شود؛ رسمی بودن ،به این حقیقت اشاره دارد که
1. Concept
2. Properties
3. Instances
4. Formal
5. Explicit
6. Shared Conceptualization
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هستانشناسی باید با ماشین قابل خواندن باشد و «مشتر بودن» ،یعنی هستانشناسیها باید
دانشی که با جامعه پذیرفتهشده و مورد تواف آنهاست را جمعآوری نمایند(همان.)5975 ،
به عبارت دیگر ،هستانشناسی ،الگویی از دامنهای از جهان است که به صورت شبکهای از
مفاهیم پیوندی بازنماییشده و برای ماشین قابل در است .در رأس این درخت ،همه مفاهیم
هستانشناسی به یک مفهوم عمومی متصل میشوند .یک هستانشناسی با استفاده از پنج تایی
زیر تعریف میشود:
)O= (C, RT, RN, A, D

() 7

در این پنج تایی حرس  CمفاهیمRT ،روابط طبقهبندیRN ،روابط غیر طبقهبندیA ،اصول
یا قوانین ،و  Dحوزه را نشان میدهد .بنابراین تعریف ،هستانشناسی از سایر مدلها و
ساختارهای مفهومی مانند تزاروس ،دیکشنری و تکسونومی متمایز میشود(رهنما و عبداهلل
زاده .)5975 ،هستانشناسی ،نگرشی مختصر و جامع از یک دامنه ارائه میدهد که میتوان آن
را با مدلهای دادهای که در طراحی پایگاههای داده استفاده میشود ،مقایسه نمود .مدلهای
دادهای ،نمایشی بخشی ،ناکامل و مسطح از دادهها فراهم میکنند .پایگاه دادهها ،توانایی ذخیره
داده را دارند؛ در آنها دادهها به صورت چند تکه (عدم نمایش ملموس ارتباطات) در جدولهای
متعدد نمایش داده میشود .ارتباط سلسلهمراتبی میان مفاهیم جداول به سختی صورت
میگیرد و سازوکار آن در پایگاه داده دیده نشده است .در مقابل ،هستانشناسی ،نمایشی گرافی
از هر آنچه مرتبط با هم است ،مشابه ساختار مغز انسان ایجاد میکند(اسپینس و همکاران،
.)5995یک هستانشناسی ،به همراه مجموعهای از نمونههای منفرد از مفاهیم ،تشکیل یک
پایگاه شناخت 7را میدهد .در شکل  ،7مثالی از یک هستانشناسی کوچک در حوزۀ نظامی
آمده است.

1. Cognitive Base
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شکل :1مثالی از یک هستانشناسی کوچک در حوزۀ نظامی

از جمله کاربردهای هستانشناسی در حوزۀ نظامی میتوان به جمعآوری ،استفاده مجدد از
دانش و آموزش دانش نظامی(گرونیگر و لی ،)5995 ،یکپارچهسازی اطالعات و دانش
نظامی(اسچید ،)5992 ،کشف منابع دانش و دانش جدید(هلوچی و همکاران ،)5995 ،تعامل و
اشترا دانش میان عاملهای ماشینی و انسانی (تولک و پولن()5992 ،مک گراث و همکاران،
 ،)5999ایجاد استاندارد مشتر نظامی(سمی و همکاران ،)5998 ،توسعۀ سامانههای اطالعاتی
نظامی با استفاده از هستانشناسیها اشاره کرد؛ از جمله این سامانهها میتوان به سامانههای
خبررسانی و تحلیل اخبار نظامی ،سامانههای مدیریت محتوای نظامی ،مدیریت آماد و پشتیبانی
نظامی ،توسعۀ پرتالهای نظامی و سامانههای شبیهسازی نظامی اشاره کرد(جان فنگ و
همکاران( )5992 ،دیلی و تولک.)5995 ،
کاربرد هستانشناسی در امور نظامی را میتوان در دو عنوان کلی فرماندهیوکنترل خالصه
کرد .در بعد فرماندهی ،ساختار هستانشناسی همراه با قوانین و روابط موجود ،امکان
تصمیمیاری و هدایت درست جریان تفکّر فرمانده را فراهم میکند و سبب ساختارمند کردن
دستورها و گزارشها میشود .جهت ابالغ دستورها به نیروهای تحت امر و انتقال نیت و هدس
فرمانده در سطوح مختلف نظامی میتوان از مفاهیم هستانشناسی استفاده کرد که میان نیروها
مشتر است.
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در فرایند کنترل ،برای نمایش وضعیت در ابعاد مختلف جغرافیا ،موجودیتها ،فرایندها و
رویدادها ،ویژگیها و روابط  ،دریافت آخرین وضعیت نیروها و هر آنچه در محیط نظامی کسب
اطالعات از آن حائز اهمیت است و توسعۀ سامانههای پیامرسان نظامی و گزارشگیری ،میتوان
از هستانشناسیها استفاده کرد .ایجاد پروتکل ارتباطی میان مراکز فرماندهیوکنترل ،همچنین
برای ایجاد تصویر عملیاتی مشتر  ،مشخص کردن عناصر آن و روابط میان این عناصر ،از
هستانشناسیهای نظامی استفاده میشود .عالوه بر این ،برای نیل به آگاهی وضعیتی 7و آگاهی
مشتر وضعیتی نیز از هستانشناسیهای آگاهی وضعیتی استفاده میشود( .بومن و همکاران،
( )5997دوریون و همکاران( )5992 ،تولک و اسمیت()5977 ،کلس.)5998 ،
برای تأمین هر آنچه در اتاق جنگ و اتاق فرماندهیوکنترل مورد نیاز است ،از جمله انواع
اطالعات پیرامون فرایندها ،گردش کاری ،تجهیزات و  ...نیاز به هستانشناسی داریم .به طور
کلی با استفاده از هستانشناسی میتوان هر گونه فرایند ،رخداد و موجودیت نظامی را
مدلسازی و استانداردسازی کرد(کورتس و کمپبل()5992 ،چمیلوسکی.)5990 ،
هستانشناسی در توسعۀ زبان مدیریت صحنه نبرد( )BMLنیز کاربرد دارد .هستانشناسی
یکی از اجزای  C-BML5است که مانند چتری تمامی اجزا را درون خود پوشش میدهد .هدس
نهایی  BMLایجاد یک استاندارد مبتنی بر هستانشناسی است که قادر به تعاملپذیری
مفهومی باشد(کورتیس و همکاران.)5992 ،
با بررسیهای کتابخانهای و جستجو در وب ،کتابخانههای هستانشناسی ،در زمینههای
نظامی یافت شده است .هر کدام از این کتابخانهها ،شامل هستانشناسیهای متعددی هستند
که با بررسی محتوایی آنها ،برخی از هستانشناسیها با رویکرد و محتوای نظامی بوده است و
جهت بررسی بیشتر داوطلب شدند .گفتنی است ،با توجه به محرمانه بودن محتوای
هستانشناسیهای نظامی ،اغلب هستانشناسیهای موجود ،به ارائه سلسلهمراتب مختصری از
مفاهیم خود اکتفا کرده و اطالعات غنی تر شامل خصوصیات مفاهیم و روابط میان آنها را ارائه
نکردهاند .همچنین در مقالههای کاربردی هستانشناسی نظامی ،صرفاً به هستانشناسی نظامی
موجود در کشورها اشاره شده و یا هستانشناسی مرتبه باالی کلی نمایشیافته و از ذکر
جزئیات و نحوه طبقهبندی مفاهیم و روابط خودداری شده است .از جمله این هستانشناسیها
1. Situation Awareness
2. Coalition BML
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میتوان به کتابخانه هستانشناسی  DAML7اشاره کرد .این کتابخانه هستانشناسی متعل به
آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی ایاالت متحده آمریکا(دارپا) است .منبع دیگر ،کتابخانه
هستانشناسی MilPortal 5می باشد که تالش جدی و مدون ارتش ایاالت متحده آمریکا برای
تولید هستانشناسیهای نظامی است .عالوه بر این ،زیرساختی مبتنی بر  XMLبه عنوان
پیشزمینه ساخت هستانشناسیهای نظامی توسط این مرکز با نام  UCoreمعرفیشده است
که نسخۀ کنونی آن با نام  UCore3ارائه شده است (اوته و همکاران()5978 ،اسمیت و
همکاران .)5975 ،کتابخانه هستانشناسی  SUMO5یک کتابخانه هستانشناسی عمومی است
که در زمینههای مختلف دارای هستانشناسیهایی میباشد و چند هستانشناسی در حوزۀ
ابزارها ،افراد و فرایندهای نظامی نیز در این کتابخانه موجود است(پیس و همکاران.)5995 ،
در کتابخانه هستانشناسی  LOV8نیز هستانشناسیهایی در زمینه افراد ،درجههای
نظامی ،حوزهها ی نظامی زمینی ،هوایی و دریایی ،سازمانها و رخدادهای نظامی وجود
دارد(واندنبوش و همکاران.)5972 ،
از جمله مشکالت و کمبودهای هستانشناسیهای موجود میتوان به نبودن پوشش
حوزههای اطالعاتی به صورت کامل؛ نداشتن طبقهبندی سطوح تصمیم و جنگ؛ وجود دیدگاه
محدود و بخشی؛ بیتوجه به مسائل شناختی در مفاهیم هستانشناسی و توجه به جنبههای
فیزیکی و محیطی؛ نبودن قابلیت بکارگیری در نیروهای نظامی ایران و عدم تناسب کامل برای
بکارگیری در کابردهای فرماندهیوکنترل صحنۀ نبرد اشاره کرد.

روششناسی توسعه هستانشناسی صحنۀ نبرد
با توجه به اهمیت زیرساختی هستانشناسی در توسعۀ سامانههای فرماندهیوکنترل ،بررسی
روششناسی توسعۀ هستانشناسیهای نظامی از اهمیت باالیی برخوردار است .تشریح فرایند و
روششناسی توسعه هستانشناسی صحنه نبرد ،در مقاله دیگری با جزئیات تشریح شده
است(ثروتی و همکاران.)7505 ،
در این بخش ،با توجه به تجربیات عملی توسعه هستانشناسی نظامی و مراحل اصلی

1. http://www.daml.org/ontologies/keyword.html
2. http://milportal.ncor.buffalo.edu/ontologies
3. http://sigmakee.cvs.sourceforge.net/sigmakee/KBs/
4. http://rdf.muninn-project.org/ontologies/military.html

تولید یک هستانشناسی بومی نظامی111 /.....

توسعه آن که در متون و تحقیقات علمی آمده است(نوی و دبورا()5997 ،شور و همکاران،
()5990سابهاشینی و اکیالندسواری)5977 ،؛ روششناسی توسعه هستانشناسی که کارایی و
بهینگی آن بررسی شده ،به صورت خالصه ارائه میشود .در شکل  ،5تصویری از مراحل توسعه
هستانشناسی ارائه شده است.
در آغاز توسعه هستانشناسی ،کلیه نیازمندیهای هستانشناسی تعریف میشود .این
نیازمندیها شامل هدس هستانشناسی ،حوزه و دامنه آن ،سامانههایی است که از آن استفاده
خواهند کرد ،منابع دانش (مانند متخصصان نظامی ،نمودارهای سازمانی ،فرهنگهای واژگان یا
شماهای پایگاه داده) ،کاربران و سناریوهای احتمالی استفاده از هستانشناسی و

شکل  :2نمایی از مراحل توسعه هستانشناسی
7

هستانشناسیهای دیگر که میتوان از آنها استفاده کرد .همچنین میتوان پرسشهای توانش
توانش 7که شامل مجموعهای از پرسوجوهای ممکن از هستانشناسی میباشد را نیز در این
مرحله تهیه کرد(ثروتی و همکاران.)7505 ،
در مورد حوزۀ نظامی ،با توجه به کاربردهای متنوع هستانشناسی در آن ،بایستی ابتدا
هدس از توسعه هستانشناسی نظامی و سامانهای را مشخص کرد که از آن استفاده خواهد کرد.
چنانچه هدس از مهندسی هستانشناسی ،توسعۀ سامانههای فرماندهیوکنترل باشد ،مفاهیم
مورد نیاز برای پشتیبانی از تصمیمگیری نظامی برای فرمانده و اعمال دستوردهی و

1. Competency Questions
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گزارشگیری ،آگاهی وضعیتی ،تصویر عملیاتی مشتر  ،کمک به ستاد فرمانده در امور
اط العات ،عملیات ،آماد و پشتیبانی و امور پرسنلی ،اشراس اطالعاتی بر این حوزهها برای ستاد و
فرمانده و کلیه مفاهیم و روابط و ویژگیهای مورد نیازی که در این حوزه دارای اهمیت است،
بایستی در هستانشناسی مربوطه پاسخ داده شود .هدس از توسعه هستانشناسی در این
پژوهش ،فرماندهیوکنترل صحنه نبرد میباشد ،نیازمندیهای مدلسازی و دانش نظامی این
هستانشناسی در مقالهای با عنوان تبیین کاربرد و الزامات هستانشناسی در فرماندهیوکنترل
صحنه نبرد ارائه شده است(همان.)7505 ،
در زمینه استفاده از منابع در حوزه نظامی ،بایستی اقدام به گردآوری منابع صریح و
غیرصریح کرد .منابع صریح شامل مستندات ،شرح وظایف ،نمودارهای سازمانی ،آییننامهها و
دستورالعمل های نظامی ،کتب درسی مراکز آموزشی نظامی ،کتب حاوی اطالعات دکترینال،
راهبردها و تاکتیکهای نظامی ،کتب تألیف شده در حوزۀ خاطرات و بیان تجربیات و
روزنوشتهای نظامیان در شرایط جنگ و  ...میباشد .استفاده از پایگاههای داده سامانههای
موجود نظامی نیز برای مفهومسازی و همچنین پر کردن پایگاه شناخت نظامی مفید
است(همان.)7505 ،
استفاده از تکسونومی و طبقهبندیهای موجود در هر حوزه نیز در مراحل شروع توسعه
هستانشناسی بسیار مفید است و سبب صرفهجویی زمانی خواهد شد .متأسفانه طبقهبندیها و
تکسونومیهای غنی و کاملی در منابع فارسی وجود ندارد .منابع غیرصریح دانش نظامی ،اغلب
از طری مصاحبه با خبرگان ،کارشناسان و متخصصان نظامی قابل دستیابی است .بخشی از این
دانش ضمنی و غیرصریح در خاطرات این افراد وجود دارد که به صورت کتبی در قالب داستان
و یا به صورت مصاحبههای شفاهی هم اکنون موجود است(همان.)7505 ،
مهندسان هستانشناسی معموالً از جمعآوری مفاهیم خرد و واژگان حوزۀ نظامی آغاز
میکنند و به اصطالح رویکرد پایین به باال دارند .خبرگان معموالً دارای دید نظامیافته ،جامعتر
و بازتری نسبت به حوزه هستند و رویکردی باال به پایین به حوزه دارند .همکاری متقابل
مهندسان و خبرگان ،سبب اتخاذ رویکردی ترکیبی میشود؛ به دستهبندی مفاهیم سرعت
بیشتری میدهد و اشراس اطالعاتی کاملی بر روی تمامیحوزهها ایجاد مینماید .در جدول ،7
منابع سه زیرهستانشناسی صحنۀ نبرد ،شامل هستان شناسی نظامی ،جغرافیایی و مالحظات
غیرنظامی ،ارائه شده است.
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جدول  :1منابع هستانشناسیهای صحنه نبرد
منابع

هستان
شناسی

فرهنگ واژگان

هستان
شناسی نظامی
صحنه نبرد

فرهنگ دفاعی-
امنیتی(نوروزی،)7542 ،
فرهنگ اصطالحات
نظامی(حسینی،)7549 ،
فرهنگ واژههای
نظامی(رستمی،)7514 ،
فرهنگ واژههای مصوب
نظامی(فاضل،)7509 ،
فرهنگنامه علوم و
فناوری دفاعی(مرادی،
)7509

کتاب

هستانشناسیهای موجود

منابع دیگر

کتاب آموزشی و آییننامه :کتاب

هستان
شناسی
جغرافیایی
صحنه نبرد

هستانشناسی
مالحظات
غیرنظامی
صحنه نبرد

فرهنگ واژگان وب
سایت پایگاه ملی
دادههای علوم زمین،8
فرهنگ جغرافیایی
سخن(انوری،)7507 ،
مفاهیم جغرافیایی
موجود در فرهنگهای
واژگان نظامی.

واژگان مربوط به
مالحظات غیرنظامی در
فرهنگ دفاعی -امنیتی

اطالعات نظامی(دوپویی،)7519 ،
کتاب مدیریت لجستیک(یزدان
آبادی ،)7545 ،کتاب مدیریت نیروی
انسانی(سلمانی ،)7545 ،کتاب ستاد
و عملیات(دانشگاه امام حسین،
 ،)7509کتاب عملیات سپاه(سپاه
پاسداران ،)7548 ،کتاب انتخاب
صحنههای عملیاتی(پیری)7505 ،
کتاب خاطرات :کتاب خاطرات
کالکهای خاکی(بابایی،)7505 ،
کتاب روزنوشتهای جنگ(دهقان،
)7505

 مصاحبه با هستانشناسیهای نظامیکتابخانه DAML
 هستانشناسیهای نظامیکتابخانهMilPortal
 هستانشناسیهای نظامیکتابخانهSUMO
 هستانشناسیهای نظامیکتابخانهLOV

 هستانشناسی و پایگاهدادههای Geonames
 کتابخانه  DAMLشاملهستانشناسیهای:
-Geographic feature
names6
-Geographic Location7
- Geography8
هستانشناسیMilPortal)Geospatial
)Ontology9

خبرگان
 اخبار نظامی ازخبرگزاری فارس،7
خبرگزاری ایسنا، 5
5
خبرگزاری مهر
 منابع اینترنتی:ویکیپدیا
military.ir
irartessh.ir

2

کتاب جغرافیای نظامی(کالینز،
 ،)7548جغرافیای نظامی
ایران(صفوی ،)7514 ،انتخاب
صحنههای عملیات

کتاب جنبهها و ابعاد امنیتی اقوام و
مذاهب(کاظمی تاری ،)7540 ،کتاب
همبستگی ملی در ایران(قمری،
.)7548

منابع اینترنتی:
سایت ویکی پدیا

منابع اینترنتی:
تنها یک مورد در کتابخانه
هستانشناسی MilPortal
موجود بود که به ذکر اسامی
قبایل کشور عراق پرداخته بود.

سایت ویکی پدیا،
وبالگهای فارسی
زبان حاوی محتوای
قومیتی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی

1. http://www.farsnews.com
2. http://isna.ir
3. http://www.mehrnews.com
4. http://www.ngdir.ir/Glossary/PGlossary.asp
5. http://www.geonames.org
6. http://www.daml.org/2002/04/geonames/geonames-ont
7. http://www.daml.org/2001/02/geofile/geofile-ont
8. http://www.cyc.com/2002/04/08/cyc.daml
9. http://milportal.ncor.buffalo.edu/ontologies/1017
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در مرحلۀ پاالیش هستانشناسی ،یک هستانشناسی کامل کاربردی و نهایی ساخته میشود که
بر پایه منابعی است که در مرحله شروع فراهم شده بود .این مرحله شامل جمعآوری یک
تکسونومی یا طبقهبندی ابتدایی غیررسمی ،شامل مفاهیم نظامی است که در مرحله شروع از
مستندات ،فرهنگهای واژگان و هستانشناسیهای دیگر جمعآوری شده است ،سپس استخراج
دانش از خبرگان میباشد که بر پایه تکسونومی ابتدایی برای توسعۀ یک هستانشناسی میانی
که شامل مفاهیم و روابط میان آنها قرار دارد .در نهایت تبدیل این هستانشناسی میانی به
یک هستانشناسی نهایی قرار دارد که با زبانی رسمی-نمایشی ،مانند زبان  OWLبیان میشود.
جهت توسعه هستانشناسی صحنۀ نبرد ،از منابع معرفی شده در هر بخش ،اقدام به تحلیل
معنایی و تحلیل نحوی منابع کردهایم .تحلیل معنایی برای فهم دانش و اطالعات موجود در
متن منبع و تبدیل آن به ساختار هستان شناسی است که با استفاده از مفاهیم سطح باالی
نظامی و سپس دسته بندی مفاهیم ذیل هر مفهوم مرتبه باال صورت گرفته است .تحلیل نحوی
با یافتن نقش نحوی هر واژه در جمله و تبدیل آن به معادل مفهومی در هستانشناسی صورت
میگیرد؛ برای مثال ،فاعل جمله در مفهوم عامل ،فعلها در مفاهیم کنش و رویداد ،حروس
اضافهای که شامل با ،به وسیله ،از طری و  ...میباشد ،در یافتن مفاهیم افزارگان و
موجودیتهای اطالعاتی کمک میکند؛ همچنین منبع خوبی برای ایجاد روابط میان مفاهیم
است؛ برای مثال روابط مکانی ،زمانی یا علی .قیود و صفاتی که در جمالت وجود دارد برای
یافتن ویژگیها و حالتها مورد استفاده قرار میگیرد .واژگان مکانی و زمانی برای افزودن
مفاهیم و روابط مکانی و زمانی استفاده میشود .اعداد ،رشتهها ،تاریخها و زمانها برای ایجاد
روابط مقداری و مقداردهی مفاهیم متناظر بهکار میرود.
آخرین گام ،ایجاد نمونههای منفرد از مفاهیم در سلسلهمراتب آنهاست که مستلزم انتخاب
یک مفهوم ،ایجاد یک نمونه منفرد از آن و پر کردن ویژگیها با مقادیر تعیین شده و مجاز
میباشد(ثروتی و همکاران .)7505 ،در نهایت ،ارزیابی هستانشناسی صورت میگیرد .این
مرحله به منزله آزمایش سودمندی و کارایی هستانشناسی توسعه یافته میباشد .آزمون
هستانشناسی صحنۀ نبرد در بخش تجزیه و تحلیل یافتهها ارائه شده است.

یافتهها
هستانشناسی صحنه نبرد که مطاب با روششناسی تشریح شده در بخش پیشین توسعه یافته
است ،و شامل زیر بخشهای نظامی ،جغرافیایی و مالحظات غیرنظامی میباشد .دو دسته اصلی
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مفاهیم ،شامل موجودیت ثابت و موجودیت زماندار ،در این هستانشناسی وجود دارد.
موجودیت ثابت ،شامل مفاهیمی است که در طول زمان ،وجود ثابتی دارند؛ برخالس
موجودیتهای زماندار که دارای گامها یا بخشهای زمانی هستند ،موجودیت ثابت مانند اشیاء
مختلف پیرامون و موجودیت زماندار ،شامل فرایندها و رویدادها میباشد.
بخش نظامی این هستانشناسی دارای روابط و مفاهیم غنی برای مدلسازی انواع وضعیتها
و سناریوها در حوزۀ نظامی است .با بررسی انواع گزارشهای اطالعاتی که توسط ستاد
فرماندهی در سطوح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی برای کمک به تصمیمگیری فرمانده و در
جریان فرایند تصمیمگیری نظامی تولید میشود ،نیازهای دانشی و اطالعاتی آنها شناسایی شده
است .این هستانشناسی با مفاهیم ،دستهبندی مفاهیم ،روابط و ویژگیهای آنها ایجاد شده
است .چارچوب الزامات دانشی و مدلسازی دانش صحنه نبرد ،به تفصیل در مقاله دیگری
تشریح شده و در این مقاله به توضیح محصول توسعهیافته تمرکز شده است.
با توجه به نیاز به اطالعات و دانش مکانی در مدلسازی صحنه نبرد ،هستانشناسی
جغرافیایی صحنه نبرد در درون هستانشناسی صحنه نبرد ،برای رسیدگی به مسایل نمایش
مکان ،روابط و ویژگیهای مکانی ایجاد شده است .مالحظات غیرنظامی ،شامل مفاهیم مختلف
در حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میباشد که در این
زیرهستانشناسی در هستانشناسی صحنه نبرد به آن پرداخته شده است.
هر مفهوم در این هستانشناسیها ،دارای یک شناسه منحصر به فرد برای ارجاع به آن است
که مفاهیم مشتر در هستانشناسیها ،دارای شناسههای یکسان برای سهولت دسترسی و
ترکیب هستانشناسیها میباشند .عالوه بر شناسه ،هر مفهوم ،رابطه یا نمونه در
هستانشناسیها دارای نامی برای نمایش آن میباشد.
در ادامه این بخش ،سه هستانشناسی نظامی ،جغرافیایی و مالحظات غیرنظامی صحنۀ
نبرد معرفی میشود .در هر قسمت ،ابتدا آمار ،ساختار کلی هستانشناسی و تکسونومی که
حاوی دستههای اصلی مفاهیم میباشد ،در قالب تصویری ارائه میشود .در ادامه روابط میان
مفاهیم یا ویژگیهای شیء ،7ویژگیهای مقداری 5و در انتها ویژگیهای توضیحی 5ارائه میشود
1. Object Property
2. Data Property
3. Annotation Property
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میشود که به دلیل مشابهت ،ویژگیهای مقداری و توضیحی ،صرفاً در هستانشناسی نظامی
ارائه میشود .در نهایت ،نمونههای هستانشناسیها تشریح میشود .بهدلیل گستردگی نمونهها،
در برخی موارد به جای ذکر نمونهها ،مفاهیمی ذکر میشود که برای آنها وارد شده است

الف  -هستانشناسی نظامی صحنۀ نبرد
این هستانشناسی دارای  75590مفهوم 840 ،ویژگی شیء 572 ،ویژگی داده و 8282
نمونه میباشد .دستههای اصلی مفاهیم آن ،در شکل  5آمده است.

شکل  :3مفاهیم اصلی هستانشناسی نظامی صحنه نبرد

دو مفهوم مهم در این هستانشناسی ،عامل و کنش میباشد .عاملها ،مفاهیمی هستند که
دارای هدس و اراده بوده و میتوانند عمل یا کنشی را در محیط انجام دهند .در هستانشناسی
نظامی ،عاملها ،انواع نیروها و یگانهای نظامی ،بخشهای ستادی و صفی ،سازمانها ،دولتها
و  ...میباشند .کنشها شامل کنشهای مختلف نظامی و عمومی هستند .کنشهای نظامی
مربوط به اعمال نظامی است که در حوزههای مختلف فرماندهی ،عملیاتی ،اطالعاتی ،نیرو و
پرسنل ،آماد و پشتیبانی و  ...انجام میشود و هر کدام دستهبندیهای خود را دارد .کنشهای
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عمومی ،شامل اعمال عمومی است که برای تشریح یک سناریو عالوه بر اعمال خاص نظامی
وجود دارد.
عامل برای انجام کنش خود ،نیاز به ابزارهای فیزیکی و غیرفیزیکی دارد که ابزارهای
فیزیکی با عنوان افزارگان و ابزارهای غیرفیزیکی با عنوان موجودیتهای اطالعاتی در
هستانشناسی وجود دارد .افزارگان ،شامل دستهبندی کاملی از جمله وسایلنقلیه زمینی،
هوایی ،دریایی ،مهمات ،تجهیزات ،جنگافزارها ،سامانهها ،دستگاهها ،مواد و  ...است.
موجودیتهای اطالعاتی ،شامل سندهای اطالعاتی مانند طرحها ،برآوردها ،دستورها ،فهرستها
یا مفاهیم اطالعاتی دیگر مانند نیت ،هدس ،آماج ،مأموریت ،روش ،تاکتیک و  ...است.
موجودیت هایی که برای تشریح یک سناریو یا وضعیت مورد نیاز است و شامل افزارگان و
اطالعات نظامی نمیباشد ،با عنوان موجودیتهای عمومی آمده است .برخی مفاهیم که در
اندازهگیریها و محاسبات علمی استفاده میشود نیز با عنوان موجودیتهای علمی در
هستانشناسی قرار گرفته است.
عامل ،کنش خود را با استفاده از افزارگان و موجودیتهای اطالعاتی ،در بستری از زمان و
مکان انجام میدهد که با عنوان مفاهیم زمانی و مکانی در هستانشناسی آمده است .مفاهیم
مکانی با رویکرد نظامی هستند و در هستانشناسی جغرافیایی با جزئیات کاملتر به آنها اشاره
شده است.
هر کدام از عاملها ،کنشها ،افزارگان و دیگر مفاهیم موجود در هستانشناسی میتوانند
دارای ویژگیهای مختلفی باشند؛ این ویژگیها در دسته ویژگی قرار گرفته است که خود شامل
زیردستههایی مانند :ویژگی انسانی ،مکانی ،عملیاتی و  ...میباشد.
آخرین مفهومی که به آن اشاره میشود ،مفهوم وضعیت است .وضعیت ،عالوه بر آنکه خود
شامل دستهبندیهایی از انواع وضعیتهای شناخته شده انسانی ،عملیاتی ،اطالعاتی و  ....و
وضعیتهای نامدار می باشد ،مفهومی است که با استفاده از آن ،یک وضعیت نظامی تشریح شده
و پیونددهنده سایر مفاهیم هستانشناسی میباشد .بدین صورت که وضعیت دربردارنده و شامل
عواملی است که در زمان و مکان مشخصی ،با نیت ،هدس و آماج مربوط به خود ،با استفاده از
افزارگان و موجودیتهای اطالعاتی ،با روش خود ،کنشهایی را انجام میدهند .تمامی این
مفاهیم و روابط میان آنها ،تشکیلدهنده یک وضعیت مشخص میباشد که میتواند در
هستانشناسی تعریف شده و نمونههای متعددی در دنیای واقعی بگیرد.
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در هستانشناسی نظامی صحنه نبرد ،انواع روابط با عنوان ویژگیهای شیء ،میان مفاهیم برقرار
است .از جمله آنها میتوان به روابط مکانی(درون ،بیرون ،اطراس ،کنار ،نزدیک به ،دور از،).... ،
روابط زمانی( مبدا زمان ،انتهای زمان ،بازه زمانی ،پیش از ،پس از ،همزمان با ،)..... ،روابط علت و
معلولی(دارد علت ،دارد معلول ،کاهش میدهد ،افزایش میدهد ،تضعیف میکند ،تقویت
میکند ،هست متأثر از ،)..... ،روابط شمول(شامل ،بخشی از ،مرحلهای از ،عضوی از) ،روابط
موضوعی(الحاق با ،تخریب میکند ،هست تحت امر ،صادر میکند ،فرماندهی میکند ،نگهداری
میکند ،منهدم میکند ،مقاوم در برابر ،انتخاب میکند ،تصمیمگیری میکند ،کنشگر،
کنشپذیر ،)... ،دارد(دارد فرمانده ،دارد تاکتیک ،دارد هدس ،دارد نتیجه ،دارد ابزار ،دارد حالت)،
اشاره کرد.
ویژگیهای دادهای که حاوی مقادیر مختلف عددی ،رشتهای ،بولین و  ...میباشند ،مانند
مختصات جغرافیایی ،رنگ ،جنسیت ،تعداد ،وجود یا عدم وجود چیزی(مقدار بولین) ،دما،
مساحت ،سرعت ،حجم و  ...برای توصیف خصوصیات مفاهیم و نمونهها وجود دارد .ویژگیهای
توضیحی مانند :شرح ،آوای واژگان ،مترادس ،متضاد ،معادل انگلیسی ،پیوند به شبکه واژگان
فارس نت ،کوتهنوشت فارسی و انگلیسی و  ...نیز برای ارائه توضیحات بیشتر در مورد هر آنچه
که تعریف شده است در هستانشناسی با عناوین مفهوم ،ویژگی و نمونه موجود است.
نمونههای وارد شده در این هستانشناسی از کتب دفاع مقدس در زمینۀ عملیات نظامی ایران،
بخش اخبار دفاعی خبرگزاریها ،پایگاههای اینترنتی ،وبالگهای حاوی اطالعات نظامی و ویکی
پدیا استخراج شده است و شامل اطالعات و دانش پیرامون انواع عملیاتهای ایران در هشت
سال دفاع مقدس ،انواع افزارگان شامل انواع سامانهها و سیستمها ،انواع وسایل نقلیه ،مواد و
مهمات ،جنگ افزار؛ تجهیزات و  ...میباشد .همچنین شامل انواع عاملها و نقشها :ارتش،
سپاه ،لشکرها ،تیپها ،گردانها ،فرماندهان ،یگانها ،واحدها ،نیروها ،مراکز ،قرارگاهها ،ستادهای
فرماندهی ،سازمانها ،دبیرخانهها ،دوایر ،ادارهها ،اسیران ،شهیدان و  ،...و انواع کنشها:
نمونههایی از کنشها در عملیاتها مانند پیشرویها ،عقبنشینیها ،برآوردها ،کمینها،
پشتیبانی ،پاکسازی ،بمباران ،هماهنگسازی ،...غنایم ،سواب  ،طرحها ،مأموریتها ،تلفات
انسانی و غیرانسانی ،تاکتیکها ،استعداد ،آماد ... ،و ویژگیها و قابلیتها میباشد.
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ب  -هستانشناسی جغرافیایی صحنه نبرد
هستانشناسی جغرافیایی برای پشتیبانی از هستانشناسی نظامی و مالحظات غیرنظامی
ایجاد شده است .در این هستان شناسی ،مفاهیم مهم و دارای اولویت ،مفاهیم جغرافیایی
هستند .این هستانشناسی دارای  8757مفهوم 855 ،نوع ویژگی میان مفاهیم 570 ،ویژگی
داده و  2251نمونه میباشد .در شکل  ،8دستهبندی اصلی مفاهیم در این هستانشناسی آمده
است.

شکل  :4مفاهیم اصلی هستانشناسی جغرافیایی صحنه نبرد

در این هستان شناسی ،مفاهیم مهم و دارای اولویت ،مفاهیم جغرافیایی هستند که خود به
زیردسته های موجودیت جغرافیایی ،فرایند جغرافیایی و ویژگی جغرافیایی تقسیم میشوند .در
میان مفاهیم جغرافیایی ،موجودیت جغرافیایی از اهمیت باالتری برخوردار است که در آن ،انواع
موجودیتهای جغرافیایی ،شامل موجودیتهای جغرافیایی طبیعی و مصنوعی وجود دارند.
موجودیتهای جغرافیایی طبیعی ،شامل موجودیتهایی هستند که به صورت طبیعی و نه
ساختۀ دست بشر در طبیعت وجود دارند .این دسته موجودیتها ،شامل موجودیتهای طبیعی
آب ،خشکی ،هوا و فضا میشوند ،از جمله این موجودیتها میتوان به دریا ،اقیانوس ،کویر،
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جنگل ،باد و طوفان و سیارات و ستارگان اشاره کرد.
موجودیت های جغرافیایی مصنوعی نیز با توجه به کارکرد آن در موضوعات نظامی ،از
اهمیت باالیی برخوردارند؛ این دسته نیز مانند موجودیتهای طبیعی ،به زیردستههای
موجودیتهای مصنوعی آب ،خشکی و هوا تقسیم میشود .موجودیتهای جغرافیایی مصنوعی،
ساخته دست بشر و با مداخله انسان در طبیعت ایجاد شدهاند؛ برای مثال ،میتوان به کانال آبی،
سد ،دریاچه مصنوعی برای موجودیت مصنوعی آبی و انواع تأسیسات مخابراتی ،صنعتی،
گردشگری ،کشاورزی ،مسکونی ،تجاری ،سیاسی ،آموزشی ،نظامی ،انتظامی و  ...برای موجودیت
مصنوعی خشکی اشاره کرد.
از جمله دیگر دسته مفهوم ها در موجودیت جغرافیایی ،مفاهیم جانوران ،جغرافیای فرهنگی،
تقسیمات زمین ،موجودیت اطالعاتی جغرافیایی و ابزارهای جغرافیایی میباشند که به نسبت
موجودیتهای جغرافیایی طبیعی و مصنوعی اهمیت کمتری دارند و برای پشتیبانی در
مدلسازی مفاهیم موجودیتهای جغرافیایی طبیعی و مصنوعی اضافه شدهاند .جغرافیای
فرهنگی با عم و جزئیات بیشتر در هستانشناسی مالحظات غیرنظامی آمده است.
فرایندهای جغرافیایی نیز اشاره به فعل و انفعاالت طبیعی در حوزههای آبی ،خشکی و هوا و
همچنین فرایندهای انسانی در ارتباط با طبیعت و چند دسته فرایند دیگر با اهمیت کمتر
میباشد.
روابط میان مفاهیم در هستانشناسی جغرافیایی مشابه با این روابط در هستانشناسی
نظامی است؛ با این تفاوت که از نظر محتوایی مناسب روابط میان مفاهیم جغرافیایی میباشد؛
برای مثال در انواع رابطه دارد ،دارد رود ،دارد کوه ،دارد تأسیسات نظامی و  ...وجود دارد .در
هستانشناسی جغرافیایی ،روابط غنی مکانی و زمانی میان مفاهیم تعریف شده است.
نمونهها در هستانشناسی جغرافیایی از کتب منبع ،ویکیپدیا و سایر پایگاههای اینترنتی به
صورت دستی و با انجام تحلیلهای معنایی و از پایگاهدادههای جغرافیایی  Geonamesبه
صورت خودکار استخراج شدهاست .مفاهیم و اطالعات جغرافیایی اولویتدار ،برای کشور ایران،
کشورهای همسایه و کشورهای مورد عالقه ،مانند ایاالت متحده آمریکا ،انگلیس ،رژیم اشغالگر
قدس ،لبنان ،عربستان و برخی کشورهای خاورمیانه وارد شده است.
از هستانشناسی  ،Geonamesاطالعات کشورهای مختلف شامل :پایتخت ،زبان ،جمعیت،
همسایه های شمالی ،جنوبی ،شرقی و غربی ،شهرها ،مذهب ،متعل به قاره ،مساحت ،عر و
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طول جغرافیایی ،نام دامنه ،کد واحد پول ،کد پستی و اطالعات دیگری وارد شده است .مفاهیم
قارهها و ایاالت و استانهای کشورهای ذکرشده نیز افزوده شده است .روستاها ،شهرها،
شهرستانها و استانهای ایران نیز وارد شده است .برای شهرها ،جمعیت ،متعل به چه شهرستان
و استانی هستند و جمعیت آنها وارد شده است .مناط شهری شهر تهران نیز وجود دارد.
نمونههایی برای مفاهیم مکانهای سیاسی(ساختمانهای مجلس ،وزارتخانهها ،ساختمان
ریاستجمهوری ،سفارتخانهها) ،بوستانها ،جادهها ،بزرگراهها ،فرودگاهها ،شرکتهای هوایی،
کوهها ،رشتهکوهها ،قلهها ،کویرها ،رودها ،دریاها و دریاچهها ،چشمهها ،کانالها ،سدها،
جنگلها ،اماکن مذهبی(امامزادهها ،کلیساها) ،اماکن گردشگری ،اماکن صنعتی شامل
کارخانجات و نیروگاهها ،پاالیشگاهها و فازهای آنها ،پار ها ،پادگانها ،پایگاههای هوایی ،پلها،
ایستگاههای آتشنشانی ،دانشگاهها و دانشکدهها ،باغها ،باند فرودگاهها ،بندرها ،تاالبها،
شبهجزیرهها ،مجمعالجزایر ،شرکتهای تجاری ،بیمارستانها ،مرزها ،حوزههای نفتی ،خطوط
انرژی(نفت ،گاز) ،فازهای پاالیشگاهها ،خلیج ،خیابانها ،پوششهای گیاهی و جانوران ،درّه،
دشت ،صحرا ،سواحل ،گردنه ،کویر ،گاز و نفت پاالیشگاهها و نمونههای بسیاری از مفاهیم دیگر
نیز در هستانشناسی جغرافیایی وارد شده است.

ج  -هستانشناسی مالحظات غیرنظامی در صحنه نبرد
مفاهیم و روابط موجود در این هستانشناسی برای تحلیل و جمعآوری اطالعات پیرامون امور
غیرنظامیان توسعه یافته است که در انواع سندهای اطالعاتی نظامی به آنها اشاره میشود؛ این
هستانشناسی شامل  287کالس 575 ،ویژگی شیء و  78ویژگی دادهای میباشد .دستههای
اصلی مفاهیم در این هستانشناسی در شکل  2آمده است.
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شکل  :5مفاهیم اصلی هستانشناسی مالحظات غیرنظامی

در این هستانشناسی ،مفهوم کلیدی و مهم« ،عامل» میباشد .باقی مفاهیم پیرامون این مفهوم
و برای پشتیبانی از آن توسعه یافته است .عامل ،شامل زیرمفاهیم :عامل سیاسی و اجتماعی،
عامل قومی و عامل مذهبی میباشد .دستههای دیگر مفاهیم ،موجودیتهای اطالعاتی ،ویژگی،
وضعیت و کنشها نیز برای مدلسازی و ایجاد رابطه میان مفاهیم با مفهوم عامل ایجاد شده
است .هنگام نمونهسازی در این هستانشناسی ،با استفاده از روابط متنوع سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی ،زبانی ،جغرافیایی ،تاریخچهای ،میان عاملهای قومی ،مذهبی و سیاسی و مفاهیم ذکر
شده در باال مانند کنشها ،وضعیتها ،موجودیتهای اطالعاتی و  ،...رابطه برقرار شده است.
این هستانشناسی دارای روابط غنی برای نمایش روابط میان مفاهیم میباشد .مهمترین
این ویژگیها ،ویژگیهای انسانی ،اجتماعی و فرهنگی شامل :ویژگیهای اجتماعی مانند ساختار
خانوادگی ،طبقه اجتماعی ،عامل هویتبخش اجتماعات ،ویژگیهای ظاهری ،گروه قومی،
ویژگیهای ادبی ،دینی ،زبانی و فرهنگی است .از جمله ویژگیهای فرهنگی میتوان به داشتن
آداب و رسوم ،وضعیت آموزش ،نزدیکی فرهنگی با دیگر فرهنگها و  ...اشاره کرد .ویژگیهای
سیاسی ،امنیتی مانند وجود بحرانها ،تأثیرگذاریهای سیاسی ،مطالبات سیاسی ،گرایش به
تجزیهطلبی ،مرکزگرایی ،رهبران ،گروههای رقیب و  ...میباشد .ویژگیهای اقتصادی مانند
صنایع کلیدی ،شغل غالب ،مشکالت اقتصادی ،وضعیت اشتغال و بیکاری و  ...است .پیشینه و
ساختار ،دستهای دیگر از ویژگیها یا روابط میان مفاهیم است که به ساختار قدرت ،تاریخچه
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رویدادها و بحرانها و  ...میپردازد .موضع عامل در موارد خاصی مانند موضع نسبت به قانون
اساسی ،تمامیت ارضی کشور ،دموکراسی ،روابط با دیگر کشورها و  ،...آخرین دسته روابط یا
ویژگیهای میان مفاهیم است.
از جمله مهمترین نمونهها در هستانشناسی مالحظات غیرنظامی میتوان به نمونههایی در
مورد انواع اقوام ،نژادها ،قبایل و طوایف ،پیروان ادیان و مذاهب ،فرقهها و احزاب اشاره کرد ،این
نمونهها از طری روابط میان اشیاء ،با نمونههای مفاهیم دیگر مانند عاملها ،فرایندها،
موجودیتهای اطالعاتی و عام و  ...مرتبط شدهاند؛ برای مثال در مورد اقوام ایرانی ،انواع روابط
غنی میان مفاهیم ،مانند ویژگیهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی ،آموزشی ،ویژگیهای
جغرافیایی محل سکونت اقوام ،عقاید و موضع اقوام نسبت به مسائل سیاسی و عقیدتی،
تاریخچه و سابقه آنها و  ...آمده است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
انواع گوناگون آزمونها جهت بررسی صحت و پوشش مفاهیم و روابط هستانشناسی ،قابل
اجراست .این آزمونها شامل آزمون پوشش و صحت مفاهیم موجود در هستانشناسیها،
سلسله مراتب مفاهیم ،روابط و خصوصیات و نمونهها میباشد .در برخی از موارد ،دو آزمون
پوشش طراحی و اجرا شده است که در ادامه تشریح میشود.

جهت آزمون مفاهیم دو زیرآزمون پوشش و صحت طراحی و اجرا شده است .در
نخستین آزمون پوشش ،یک کتاب در مورد هر هستانشناسی با تواف خبره انتخاب شده،
واژه نامه انتهایی کتاب مال قرار گرفته و وجود یا عدم وجود  29درصد این واژگان در
هستانشناسی مربوطه آزمون شده است .به دلیل عدم وجود کتابی که جامع تمامی مباحر
نظامی باشد ،فرهنگ واژگان وزارت دفاع آمریکا 7معیار ارزیابی قرار گرفت که بیش از پنجاه
درصد واژگان انتخابی آن ،در هستانشناسی صحنه نبرد موجود بود.
در آزمون صحت مفاهیم ،بررسی میشود که آیا مفاهیم موجود در هستانشناسی در این
حوزه مهم هستند یا خیر .در هر حوزه ،خبرگان تعدادی مفهوم مهم و کلیدی در آن حوزه (29
مفهوم نظامی 59 ،مفهوم جغرافیایی و  59مفهوم مالحظات غیرنظامی) مشخص کرده و وجود
یا عدم وجود این مفاهیم در هستانشناسی آزمون شده است .در هستانشناسی نظامی%799 ،
1. http://www.military-dictionary.org/DARPA
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مفاهیم ،در هستانشناسی جغرافیایی  %799و در هستانشناسی مالحظات غیرنظامی %49
مفاهیم پیشنهادی خبرگان در هستانشناسی مربوطه موجود بوده است.
در دومین آزمون پوشش ،تعداد  79درصد از مفاهیم مهم انتخاب شده توسط خبره (بند
فوق) از هر حوزه به تصادس و به صورت تفکیکی انتخاب شده است .این مفاهیم منتخب مهم،
در اخبار نظامی جستجو شده و به ازای هر مفهوم 5 ،خبر برتر واکشی شده و سپس مفاهیم این
اخبار در حوزه مربوطه توسط خبره شناسایی میشود .وجود یا عدم وجود این مفاهیم در
هستانشناسی مربوطه آزمون شده و مورد تأیید قرار گرفته است .شایان ذکر است که برای
دسترسی به اخبار ،از پایگاه داده اخبار نظامی استفاده شده است .در این پایگاه داده ،اخبار،
دستهبندی موضوعی شده است و دستههای اخبار نظامی ،جغرافیایی و مالحظات غیرنظامی در
آن موجود بوده است .مفاهیم مهم منتخب ،توسط موتور جستجوی این پایگاه جستجو شده و
اخبار مرتبط که دارای بیشترین امتیاز از نظر تطاب با مفهوم ذکر شده بوده ،واکشی شده است.
جهت آزمون روابط سلسله مراتبی نیز دو آزمون پوشش و صحت طراحی شده است .آزمون
پوشش روابط سلسله مراتبی با آزمون پوشش روابط و خصوصیات به صورت مجتمع انجام
میشود.
جهت آزمون صحت روابط سلسله مراتبی ،در درخت سلسلهمراتب مفاهیم هستانشناسی
هر حوزه ،به تصادس  29مفهوم از مفاهیم برگ انتخاب شده است .شاخه این مفهوم تا ریشه از
هستانشناسی استخراج شده و به خبره ارائه شده است .خبره در مورد صحت سلسلهمراتب این
شاخه نظر میدهد ( .در محاسبه دقت ،خطای یک گره بر اساس تعداد فرزندهای زیر مجموعه
آن تا برگ وزن دهی میشود ).نظر خبره به عنوان آزمون پذیرفته شده و نتیجه به تأیید خبره
رسیده است.
برای آزمون روابط و خصوصیات هستان شناسی ،خبره در هر یک از حوزههای نظامی
(زمینی ،دریایی ،هوایی ،عملیات مشتر ) ،حوزۀ نظامی با تکیه بر جغرافیا و حوزۀ نظامی با
تکیه بر مالحظات غیرنظامی ،دو سناریو مشخص میکند .سناریوها حوزه مورد نظر را با تقریب
خوبی پوشش میدهد یا در صورت عدم پوشش ،سناریوی جدیدی اضافه میشود .در نخستین
آزمون پوشش ،وجود یا عدم وجود مفاهیم و روابطی که در سناریو بیان میشود در
هستان شناسی ،آزمون شده و به تأیید رسیده است و در دومین آزمون پوشش ،به ازای هر یک
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از مفاهیمی که در سناریو بیان شده ،خبره ،بدیهیات ضمنی هر مفهوم را بیان میدارد .وجود یا
عدم وجود این بدیهیات ضمنی در هستانشناسی ،آزمون شده و به تأیید رسیده است.
برای آزمون صحت روابط و خصوصیات هستانشناسی ،به ازای همه مفاهیم و روابطی که در
سناریو بیان شده و در هستان شناسی هم وجود دارد ،خصوصیات و روابط دیگر آنها از
هستانشناسی استخراج شده و به خبره ارائه شده است .خبره در خصوص صحت یا عدم صحت
آنها نظر میدهد .نظر خبره به عنوان آزمون پذیرفته شده و به تأیید رسیده است.
برای آزمون پوشش نمونهها ،در اخبار واکشی شده منتخب برای هر حوزه ،مصادی مفاهیم
مربوط آن حوزه توسط خبره انتخاب شده و وجود یا عدم وجود آن مصادی آزمون شده و به
تأیید رسیده است و برای آزمون صحت نمونهها ،در مورد مفاهیم مهم تشخیص داده شده
توسط خبره در هر حوزه ،مصادی آن از هستانشناسی استخراج میشود .صحت یا عدم صحت
قراردادن این مصادی در ذیل این مفاهیم بر اساس نظر خبره آزمون شده و به تأیید رسیده
است.

جمعبندی
با توجه به نیازهای فزاینده سامانهها و حوزههای نظامی برای هوشمندی بیشتر و تعامالت
معنایی باالتر ،جلوگیری از سربار اطالعاتی بر روی فرماندهان ،انتقال هدفمند اطالعات و دانش
نظامی به آنها ،همچنین برای عملیات مشتر نیروها در صحنه نبرد ،نیاز به مدلسازی ذهنی
مشتر در میان آنها برای هماهنگی تصمیمگیری و اقدام وجود دارد .بنابراین نیاز به ابزارهایی
برای مدل کردن دانش نظامی ،ایجاد استانداردهای واژگانی و استفاده از قابلیت آن برای
تبادالت معنایی وجود دارد.
با توجه به مزیتهای شاخص هستانشناسی در میان سایر ابزارهای مدلسازی ،با کمک
هستانشناسی میت وان یکپارچگی معنایی عمودی میان منابع اطالعاتی از فرمانده تا آخرین رده
نظامی ایجاد کرد .همچنین به کمک هستانشناسی میتوان یکپارچگی افقی میان منابع
اطالعاتی هم سطح ایجاد کرد که در غیر این صورت به اصطالح مانند سیلوهای جدا از هم
اطالعات رفتار میکنند و در صورت استفاده از هستانشناسی ،دارای روشهای عملیاتی
مشتر و زبان مشتر میشوند.
در این مقاله ،مفهوم هستانشناسی به عنوان روشی کارا برای مدلسازی دانش نظامی
معرفی شده و کاربردهای گوناگون آن در صحنههای نبرد مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس
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هستانشناسیهای نظامی موجود بررسی شد .برای توسعه هستانشناسی صحنۀ نبرد ،مفاهیم
صحنه نبرد تشریح شد .در نهایت ،محصول ساخته شده با عنوان «هستانشناسی صحنه نبرد»
مشخص شد .در انتها با روشهای مختلف ،این هستانشناسی مورد آزمون قرار گرفت و توانست
آزمونهای مختلف پوشش و صحت را با موفقیت پشت سربگذارد.
هستانشناسی توسعه یافته در محیط نرم افزار منبع باز  Protégéبا زبان  OWLاجرا شد.
این مجموعه هستانشناسی به عنوان زیرساخت سامانههای فرماندهیوکنترل تحت پروژهای
منتسب به نیروهای مس لح جمهوری اسالمی ایران ساخته و در کاربردهای آینده استفاده
میشود.
به نظر میرسد برای ایجاد پایگاه شناخت نظامی با استفاده از هستانشناسی توسعه داده
شده ،مطالعه و بررسی منابع بیشتر جهت تکمیل مفاهیم ،روابط و به خصوص قواعد ،مفید
میباشد .توسعه هستانشناسی در زمینههایی که تاکنون کمتر توسعه یافته مانند حوزههای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشت ،سبب بهبود هستانشناسی توسعه یافته
خواهد شد.
پیوند هستانشناسی توسعهیافته با پایگاههای تجربیات نظامی که تاکنون به صورت
غیرسامانه ای و مکتوب ایجاد شده است نیز سبب افزایش غنای پایگاه دانش از تجربیات و
درسهای آموخته شده نظامی میشود.
از جمله محدودیتهای موجود در این پژوهش ،دسترسی به دانش نظامی غیرمکتوب
موجود در ذهن خبرگان نظامی بود که به همکاری بیشتر بخش نظامی با پژوهشگران و صرس
زمان بیشتر نیاز دارد .امید است در فاز توسعه آتی هستانشناسی ،تسهیالت بیشتری در این
بخش فراهم شود .در نهایت مهندسی و ساخت سامانههای نظامی با هدس فرماندهیوکنترل و
مبتنی بر هستانشناسی توسعه یافته میتواند به بهترین وجه ،کاربرد هستانشناسی ساخته
شده را به عنوان «زیرساخت سامانههای فرماندهیوکنترل» نمایش دهد و زمینۀ مناسبی برای
ادامه این پژوهش باشد.
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