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  با رويكرد هستي شناسي يسيپل دانش تيريمد
  

  1يقماشچ فردوس
  

  2/8/90 :تاريخ پذيرش                                    14/4/90: تاريخ وصول
 

  چكيده
ي ها ييداراي رو بري گذار هيسرما قيطر از فرماندهان، و رانيمد ،ينظام يها طيمح در
 از. سازندي م فراهم نده،يآ در رو شيپ تمشكاليي جو چاره ليتسهي برا را نهيزمي دانش

ي برا دهيچيپ حال نيع در و ثرؤم يها وهيش ازي كي يسيپل دانش تيريمد ث،يح نيا
 دانش تيريمدي اساس اركان ازي كي. است سيپل سازماني دانش يها ييدارا تيريمد
 ةازاند بهي سيپل دانش تيريمدي ها يساز مدل در معموالً كه استي شناسي هست ،يسيپل

فظت از جان و دارايي احم ،موريت اصلي پليس در جهانأمشود، لذا  به آن توجه نميي كاف
مديريت حوادث، تحقيق و حفظ نظم و  راي قانون و پيشگيري از جرم،جافراد، اعمال و ا
اي كه هر يك از  اندازه :موفقيت تحقيقات پليسي عبارت است از. باشد امنيت جامعه مي

 .شود ميتحقيقات پليسي به طور موفقيت آميزي هدايت و انجام  هاي اصلي در فعاليت

هاي گزارش پليسي به  در بسياري از كشورهاي دنيا در سطوح ملي و محلي، داده
ها ادغام و تبديل  هاي خودكار مديريت گزارش هاي كاغذي به سيستم سرعت از گزارش

  .كند ها را قابل دسترس مي اي آن داده شوند و به طور فزاينده مي
 و كاربردها د،يفوا ،يشناس يهست انواع ،يشناسي هست مفهوم به ابتدا مقاله، نيا در

 امور در محور مسئله يشناس يهست توسعه ،يسيپل يها سازمان در يشناس يهست يها يگيژو
 تينها در و پرداختهي سيپل دانش تيريمد در آن گاهيجاو  شناسانهي هست كرديرو ي،سيپل
 و تيموقعيابيارز، شناسانهيهستيكردهايرو، يسيپليها تيفعال تيخصوص به توجه با

  . شدي پرداز مفهوم ،يسيپل دانش تيريمدي ساز مدل قالب در يطيمح هايديتهد
  .يشناسي هست ،يسيپل دانش دانش، تيريمد :واژگان كليدي

                                                 
 پژوهشي سازمان تحقيقات ناجا -عضو هيئت علمي -1
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  مقدمه
 قرار ارشد سراناف ارياخت در راي انبوه اطالعات فرماندهان و رانيمد ،ينظامي ها طيمح در
 در و افتهي بيترك ،يمختلفي اطالعات منابع از انبوه اطالعات نيا كه يحال در دهند، يم

 وي آگاه تيموقع آن به توجه با و اند رقرارگرفتهيوتفس ريتعب مورد مختلفي ها تيموقع
 ديبا درساختارمنيغي ها داده هم و ساختارمندي ها داده هم نيبنابرا. دهند يم انتقال راي دانش
ي كي. گردند لحاظ ديبا ها، داده نيا مختلف اشكال و ها مدل كهي طور به. شوند تيريمد
 ستميس رد،يگ يم قرار فرماندهان و رانيمد استفاده مورد ها داده تيريمدي برا كهي فنون از

    .باشد يم 1ميتصم تيحما
طريق ابزارهاي و هم از  2تواند هم از طريق ابزارهاي واكنشي هاي پليسي ميفعاليت
هاي محلي و نشان دادن  ابزارهاي واكنشي مثل بازديدها و بررسي. انجام شود 3پيش فعال

نواخت توسط افسران پليس به عنوان بخشي از وظايف  حضور پليس به طور مستمر و يك
  . شود تحقيقاتي آنها انجام مي

وگيري از ها يا ابزارهاي پيش فعال شامل آموزش عمومي براي كمك به جل شاخص
درسنگاپور افسران پليس، مردم جامعه را درباره آخرين روندها و . باشد وقوع جرم مي

 .4)2000ن، الهوامده، ئلو( دهند مخاطرات جنايي آموزش مي

واكنشي و پيش فعال عمل  در حالتثري ؤافسران پليس به شكل ماز آنجا كه 
درباره اين وظايف و روندهاي  عاتو اطال ها كنند، نياز دارند تا از آخرين دستورالعمل مي

به منظور شناسايي وظايف عادي و ه را طوهي پيدا كنند و دانش مربآگا جرم و جنايت
  .سازد ضرورت دانش پليسي را روشن مي ارتقا دهند و دستيابي به اين امر،طبيعي خود 
 ريدرگي ندهايفرا ازيي باال سطح فهم و درك مستلزم ها، ستميس نيا از استفاده

 ستميس بري مبتن كه استيي ها يپرداز مدل صورت به آن نهيبه كاربست كه است اتيعمل
  .باشد يم محور دانش

                                                 
1. Decision support system (DSS) 
2. Reactive 
3. Proactive 
4. luen&al-hawamdeh 
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 به توجه با كه ديآ يم دسته ب دانش تيريمد خدمات قيطر ازيي ها مدل نيچن
ي هست منظور، نيا يبرا 1ريكل نهآ .آورند يم وجود به را دانش وي آگاه خاص، تيموقع
 كي دري نظامي كاربردها به توجه با راي اطالعات انسجام كهمي داند  يكرديرو را يشناس
  ).1، ص 2003 كلير، بوري،( سازد يم فراهمي دانش طهيح

درحال حاضر . در حوزه فعاليت پليس، داشتن دانش از اهميت وااليي برخوردار است
اين مسئله . يش استدر حال افزا ها سازمان، و ها گروهميزان استفاده از دانش در ميان افراد، 

موجب شده توانايي ايجاد، كسب، تلفيق و به كارگيري اطالعات به صورت يك قابليت 
ادارات مجري قانون بايد به منظور كسب موفقيت در اين عرصه . ضروري سازماني درآيد

باشند  عالوه بر بهره گيري از دانش كنوني به طور پيوسته در پي كسب دانش جديد نيز 
  ).193-195 ص ،2005يو سامبراماني، سامبا مرس(

 

  مسئله انيب
تأثير كار پليس به عنوان افرادي زبده كه قرار است خدماتي به مردم ارائه دهند تا حد 

اين افراد زبده به ويژه زماني . بسياري بستگي به روش ارتباط متقابل آنها با افراد عادي دارد
تسلط بر اوضاع . و يا تعارض پيش آيدزير سؤال مي روند كه بين آنها و مردم اختالف 

زماني كه مردم . كند نقش مهمي را در اين ارتباط دوسويه ميان مردم و پليس بازي مي
گذارند، مأموران پليس بايد بتوانند از پس مسائل و تعارضات  قوانين و مقررات را زير پا مي

  . برآمده و با آنها مقابله كنند و نظم را برقرار سازند
زماني . ار پليس در شغل پليسي مستلزم داشتن ذهن و رواني بسيار سالم استماهيت ك

كه عملكرد ذهني متخصصان پليس دچار لطمه مي شود، قدرت تفكر و انعطاف پذيري 
مورد نياز جهت پايين آوردن استرس ناشي از لذت بردن از كار و ارائه عملكرد باال را از 

جسمي،  يها يماريباشته باشند، درصد ابتالء به اگر مدتي روحيه ضعيف ددهند و  دست مي
ها، مشكالت خانوادگي و زناشويي، خودكشي و داشتن اختالالت عاطفي، تصادف

                                                 
1. Anne, Cl. B 
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هاي قضايي از اعمال زور و دستگيري اشتباهي و عدم موفقيت در انجام وظيفه، در  پرونده
  ).6-29ص  ،2005كلي، ( يابد مي شيافزاآنان 

آوري، اصالح و تجزيه تحليل  تم توانايي پليس را در جمعفناوري اطالعات به طور ح
با . هاي مهم امور پليسي شده است اين مسئله باعث تغيير جنبه. اطالعات افزايش داده است

تر در امور پليسي  هاي هوشمندانه هاي كاربرد روش وجود آن كه مأموران پليس از قابليت
تر به منظور پيشگيري از جرم،  ل وسيعآگاه هستند، ولي باز هم به جاي تجزيه و تحلي

هايي كه در  فناوري. دهند اولويت را به جمع آوري شواهد و مدارك براي اجراي قانون مي
  . ترند شوند، بسيار موفق روش سنتي اجراي قانون در امور پليسي استفاده مي

ن به نوعي اگر بپذيريم تحقيق در مورد جرم خود جزء روند توليد دانش است به اي
اطالعات و ارتباط متقابل با مردم . است» دانش آفرين«مفهوم خواهيم رسيد كه پليس خود 

عوامل متعددي مانند مهارت و ميزان . دو منبع خامي هستند كه پليس با آنها سروكار دارد
  .كند تحصيالت پليس مواردي هستند كه طريقه برخورد اين نيرو با اين منابع را تعيين مي

 و عملكردها ها، تيخاص ها، تيموجود ازي ا نهيگنج عنوان بهي شناسي هست كرديرو
 و دانش اشتراك و كمك علم ازي مشخص ةحوز در دانش و فهم به آنها، نيب روابط
ي مراتب سلسله با ،يشناسي هست كي كهي طور به كند، يم ليتسه را آن از مجدد استفاده
 افراد نيب ارتباط باعث طرف كي زا حوزه، كي در شده گذاشته اشتراك به ميمفاه كردن

. شود يم ابزارها شدن كپارچهي وي كاربردي ها ستميس تعامل باعث گر،يد جانب از و
 مطرح) 2004( 1جكسون و وزيه مورد، نيا در نمونهي برا).62 ص ،1389 زاده، حسن(

 و هيتجز وي آور جمع دانش، و اطالعات وخلقي نيآفر دانش در افراد نقش كه ساختند
. رنديگ يم قرار تياهم اول درجه در ،يينها يريگ ميتصم در آنها از استفاده و ها داده ليلتح

 گوناگوني ها شكل به سيپلي ها سازمان در ازين مورد دانش و اطالعات حاضر، درحال
 مشكالت ثرؤم حلي برا آنها از استفاده و اطالعات نياي بررسي چگونگ شود، يم نيمأت

 خود كار در سيپل كه راي دانش انواع مثالي برا. باشد يم سيپل رانموأم راه سر بر موجود
  : عبارت است از كند، يم استفاده آن از

                                                 
1. Hughes and Jackson 
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 ها، مكان خدمات، ادارات، قاتيتحق انجامة نحو به مربوط دانش(يياجرا دانش) الف
  ؛)آمارها و ها بودجه فرم،ي ها لباس

  ؛)نيوقوان ها شرو رفتار، ،ها اقدام به مربوط دانش(ي نظارت دانش) ب
 ؛)دادگاه نيقوان و حقوق به مربوط دانش(ي حقوق دانش) ج

   ؛)نامظنون حقوق و جرم مدارك به مربوط دانش(ي عمل دانش) د
. )يقيتحق تفكر سبك شامل قيتحق رفتار به مربوط دانش( يليتحل دانش) ه

  )298،ص 1388گاتچالك،(
 ثرؤم حلي براي اساس منبع كي نعنوا به تواند يم فوق،ي سيپل دانش انواع از كي هر
 كه آنچه ن،يبنابرا. باشد خودي تخصصة حوز در سيپل مورانأم راه سر بر موجود مشكالت

 است، ازين موردي اساس منبع نيا به پرداختني برا ،يديكل وي اساس نكته كي عنوان به
 توان يم رمنظ سه از تر، خاص ريتعب به كه است، شناسانهي هست كرديرو از بودن برخوردار

  : است انينما ريز شكل در كه د،يكش ريتصو بهي سيپل دانش تيريمد طهيح در را آن
  
  
  
  
  
  
  

  

  )3، ص 2003كلير، بوري ،( :ي منبعسيپل دانش تيريمد سطوح .1 شكل
  

 شده انينماي سيپل دانش تيريمد طهيح دري اساس هيال سه فوق، شكل به توجه با
 لغات و ها واژه عبارات، دارنده بر دري سيپل دانش تيريمد 1يشناس اصطالح: اول هيال. است

مفاهيم مثل پليس جامعه محور، امنيت اجتماعي، عمومي، ( استي تخصص و شده محدود

                                                 
1. Terminology 

  يسيپل دانش تيريمدي شناسي تهس
  
  
  
 

 يسيپلدانشتيريمديبندطبقه

 دانش تيريمدي شناس اصطالح
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 در كالني ها داده به سيپل دانش تيريمدي شناس اصطالح كاربست تينها در كه) انتظامي
  .شود يم منجري سازمان ارتباطات طهيح

 طبقه بردارنده در كه استي سيپل دانش تيريمد 1يبند طبقه ،يبعد هيال در نيهمچن
 و ها مترادف -تر كينزد/ دورتر اصطالحات س،يپلي ا حرفه وي تخصص اصطالحات

 در كه سازد، يم روشن را گريكدي با اصطالحات نيا رابطه ساختن روشن و -ها متشابه
 منجري دانش سازماني بند مقوله بهي سيپل دانش تيريمدي بند طبقه كاربست تينها
 سوم، هيال رهخباال و، مانند فرهنگ سازماني، مديريت تغيير، سازمانهاي ياد گيرنده شود يم

 روابط، ها، نگرش م،يمفاه بردارنده در كه استي سيپل دانش تيريمد 2يشناسي هست
 استدالل به هيال نيا ،يينها كاربست و استي سازمان دانشي اصلي ها شاخه كاركردها،

هاي مديريت  ، مانند سيستمشود يم منجري سيپل دانش طهيح دري داخلي ها تيقابل ارخودك
  .منابع انساني و اتوماسيون اداري

 دوم گام در و شروعي شناس اصطالح از اول، گام دري سيپل سازمان فوق، شكل طبق
ي بند مقوله وي بند طبقه را دانشي تخصص اصطالحات ديبا ،يشناس اصطالح براساس

 از كي هر تا كشاند، ريتصو به راي سيپل دانشي شناسي هست ،يينها گام در سپس و دينما
 نجايا در كهي اساس الؤس .شد خواهد كاربست نوع كي به منجر مراحل و ها، گام نيا

 كرديرو قيطر ازي سيپل دانش تيريمد وي ساز مدل به پرداختن كه است نيا است، مطرح
  است؟ گونهچ شناسانهي هست

  

  ست؟يچ دانش تيريمد
 پردازش وي سازمانده گرفتن، ارياخت در ،ييشناسا ةويبه نظر برخي از صاحبنظران، ش

 در گريد عبارت به و شود يم عيتوز آن از پس باشد كه يم دانش خلق جهت اطالعات
  .شود گرفته كار به شتريب دانش خلقي برا تا رديگ يم قرار گرانيد دسترس
 كياستراتژ منابعي ريكارگ به و فهمي برا ندهايافر ازي ا مجموعه دانش، تيريمد
ي برا رايي ها هيرو كه است يافته ساختي كرديرو دانش، تيريمد .است سازمان در دانش

                                                 
1. Ttaxonomy 
2. Ontology 
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 و ازهاين نيتأم منظور به دانشي ريكارگ به و رهيذخ ،يسازمانده وي ابيارز ،ييشناسا
 در ليتسه اطالعات، تيريمد بر عالوه دانش تيريمد .سازد يم برقرار سازمان اهداف

  . دارد عهده بر زين را دانشي كاربر و ميتسهي ها روش تيريمد و ديجد دانش جاديا
  

  چارچوب مديريت دانش پليسي
توان سطوح دانش را در كنار  براي اينكه بدانيم مديريت دانش چه كاربردهايي دارد، مي

بينيم دانش  مي 1جدول  گونه كه در بر همين اساس، همان. انواع مختلف دانش قرار دارد
پايه، پيشرفته و خالقانه در كنار دانش اجرايي، نظارتي، حقوقي، عملي و تحليلي قرار 

ايم كه از  در اين شكل ما الگويي را براي مديريت دانش پليسي تعريف كرده. اند گرفته
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات را دوازده خانه تشكيل شده است و كاربردهاي سيستم

  .دهد نمايش مي
هاي اطالعات و  هاي بعدي ابتدا براي شناسايي سيستم به عنوان مثال ما در شكل

كنند،  فناوري اطالعات كنوني پليس كه در حال حاضر از مديريت دانش پليس حمايت مي
هاي اطالعات و فناوري اطالعات پليس كه  به بعد به سيستم 2كنيم و در جدول  استفاده مي

 3جدول توانند به پشتيباني از مديريت دانش بپردازند، خواهيم پرداخت و در  در آينده مي
  .اند ها فقط به عنوان مثال ساده درج شده اين سيستم

  
  )300،ص 1388گاتچالك،:(چارچوب كلي مديريت دانش پليسي منبع .1جدول 

  سطوح
  انواع 

  دانش خالقانه  دانش پيشرفته  دانش پايه

        دانش اجرايي 
        ارتيدانش نظ

        دانش حقوقي
        دانش عملي

        دانش تحليلي 
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هاي اطالعات و  چارچوب كلي مديريت دانش پليسي براي وضعيت كنوني سيستم .2جدول 
  )300،ص 1388گاتچالك،:(فناوري اطالعات منبع

  سطوح
  انواع 

  دانش خالقانه  دانش پيشرفته  دانش پايه

  متن  دانش اجرايي 
  صفحه گسترده

  تاينترن
  اينترانت

  ارتباط سيار
  سيستم جغرافيايي

  اثر انگشت كتاب   دانش نظارتي
  راهنماي انجام تحقيقات

  اسناد
  ها پايگاه دادة روش

  هاي كاري جريان
  تصور خالق 

  پايگاه داده قانون   دانش حقوقي
  سيستم كتابخانه اي

  قوانين بين المللي
  سيستم ثبت مدارك

  موتور جست و جو
براساس گيري  سيستم نتيجه

  پرونده
  استانداردهاي سند  دانش عملي

  استانداردهاي عملي
هاي عمومي مخزن دادة  پايگاه داده

  مربوط به تجارب كاري
  گفت وگو از طريق ويدئو 

  سيستم ثبت پرونده
  موارد خالصه شده از قانون  دانش تحليلي

  موارد خالصه شده از پرونده
گروه افزار شناسايي از طريق نوار 

  ويدئويي
  ثبت خبره

  سيستم خبره
  

ي اطالعات ها ستميسچارچوب كلي مديريت دانش پليسي براي وضعيت دلخواه . 3جدول 
  )301،ص 1388گاتچالك،:(وفناوري اطالعات  منبع

  سطوح
  انواع 

  دانش خالقانه  دانش پيشرفته  دانش پايه

  متن  دانش اجرايي 
  صفحه گسترده

  ثبت روزانه به صورت الكترونيك

  اينترنت
  ترانتاين

  سيستم كيفيتي

  ارتباط سيار
  سيستم جغرافيايي
  اطالعات اجرايي

  اثر انگشت كتاب   دانش نظارتي
  راهنماي انجام تحقيقات

  مديريت سند

  اسناد
  ها پايگاه دادة روش

  شناسايي ازطريق نوار ويدئو

  هاي كاري جريان
  تصور خالق

  بهترين نمونه هاي كاري
  پايگاه داده قانون   دانش حقوقي

  اي تم كتابخانهسيس
  كتاب الكترونيكي قانون

  قوانين بين المللي
  سيستم ثبت مدارك

  اكسترانت

  موتور جست و جو
گيري  سيستم نتيجه

  براساس پرونده
  هوش مصنوعي

  استانداردهاي سند  دانش عملي
  استانداردهاي عملي

هاي عمومي  پايگاه داده
مخزن دادة مربوط به 

گفت و گو از طريق 
  ويدئو 
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  تجارب كاري  سيستم طراحي
  توليد سند

  سيستم ثبت پرونده
  جست و جوي هوشمند

  موارد خالصه شده از قانون  دانش تحليلي
  موارد خالصه شده از پرونده

  ارائه شرح و تفسير درباره پرونده

افزارشناسايي از طريق  گروه
  نوار ويدئويي

نظارت نامحسوس هنگام 
  وقوع جرم

  ثبت خبره
  سيستم خبره

بوط به هاي مر گزارش
  تحقيقات

  

  هستي شناسي چيست؟
. پردازدي م 1وجود اي يهست بودن،ة مطالع به كه است فلسفه ازي ا شاخهي شناسي هست

 ارتباطات و نياديبني ها داده شرح و صيتشخي پ در فلسفه،ة مقول دري شناس يهست دانش«
 در آنها انواع و نياديبن ميمفاه فيتعر به بتوان له،يوس نيه اب تا مي پردازد وجود اي يهست در
 ساختي برا نيهمچن). 62ص  ،1389 زاده،        حسن( »پرداخت مشخص چارچوب كي

 قيطر از دانش است معتقدي و. سازد يم مطرح را دانش اشاعه روند ،يشناسي هست كرديرو
  :شكل سه به دانش مخزن قالب در و شود يم ظاهر و انتقال) يخارج -يداخل(ي دانش منابع

  ؛العاتاط خدمات) الف
  ؛يدانش خدمات) ب
   .دانش كردن روز به خدمات) ج

 دانشي شناس يهست ازيي ها مدل دانش، مخزن تينها در كه است كاربرد قابل
 دانش منابع كالني ها مدل صورت به را آن تواند يم سازمان و سازد يم انينما راي سازمان
   :دبه شرح زير طراحي و آماده ساز ياساس وي اصل هيال سه در خود

  ؛ها داده گاهيپا -1
  ؛محور دانش -2
  .)يمورد( محور مورد -3
 و اسنادي بند مقوله هدف باي سيپل دانشي شناسي هست كه است معتقد) 1993( 2برراگ
  .استيي شناسا قابلي اساس بعد دو در مدارك

                                                 
1. Existence 
2. Gruber 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
 

 1390 بهار، چهارم، سال اولشماره  ،نظم و امنيت انتظاميفصلنامه   92

ي دانش مقوالتي بند طبقه با منطبق رساختارمنديغ اطالعاتي سازمانده :اول بعد
  ؛سازمان
  .آنهاي ساز انينما وي ابيباز و ديمف و كارآمد اطالعاتي ساز رهيذخ ليتسه :دوم دبع

 ريز شرح به قالب، سه دري سيپل دانشي شناس يهستي مهندس بر،اگر نظر طبق نيبنابرا
  :باشد يم طرح قابل

 ها؛ وهيش ،يسازي رسم ابزار،ي مهندس) 1

 ؛يدانش ساختار نيبي شناسي هستي نگار نقشهي مهندس) 2

 .يشناسي هستي رييادگ ،يشناسي هست تيريمدي مهندس) 3

ي سيپل دانش تيريمدي ها طيمح انواعي سيپل دانشي شناسي هستي مهندس به توجه با
  :عبارت است از كه شود، يم متصور نهيزم سه در خاص، طور به

   دانش؛ي ها مخزن و دانشي ها درگاه مفهوم) الف
  دانش؛ و اطالعات منابع نيب هماهنگ قيتلف) ب
ي كاربرهاي برا هم و دانشي كاربردهاي برا هم دانش تيريمد خدمات تدارك) ج
  ).193-195، ص 1997،  1استوك( دانش

  

  يشناسي هست انواع
 مثل. كند يمي معرف را رشتة خاص يك ميمفاه كه :2ياختصاصي شناسي هست) 1

 ؛.... وي سيپل دانش ،يكشاورز ،يپزشكي مهندس

 را رخدادها و فضا زمان، مورد دري عموم اطالعات كه :3يعمومي شناسي هست) 2
 كنند؛ يم ارائه

 فيتوص حوزة خاص در راي خاص فيوظا كه :4يشناخت روشي شناسي هست) 3
 كند؛ يم

                                                 
1  . Stock,O 
2. Domain Ontology 
3. Generic an Common Sense Ontology 
4. Method Ontology 
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 كند يم فيتوص را نيال آني اطالعات منابعي محتوا كه :1فرادادهي شناسي هست) 4
  .)62-63ص  ،1388 زاده، حسن(
 

  ها يشناسي ستهي كاربردها و ديفوا
 ارائه ريز شرح به توان يم دانش تيريمدي ها ستميس در را فوقي ها يشناسي هست ديفوا

  :نمود
 مدارك؛ از مناسب اطالعاتي ابيباز) 1

 مختلف؛ منابع از اطالعاتي ساز پارچه يك) 2

 درست؛ و منسجم اطالعات از نانياطم حصول) 3

 دارند؛ مجدد را مبادلة و استفاده تيقابل كه ها مدل از ييها مجموعه نشيآفر) 4

 .مجموعه در موجود قيحقا قيطر از افزوده دانش حصول)5

ي هستي نگهدار و جاديا ازي اصل هدفو همچنين  يشناسي هست نيتدوي اصل هدف
 كي يمبنا بري فن وي انسان عوامل نيب دانشي كارانداز به وي گذار اشتراك به ها، يشناس
  .استي ساز مفهوم
  

  دانش ميتسه و ها يسشناي هست
 نيا و هستند دانش تيريمدي ها نظام ازي مهم بخشي افزار نرمي ها نظام كه آنجا از

 نرمي ها زبان ،يافزار نرمي سكوها جمله ازي ا دهيعد مشكالت باي افزار نرمي ها نظام
ي ريپذ كنش انيمي برا نهيزم جاديدارند،ا سروكار نامتجانسي ا شبكهي ها پروتكل وي افزار

 و كاربران نيب ارتباطات بتواند تا رود يم شمار به اتيضرور از ها، نظام و كاربران نيب
  : ت است ازعبار ارتباطات نيا ازي برخ. بخشد سامان را ها نظام

 گر؛ييكد با كاربران نيب ارتباط) 1

 اندركاران؛ دست و كاربران نيب ارتباط) 2

 گر؛ييكد با اندركاران دست نيب ارتباط) 3

                                                 
1. Metadata ontology  
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 ستم؛يس و اندكاران دست نيب رتباطا) 4

 كاربران؛ و ستميس نيب ارتباط) 5

 .گريدي ها ستميس و ستميس نيب ارتباط) 6

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  دانش مديريت نظام يك در فضاها روابط و روابط فضاي .2شكل 
  )64، ص 1389همايش ملي دانش و امنيت،: (منبع

 

ي فضا يك دانش، تيريمد بستري فضا شود، يم مشاهده 3 شكل در كه گونه همان
 بدون آنها نيب ارتباط جاديا كه استي مختلف عناصر و اياش از نامتجانسي اجزا از متشكل
 در ليدخ مختلفي اياش ارتباطات و تيماه بتواند كهي شناختي هست رابط يك وجود

 محتوا، كاربران،ي فضا چهار از كدام هر. بود خواهد رممكنيغ كند، نييتب را ارتباطات
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 جاديا نيبنابرا دارند، را خود خاصي كاركردها و الزامات ،يستميس تينها در وي تيريمد
  .استي شناسي هست ازمندين فضاها نيا نيبي زبانهم

يي ها توافق سطح، سه در كه است الزمي طيمح نيچن در كه باورند نيا بر متخصصان
ي محتوا ابعاد نييتع و ها عامل نيبي طارتبا پروتكل دانش،يي بازنما قالب. باشد داشته وجود
  .دانشي گذار اشتراك بهي برا نظر موردي دانش

  

  يسيپل امور دري شناسي هست كاربرد
 نيا يشهير. باشند داشته تواننديمي اديزي كاربردهاي سيپل امور در ها يشناسي هست

 عنوان به نشدا تيريمد. داردي سيپل امور در دانش تيريمد كه استي تياهم در كاربردها
 ،يگذار اشتراك به نديفراي وارتقاي ساز سادهي درراستا تواند يم ها، تيفعال ازي ا مجموعه
  .دهدي يار خود اهداف بهي ابيدست در را سيپل دانش،ي ريكارگ به و ادراك خلق، اشاعه،
 دانش تيريمد مركز كي يدارا هلند، الهه در) يوروپل( اروپا سيپل نمونه عنوان به
 روز دانش، تيريمد مركز در را خودي دانش گاهيپا مداوم، صورت به سازمان نيا. است
 علوم ها، يفناور با ن،يقواني اجراي راستا در كه نمايد حاصل نانياطم تا كند يمي ساز آمد
 مجرماني ريدستگ با اول، وهلة در سيپل قاتيتحق. است همگام شرفته،يپي ها حوزه ريسا يا
 مدارك ارائه وي گردآور با دوم، وهله در و ريدستگ به منجر مداركي گردآور قيطر از
  .است مرتبط آنها تيمجرمي برا شواهد و

  

  يسيپلي ها سازمان در ها يشناسي هستي ها يژگيو
ي ها يژگيو از زيني سيپلي ها يشناسي هست ،يسيپلي ها تيفعال متنوع تيماه به توجه با

  :از عبارت است آنها ازي برخ كه بود خواهند برخورداري خاص
 اصطالحات؛ تنوع و اموري گستردگ) 1

 آنها؛ي توانمند سطح در تفاوت و كاربران تنوع) 2

 پليسي؛ واژگان ساختاريي ايپو و جريان) 3

 .ها يدسترس و روابطي چندگانگ) 4
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ي برا دارد، عهده بر جامعه در را تيامن و نظم حفظ تيمسئول سيپل كه آنجا از
ي نظر مختلفي ها حوزه در را ها تيفعال و امور ازي عيوس گسترة خود، اهداف بهي ابيدست
 جيترو وي ريشگيپ آن، بهي دگيرس و جرم با مواجهه بر عالوه. رساند يم انجام بهي عمل و

ي سو از. كند يمي ريگيپ گسترده صورت به جرم كاهش منظور به زين راي اجتماع انضباط
 انتظارات، ها، خواسته جامعه، اقشار از كدام هر و هستند جامعه عموم س،يپل مخاطبان گر،يد

 نيا بر. باشند مي دارا را خود صنف و قشر خاصي ها فرهنگ خردهي حت و ها يتوانمند
 بهيي گو پاسخ بر عالوه كهي ا گونه به آنها از كدام هر با درست روابط ميتنظ اساس،
يي ها ظرافت اعمال ازمندين رسد،ب انجام بهي مقتض نحو به زين قانوني ساز ادهيپ آنها، توقعات
 افرادي ذهني ها داشته و اتيتجرب ها، العمل عكس بازخوردها، بهي دسترس بدون كه است
  .رسد يم نظر به رممكنيغ ،يسيپل امور در ليدخ

 مختلفي ها سازمان با ارتباط ضرورت لحاظ به سيپلي واژگان ساختار سو، گريد در
 نسبت ،يصنعت وي اجتماع حقوق، مختلفي هادهان با مشاركت لزوم وي خارج وي داخل
 ن،يبنابرا .برخوردار است ياديز اريبسيي ايپو و تياليس از ،يياجراي نهادها ريسا به

 ها نهيزم نيا در ازين مورد انعطاف و گسترش از ديباي سيپل سازمان كي يها شناسي هستي
 بر نهيبه تعامل نةيزم شود، يمي ريجلوگ ساختاريي ستايا از نكهيا ضمن تا باشد برخوردار

 نيا ،يفرامل روابط و شدني جهان گسترش با امروزه. گردد فراهم موجود دانش اساس
  .شود يم آشكار شيپ از شيب ضرورت
 سطوح در اطالعات بودن محرمانه حفظ ضرورت و تيامن مقولة تياهم به توجه با

 آن، رينظ ويي جنا قاتيتحق به مربوط اطالعات افراد،ي شخص اطالعات از اعم مختلف،
 نيبنابرا. هاست سازمان ريسا از متفاوت ،يسيپلي ها سازمان در اطالعات بهي دسترس سطوح
 به مناسبيي گو پاسخي برا. كنند يم دايپ چندگانه كاربرد مواردي برخ در ها شناسي هستي

ي نحو ، بهيسيپلي ها سازماني ها شناسي هستيي طراح در كه است الزم ت،يوضع نيا
  . شود توجه دقت به دانش تيريمدي ها نظامي دانشي محتوا با ها شناسي هستي تعامل
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  يسيپل امور در محور مسئلهي شناسي هست توسعه
 مرحله سه ،يسيپل درامور محور مسئلهي شناسي هست توسعهي برا) 2003( ستيبر وي بور
    :است انينما ريز شكل در كه سازد يم مطرح راي اساس

  

  .پليسي دانش شناسي هستي توسعه حلمرا .3 شكل
  )6، ص 2003كلير، بوري، ( :منبع

  
 مدنظر مرحله 3 يابد، توسعهي سيپل دانشي شناسي هست نكهياي برا ،4 شكل به توجه با
  . است

 مثلي اساس الزاماتي يكسر داشتن به منوط كهي سيپل دانش نديفرا ليتحل اول، مرحله
  . است اصخ حوزه در دانش دامنه و اهداف نييتع
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ي ررسميغي سازي تخصص به منوط كه نديفرا در ريدرگ دامنه نييتع دوم، مرحله
 طبقه مند،ي ا حرفه وي تخصص ،يررسميغ صورت به ميمفاه مرحله نيا در .است ميمفاه
  . شوندي م رهيذخي سيپل دانش منبع عنوان به آشكاري ها داده شكل به و شوند يمي بند

 بهي سيپل دانش كردني تخصص به منوط كه دامنه اتيخصوص نييتع سوم، مرحله
 شكل س،يپل دانشي شناسي هست مرحله نيا در. استي كدگذار قيطر از وي رسم صورت

ي ابزارها ازمندين) 3و  2( مرحله دو در ،يسيپل دانشي شناسي هست توسعه جهت. رديگ يم
  .ميباش يمي سيپل امور دري تيحما

  

  يسيپل دانش تيريمدي ها مدل
 ديبا محدودي زمان در كه دارند كار و سري ا فشرده اطالعات با سيپلي قاتيتحقي اواحده

 راسموسن بورمن، گوپتا، عطابخش، ،يو جير هاك، شرودر، چن،( كنند استفاده آن از
به  دانش هيپا بر كامالً ديبا اطالعات نيا از كارآمد استفاده). 271-285،ص 2002 وكلمنتر،
 دانش از استفاده تازگي در اكثر كشورها توجه جدي به روندبه . رديگ صورت آمده دست

ي دستاوردها از ها، مدل نيا است؛شده دانش تيريمدي ها مدل ازي ريگبهره با ،يسيپل
 انتقال ،يابيباز وي ساز رهيذخ د،يتول روند بهي نحو به كه رنديگ يم بهره اطالعات،ي فناور

 دنر،يل ،يعلو( دينما يم اصالح را نآ ضعف نقاط و كرده كمك دانشي ريكارگ به و
 اشاره اختصار بهي سيپل دانش تيريمدي ها مدل ازي برخ به ليذ در ،)107-136،ص 2001

  :شود يم
  

 شش كه است اطالعاتي فناور تكامل بري مبتن :دانش تيريمد رشد مراحل مدل -
 رد؛يپذ يم شكل دانش تيريمد اطالعات، تكامل و رشديي نها مراحل در و دارد، مرحله
 

 ارتباط: جمله از چندگانه مراحل از كه: دانش و اطالعاتي كيالكترون توسعه مدل -
 شركت ،يكيالكترون كار و كسب -يكيالكترون ستد و داد ،يداخل ارتباط ،يخارج
  است؛ شده ليتشك كار نوع رييتغ وي كيالكترون
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 گرفته صورت اقداماتي نسب تكامل زانيمي ابيارزي برا :دانش تيريمد تكامل مدل -
 شود؛ مي استفاده سازمان، دانش تيريمد نهيزم در

  

 :مرحله چهار در كه :دانش تيريمدي چرخش مدل -

   كارها؛ انجام ديجدي راهكارها فيتعر: دانش ديتول) 1
   دانش؛ي غنا و خلوص شيافزا: دانش شيپاال) 2
  سازمان؛ي دانش مخازن در دانش دادن قرار: دانشي ساز رهيذخ) 3
مناسب  مكان و زمان در و  مناسب افراد ارياخت در دانش دادن قرار: دانش عيتوز) 4

  .باشد مي
  

  يسيپل دانشي ساز مدلي برا شناسانهي هست كرديرو
  

  ).8، ص 2003كلير، بوري ،(:منبع. تيموقع يابيارز مدل .4 شكل
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 شناسانهي هستي مهندس) 1990 ولز و ؛1997 استوك، ؛2001 ،يرو ؛1988 نرگ،ياست(
ي سيپل دانشي ساز مفهوم قيطر از ،يسيپل دانش تيريمد نديفراي باال سطح ليتحلي برا را
 كرديرو يك را 1تيموقعي ابيارز كرديرو بنابراين،. سازند يم مطرح تيموقع بري مبتن
 ريز شكل در كه. كردند ارائه وي معرف سيپل دانشي ساز مدلي برا مناسب شناسانهي هست
  :است شده انينما

ي هستي مبناي زير هيپا دري ا چندگانه عناصر و عوامل ت،يموقعي ابيارز كرديرو طبق
 مسئله به طور و تيموقع به بسته كه هستند ليدخي سيپل دانشي ساز مدلي برا شناسانه
 كرديرو در طيشرا نيتخم. گردد يمي سيپل دانشي ساز مدل ازي خاص نوع به منجر محور،

 كه زند يم رقمي سيپل دانشي برا را شناسانهي هست جنبه ازي خاص شكل ت،يموقعي ابيارز
 مدل در مهم عناصر فوق، شكل به توجه با ن،يبنابرا. بود خواهد مؤثر دانشي ساز مدل در
 به آنها نيب رابطه هم و شدهيي شناسا هم ت،يموقعي ابيارز قيطر از ،يسيپل دانشي ساز
  .آورد به وجود راي سيپل دانشي ساز مدل ازي خاص نوع تا شود يم دهيكش ريتصو

  

  يطيمح هايديتهد يابيارز كرديرو
) 3 سطح مثال يبرا( اثر يابيارز اي ديتهد يابيارز سطح اطالعات قيتلف سطح نيباالتر
 ينيب شيپ را آن و كرده يزير برنامه ندهيآ يبرا يكنون تيموقع از استفاده با كه است،

 يها تيقابل و مجرم ي،خود يريپذ بيآس شده، يابيارز تيموقع ريثأت درباره و دينما يم
 ديتهد يابيارز كرديرو. كند يم نييتع را خطر سطوح و نموده استنتاجرا  ي سازمانروين

 آنها يآمادگ است؟ زانيم چه روين يكل حرط: دهد پاسخ ريز هاي الؤس به دينما يم تالش
 از ست؟يچ نهاآ اهداف ست؟يچ آنها مقاصد هستند؟ كارا و ثرؤم چقدر است؟ اندازه چه به
 م؟يده انجام رابطه نيا در يمتوان يم يكار چه ما ند؟ينما يم استفاده ييراهبردها نوع چه
  بود؟ خواهد چه يريدرگ جهينت

 براساس نيهمچن د،ينما نييتع را يريدرگ جينتا دارد قصد ديتهد يابيارز كرديرو
 طيمح ش،آموز سطح هدف، مجرم يمش خط و دهيعق درباره آمده دست به اطالعات

                                                 
1. Situation Assessment 
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 در عوامل نيا. است فرصت و ييتوانا هدف، بر ديكأت. دينما يابيارز را رهيغ و او ياسيس
  .اند شده داده شرح 5 شكل

 

  محور يهست يدانش تيريمد خدمات
 يدگيرس يبرا ييابزارها و يتيريمد يها روش از يآگاه مستلزم دهيچيپ ينظام يها طيمح
 اشكال به و مختلف منابع در موجود اطالعات از بتوان تا است اطالعات اديز حجم به

 ياطالعات يها مجموعه كرد، فراهم را اطالعات به ثرؤم يابيدست نمود، يبردار بهره متعدد
 ليتحل و هيتجز را كنند يم استفاده يگذار نيم يها روش هوشمند اطالعات از كه ميعظ
 اطالعات در كه اختارس بدون اطالعات از آمده دست به يها دهيچك يمحتوا درك و كرد
  . نمود آسان را شود استفاده مي ياصل زبان پردازش يها روش و يجعل

 يتيريمـد  خـدمات  نهيزم در تر شرفتهيپ دانش ارائه در توانند يم يشناس يهست يالگوها
 بـا  توانـد  يمـ  كـه  يا حـوزه  شـناخت  سطح در يحيتوض نمودن فراهم با ابتدا،. دشون استفاده

 متقابـل  يهمكـار  تيقابل ها يشناس يهست گردد، منطبق ناهمگن يطالعاتا منابع اي اطالعات
 كـه  ييجـا  ،ينظـام  يهـا  طيمحـ  در دوم،. نـد ينما يم ليتسه را ناهمگن ياطالعات منابع انيم

 حـوزه  مثال يبرا( شوند درك ديبا ساختار بدون و ساختار يدارا اطالعات از ياديز حجم
 ساختارمند، مهين ياطالعات منابع نمودن فهرست منظور به تواند يم يشناس يهست ،)يجاسوس

 شرفتهيپ معلومات ارائه و ساختار بدون اطالعات از ييمعنا مضمون استخراج به كمك يبرا
 يموتورهـا  سبراسـا  يشناسـ  يهسـت  ايـ  اسناد يبند طبقه مثل ،يتيريمد خدمات نهيزم در تر

  .شود استفاده وگر،و ج جست
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  ).9، ص 2003كلير، بوري ،( :منبع ي،طيمح ايهديتهد يابيارز مدل .5 شكل
  

  سيستم آشناسازي پليس با فناوري
براي آشناسازي پليس با فناوري  Major Incident Policy Document"1"به عنوان مثال 
با استفاده از اين برنامه كليات مربوط به درگيري در سيستمي به نام . شود به كار برده مي

"HOLMES" 2005وزارت كشور، ( شود ثبت مي.(  

                                                 
 در انگلستاننام يك برنامه رايانه اي  -1
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شوند و هر  ها و شيوه عملي و اجرايي تحقيق وارد سيستم مي مواردي از قبيل ويژگي
افسر ارشد تحقيقات اطالعات . يك با عنواني مشخص پذيراي مطالب مربوط به خود است

  .وارد شده در سيستم را بررسي كرده و بر روند كار نظارت دارد
 

 

اي فناوري مديريت دانش  الگوي مرحله 1يستم آشنا سازي پليس با فناوري در مرحله س .6شكل 
  ).167، ص 1389 گاتچالك،:(پليسي منبع

  

  واحد تحقيقاتي پليس
يي كه در شناسايي مجرمان، جمع آوري و ارائه مدارك و شواهد به ها تيفعالتحقيقات و 

به طور معمول به دو قسمت شود،  آوري مي قصد محكوميت مجرم در نيروي پليس جمع
  .شوند ة تحقيقات ابتدايي و مقدماتي و تحقيقات پيگيرانه تقسيم ميعمد

  :اند كه عبارت است از واحدهاي تحقيقاتي پليس از پنج واحد عمده تشكيل شده
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ها در شكل  اين فعاليت. 5و كنترل و ارزيابي 4، اجرا3، انتخاب2، حل مسئله1يافتن مسئله
  .ه استهشت نشان داده شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).380،ص 1389گاتچالك،( :منبع واحد تحقيقات پليس. 7شكل 
  

                                                 
1. Problem Finding 
2. Problem Solving 
3. Choice 
4. Execution 
5. Control and Evaluation 

  يافتن مسئله
تعيين فرد 

 ايستهش

 حل مسئله
بحث درباره 

 هاي تحقيق ديدگاه

انتخاب راه حل 
  مسئله

تصميم براي انتخاب 

  

  اجراي راه حل تحقيق
 اجراي ديدگاه تحقيق

  

  كنترل و ارزيابي
 ارزيابي تحقيق
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  ي تفكر در روند انجام تحقيقات ها روش
 

 

  ) 2005دين، ( ي تفكر در روند انجام تحقيقاتها روش .8شكل 
  )199، ص 1389گاتچالك،:(منبع

  
نگامي كه به معتقد است كه تحقيق به طور اساسي يا بازي ذهني است و ه» 1دين«

رسد توانايي يك كارآگاه به عنوان محقق بيشترين اهميت را  مرحله حل مسئله جنايي مي
چهار شيوة متفاوت در حل مسئله توسط كارآگاهان نشان داده شده  7در شكل . داراست

  :باشند است كه به شرح ذيل مي

                                                 
1. Dean 
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كار بر در انجام تحقيقات بر اين اساس، از روش يكساني براي  :مند روش نظام -1
ويژگي اين شيوه تحقيق استفاده از روندهاي . شود هاي كيفري استفاده مي روي تمام پرونده

اصلي براي جمع آوري حقايق و تشكيل و ارائه ادله و مدارك براي پرونده به كار گرفته 
 .شود مي

 

در اين نگرش، يك فشار ذهني و احساسي نامعلوم در سطح   :نگرش چالشي -2
با توجه . كند را به مقابله با چالش ايجاد شده از سوي تحقيق وادار مي شناختي كارآگاهان

توان در تحقيق  اي است كه مي به اين مفهوم، ويژگي اصلي تحقيق چند وجهي بودن تجربه
 .به دست آورد

 

يعني . ويژگي اصلي اين مفهوم قابليت برقراري ارتباط است :نگرش مهارتي -3
كه داراي . ري موفق ارتباط با تعداد بسيار زيادي از افرادتوانايي كارآگاه پليس براي برقرا

سه سطح برقراري ارتباط با قربانيان، شاهدان و مظنونان، ارتباط با سيستم قضايي و ارتباط با 
 .باشد مردم، مي

 

در اين بحث كارآگاه به صورت آدم منفعل نقشي ندارد و اين  :نگرش ريسك -4
ت گرفتن، مستلزم استقبال از خطرات احتمالي نيز منفعل نبودن و ابتكار عمل را در دس

  .باشد مي
مدل مراحل رشد فناوري مديريت  2سيستم انتقال دانش از پليس به پليس در مرحله 

اطالعات و  -پليس، پليس-فناوري، پليس -دانش قرار دارد كه داراي مراحلي مانند پليس
ه رايانه اداري روي ميز هركدام از دانيم ك در ساده ترين مرحله مي. باشد كاربرد مي -پليس
  .شود كه به عنوان يكي از ابزار فناوري است ها پيدا مي پليس

دانند در دسترس همه  در مرحله دوم اطالعاتي درباره اين كه چه كساني چه چيزي مي
در اين مرحله . گيرد افراد در داخل سازمان و افراد منتخب در بيرون سازمان قرار مي

آورند كه اطالعات به سرعت و در سطح  ي اين امكان را به وجود ميهاي جهان شبكه
  .جهاني با تعداد زيادي از افراد سهيم شود
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در مرحله سوم اطالعات از سوي كاركنان دانشي ذخيره و در دسترس همه افراد 
هاي اطالعاتي كه  در مرحلة چهارم سيستم. گيرند سازمان و افراد برون سازماني قرار مي

كنند در دسترس جست و جوگران و كاركنان دانشي سازمان  انشي را حل ميمسائل د
  .ها هوش مصنوعي به كار رفته است در اين سيستم. باشد مي

  

  مدل مرحله فناوري مديريت دانش 2سيستم انتقال دانش از پليس به پليس در مرحله  .9شكل 
  )227: 1389گاتچالك،:(منبع

  

  استفاده پليسهاي مورد  هايي از سيستم نمونه
در اين قسمت درباره چهار نمونه از فناوري پليس به كار گرفته شده در حوزه كار پليس 

توانند بيشتر از يك مرحله  ها كاربردهايي دارند كه معموالً مي اين سيستم. كنيم صحبت مي
  .از مراحل فناوري مديريت دانش را تحت پوشش قرار دهند
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چن، هنگ، عطابخش، ويزكا و شرودر، (ان و ديگر» چن«كه  "COPLINK"سيستم 
ارائه شده  1ها است، سيستم ارزيابي جغرافيايي اولين نمونه اين فناوري. اند دادهارائه ) 2003

هفته نامه «ارائه شده از سوي  "SPIKE"، سيستم  2005در سال » النگ لي«و » اشبي«توسط 
در سال  3ائه شده از سوي سورتو سيستم تلويزيون مدار بسته ار 2002در سال  2»كامپيوتر

  .ها هستند ساير موارد استفاده پليس از سيستم 2005
"COPLINK Connect"  براي تبادل اطالعات و دانش در حوزه كار پليس مورد

  .كند گيرد و كاربر از طريق مرورگر وب به سيستم دسترسي پيدا مي استفاده قرار مي
"COPLINK Detect" گران جنايي طراحي شده  ن و تحليلبراي استفاده كارآگاها

. است اين مدل نيز مانند مدل قبلي روند تبادل اطالعات ميان كاربران را فراهم كرده است
شود و براي پاسخگويي به كاربر  در اين روش فاصل كاربر به طور كامل از نو طراحي مي

  .شود از مجموعه جديدي از ابزارهاي تحليل گر و هوشمند استفاده مي
  

  اطالعات قيتلف منظور به يشناس يتسه
 مقدار مستلزم ل،يتحل و هيتجز ياجزا يبانيپشت يبرا اطالعات، قيتلف ندايفر 3 و 2 سطوح

 قيتلف ندايفر كه ياطالعات منابع. است 4يقبل يها داده گاهيپا اطالعات چشمگيري از
 يها يبند طبقه.دارند وجود يمختلف يها قالب و اشكال در كنند يم يبانيپشت را اطالعات

 داده نشان ها داده قيتلف ندايفر 3 و 2 سطوح يبرا ازين مورد يها داده گاهيپا مهم و عمده
 ءيش و يبعد سه معموالً ها داده قيتلف ندايفر يبانيپشت يبرا يريتصو يها روش. شوند يم

   .هستند محور
  

  يشناس يهست ساختار يشناس روش
 بر زمان و دهيچيپ اريبس و است يطراح نهيزم در يتيفعال ها يشناس يهست توسعه و جاديا
 بزرگ يها يشناس يهست ساخت در كه ياتيتجرب براساس ها يشناس روش ن،يبنابرا. باشد يم

                                                 
1 Geocomputation 
2 Computer Weekly 
3. Surette 

 . است ازين موردي موضوعي آت جينتا وي احتمال هاياثر نييتعي برا كهي اشده اثباتي ها تيواقع و قيحقا -4
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 نيا. است شده ارائه ها يشناس روش نيا درباره يقيتحق. اند شده داريپد آمده، دست به
 به تا دهند انجام يمهندس درون كي در شتريب را يشناس يهست توسعه دارند قصد قاتيتحق
  : از است عبارت شوند منتج ها يشناس روش نيا از توانند يم كه ياصل مراحل. يهنر وهيش

 ؛)عمل حيطه و هدف( شناسي هستي ملزومات تعريف 

 ؛)بندي طبقه علم( مفاهيم رسمي غير مشخصات ايجاد 

 ؛)شناسي هستي( زبان يك در متعارف اصل و مفاهيم رسمي ارائه 

 شناسي هستي بيارزيا.  
 عمل حيطه و نمايد مي تعيين را آن شده ريزي برنامه استفاده شناسي هستي يك هدف

 شناسايي: شامل فرايند در بعدي قدم. شود الگو جهان كه شود مي اين از مانع جهان آن
 يك استخراج و اصطالحات اين براي نامه لغت يك ايجاد حوزه، اين در مفاهيم ترين مهم
 رويكرد يك از استفاده. باشد مي حوزه اين در مذكور اصطالحات براي راگيرف بندي طبقه

 از حالت. شود مي توصيه شناسي هستي توسعه براي باال به پايين از و پايين به باال از مختلط
 باال سطح موجود شناسي هستي يك در را مفاهيم تعريف دامنه است ممكن پايين به باال

  هستي در قبالً كه باال سطح هاي طبقه براي ارتباطاتي ديگر، عبارت دهد، به گسترش
 نظامي الگوهاي اي) CYC مثال براي( نمايد ايجاد اند، شده تعريف بزرگ هاي شناسي
. 1)ناتو اطالعاتي هاي داده تبادل كنترل الگوي و زميني نيروي فرماندهي مثال براي( مرتبط

 مثال براي( افزايد مي اضافي مرجع منابع از را بيشتري خاص مفاهيم باال به پايين رويكرد
  ). ها داده پايگاه حوزه يا خاص اصطالحات نامه واژه ها، نامه واژه

 با آنها ارتباطات و خصوصيات تعاريف، طريق از شناسي هستي در مفاهيم معناي
 مذكور، ارتباطات و خصوصيات كه است بديهي نهايت، در و شده مشخص مفاهيم، ديگر

 معموالً،. كنند مي تعيين رسمي طور به را حوزه در اصطالحات هاي وديتمحد و تعاريف
 شده مرتب مفاهيم مختلف مراتب سلسله به كه فرعي هاي حوزه به شناسي هستي يك

 ريز گاهي گيرند مي جا مراتب سلسله فوقاني طبقه در كه باال سطح مفاهيم. شود مي تجزيه
  ). نظامي تجهيزات مثال براي( شوند مي ناميده نظريه

                                                 
1. NATO LC2IEDM data model 
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 ميان كه است روابطي واضح ايجاد شناسي هستي توسعه فرايند در مهم جنبه يك
عبارت  شوند تعريف مفاهيم ميان توانند مي كه روابط اين از برخي. دارد وجود مفاهم
  :از است

 رده ارتباط يك( دهد مي ارتباط بيشتري خاصي مفاهيم با را مفهوم يك كه روابطي 
 ؛)بندي

 دهد مي ارتباط آن دهنده تشكيل اجزاي شيء به را پيچيده موضوع يك كه روابطي 
 ؛)بودن محتوا از بخشي ارتباط(

  روابط: شامل ارتباطات اين براي مثال .شوند مشخص بايد كه مختلفي ارتباطات 
 . باشند مي دنيوي، روابط اي كاركردي هاي وابستگي علّي،

 و ندهاايفر درباره شود يم يبانيپشت يشناس يهست توسط كه كامل ليتحل و هيتجز كي
 يهست يمهندس. رديگ انجام ديبا ند،ايفر در ليدخ مرتبط اطالعات اي دانش منابع نيهمچن
 يبرا يجهان دانش يمهندس يالگو از ييجز حوزه، يساز نمونه عنوان به تواند يم يشناخت
 يها ستميس ،دانش هيپا بر ييها ستميس( شود گرفته نظر در ياطالعات يها ستميس يطراح
 و يمهندس در 1كدس كامن روش مثال، يبرا). رهيغ و اطالعات منشأ اطالعات، تيريمد
 يآ. گنجاند يم آن ياطالعات يالگو در را يشناس يهست ساخت ندايفر اطالعات، تيريمد
 يبرا و شود يم استفاده ينظام جوامع در گسترده صورت به كه است يروش 2اف يا يد

 يهست جذب روش كه يستميس اي سازمان يها تيفعال و ها اقدام ،ها ميتصم يالگوساز
 مانند موارد از يا پاره در. IDEF5(3( است دهيگرد يطراح كند يم ادغام را يشناس
 به يشناخت قيتحق ليتحل و هيتجز كي هستند، يقيعم اطالعات يدارا كه ينظام يها طيمح

 در يكاركرد هيتجز كي و شود يم انجام بحث مورد يشناخت يندهاايفر يبررس منظور

                                                 
1- CommonKads ها نقشه ها، كتاب ارشناسان،ك مانند مختلف منابع از اطالعات استخراج شامل طرف كي از كه است يروش 
 و شده فيتعر اطالعات سند عنوان به كه است ياطالعات ثبت و ساخت ل،يتح و هيتجز يبرا ينديافر گريد طرف از و است...  و
 سلسله در شده ثبت اطالعات كه جداگانه يها استنباط ثبت مراتب، سلسله در ها تيواقع و ميمفاه ثبت: است مرحله سه رندهيبرگ در
 . گرفته صورت يها استنباط يتوال اي راهبردها ثبت و كند يم ادغام هم با را راتبم
2- IDEF (Integrated Definition) حوزه كه يسازمان در اطالعات يطراح يازهاين كه است ييها روش يالگوساز يبرا 

 . كند يم تيحما را آن تيفعال
3. Integrated Definition Model for Ontology Description Capture 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
  
 
  

 با رويكرد هستي شناسي يسيپل دانش تيريمد  111

 اي/ و استنتاج به ديبا يبررس نيچن. گردد يم ارائه آنان ياطالعات ملزومات و ندهاايفر مورد
 . دينما كمك آن عمل طهيح بهتر نييتع و يشناس يهست ميمفاه حيتصح

 انتخاب ديبا يشناس يهست بازنمود زبان كي يشناس يهست يرمزگذار منظور به
 چنانچه. شود يم نييتع يشناس يهست هدف لهيوس به اصوالً زبان نيا تيرسم زانيم. گردد
 يهست بازنمود اي يندگينما است، افراد انيم ارتباط جاديا يبرا يچارچوب يشناس يهست
 يها سازمان اي يافزار نرم يابزارها در است قرار اگر يول باشد، يررسميغ تواند يم يشناس

 كي شود، استفاده خودكار فيوظا يبانيپشت يبرا يشناس يهست از ياطالعات و يجاسوس
 اطالعات بازنمود يها زبان و تيرسم متفاوت زانيم. باشد يم ازين مورد تر يرسم بازنمود

 م،يمفاه حيتوض به محدود آنها از يبرخ. اند شده شنهاديپ يشناس يهست حيتوض يبرا
 موضوع يالگوها اي ها دهدا گاهيپا در يمفهوم يالگوها هيشب و بوده روابط و ها يژگيو

 يبرا كساني زبان يطراح راًياخ. 1)كساني زبان يطراح سطح يقبل يالگوها( هستند محور
  . است افتهي گسترش شناسانه يهست يمهندس يبانيپشت

  ؛باال سطح در دانش يساز مدل يبرا شناسانه يهست يكردهايرو
  .تيموقع يابيارز كرديرو
 چه: دهد پاسخ ليقب نيا از ييها پرسش به ندك يم يسع تيموقع يابيارز كرديرو

 قرار يتيموقع چه در باشند؟ يم يكار چه مشغول و هستند كجا آنها است؟ رونيب آن يكس
  رند؟يگ يم شكل ييواحدها نوع چه دارند؟

 جا آنها، تيموقع ،يفرد هاي موضوع درباره اطالعات گر،يد عبارت به ،1 سطح بازده
 مطلب نيا. شود يم جمع 2 سطح در شده بيترك يكياكتت ريتصو در تيهو و ييجاه ب

 يابيارز موضوع به افتد، يم اتفاق واقعاً آنچه درباره باالتر يسطح در يگزارش عرضه يبرا
 آن در موجود حوادث و يهست انيم روابط و طيمح از تر نينماد ريتصو كي به كه تيموقع
 يبرا( يهست از يا مجموعه يمعن نييتع يبرا تيموقع يابيارز. دارد ارتباط شود يم منجر
 نوع، و تيموقع حسب بر هايي موضوع يباگردآور) اسلحه يها ستميس و واحدها با مبارزه

  . كند يم ديكأت يارتباط اطالعات يرو

                                                 
1. UML class models (Unified Modeling Language) 
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  اطالعات و اسناد يبند مقوله هدف با يشناس يهست
 اشكال در و اند آمده دست به مختلف منابع از كه ياديز اسناد به ديبا ينظام يها سازمان
 منظور به و شوند ليتحل و هيتجز و محافظت ديبا اسناد نيا. ندينما يدگيرس هستند متفاوت
 منظور به. گردند يبند طبقه يتيموقع يآگاه به يابيدست و اتشانيمحتو ريتفس و شرح

 يبند طبقه كي. گردند يبند طبقه اتشانيمحتو براساس ديبا آنها ثر،ؤم يابيباز و ينگهدار
 مختلف منابع از آمده دست به اطالعات يهمبستگ و ارتباط تر مناسب اطالعات تيريمد و
 اطالعات به يابيدست آورد، يم عمله ب يريجلوگ اطالعات بودن ديزا از د،ينما يم ليتسه را

 يبانيپشت بهتر را يريگ ميتصم مراحل نيبنابرا و بخشد يم بهبود را موضوع با مرتبط
  .دينما يم

 بانيپشت كي عنوان به توانند يم ها، يشناس يهست يبند طبقه وجه اي ها، يسشنا يهست
 كي در را ميمفاه آنها طرف، كي از. شوند يبردار بهره خودكار اسناد يبند طبقه يبرا

 مثال يبرا( كنند يم منظم شود استفاده يبند طبقه يبرا تواند يم كه يا مرتبه سلسله ساختار
 يبرا تواند يم كه يا حوزه يمعنا آنها گر،يد طرف از). اهوي ينترنتيا تيسا يبند طبقه

 را رديگ قرار استفاده مورد آمار علم براساس يسنت يها روش يبند طبقه شرفتيپ و اصالح
 قيطر از حوزه يبرا قانون با مطابق و يرسم يالگو كي نمودن فراهم. ندينما يم ارائه
 بالقوه دهيفا عنوان به يبند طبقه علم قيطر از اصطالحات يبند طبقه اي ها، يشناس يهست
 شناخته شده خودكار اسناد يبند فهرست اي ها متن از آمده دست به اطالعات يبانيپشت يبرا

 يعموم طور به بزرگ اريبس يكيالكترون داده گاهيپا كي ،1نت ورد مثال، يبرا. است شده
 پرسش نيتدو اي دهآم دست به اطالعات يبانيپشت منظور به و است همگان دسترس در

  .شود ينم يتلق يتخصص يها حوزه در ها متن پردازش يبرا يول. شود مي استفاده
 يبانيپشت يشناس يهست از يا حوزه لهيوس به كه يمادر زبان پردازش يها روش

 و كند استفاده رساختارمنديغ متن از ييمعنا مضمون استخراج يبرا تواند يم شود يم
 يمعناشناخت ليتحل و هيتجز كي. دينما ارائه ي راشناس يهست زا يشناخت معنا يها فهرست
 ميمفاه ليتحل و هيتجز شامل ،يشناس يهست حوزه از استفاده با و يشناس يهست براساس

                                                 
1. WordNet 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
  
 
  

 با رويكرد هستي شناسي يسيپل دانش تيريمد  113

 محدود منظور به ،يمعناشناخت دگاهيد كي از يآمار يبررس كي از آمده دست به داوطلب
 فيتوص را متن معناشناسانه هك است ييها يژگيو به اسناد دهندگان حيتوض نمودن

 از يسطح هر در). باشند يم فيضع يمعنا يدارا كه يكلمات حذف مثال يبرا( ندينما يم
 ميمفاه به خاص يمعنا با عبارات ،ييمعنا پردازش شبرديپ منظور به و يشناس يهست ساختار

 هيشب عبارات يجوو  جست يبرا يمعناشناخت جستجوگر موتور كي. اند شده مهيضم
 ليتحل و هيتجز اصالح امر نيا. شود مي استفاده اند شده پردازش كه ياسناد در ييعنام

 را بيترك خوش اسناد يبند طبقه كي نيبنابرا و سازد يم سريم ستميس يبرا را اسناد ييمعنا
  . آورد يم فراهم

 كه يقاتيتحق طرح يتعداد ها، سازمان از يبرخ در ينظام اطالعات يمبنا ميتنظ يبرا
 اطالعات يجوو  جست در و اند شده گرفته برعهده كنند يم استفاده ها يشناس يهست از

 اطالعات شامل شده آموخته يها درس اطالعات مخزن خصوص،ه ب. باشند يم كارآمدتر
) ها هيتوص مسائل، مشاهدات،( شده گزارش يقبل يها تيمورأم از كه است يمرتبط بيتجر
 اگر. است شده انيب ياريبس يها يساز خالصه و ياراختص يها واژه با يمادر زبان به و

 منظم حوزه يبند طبقه با همراه و شده يبند فهرست مناسب طور به اطالعات نيا منابع
 يهنگام اطالعات، اصالح و يابيباز يبرا ينظام مورانأم توسط بود خواهند قادر شوند،

 يبردار بهره ندينما يم يزير هبرنام را يديجد تيمورأم اي كنند يم يابيارز را يتيموقع كه
 بر هيتك با و يشناخت معنا و يآمار روش دو هر از استفاده منظور به ن،يا بر عالوه. گردند

 به كمك يبرا و سميترور حوزه در خودكار اسناد يبند طبقه يبرا يشناس يهست كي
  . ميا دهدا انجام را هايي شيآزما اطالعات اديز حجم با ييارويرو يبرا ينظام مورانأم

ي هستي كردهايرو به مربوط ميمفاهي بررس و مرور ضمن تا شد تالش مقاله، نيا در
ي سيپل دانشي ساز مدل باي شناسي هست كرديرو ارتباط به ،يسيپل دانش تيريمد وي شناس

  . شود پرداخته
 و ساخت نحوه سپس و شد ارائهي شناسي هست به مربوطي ها نييتب و فيتعار ابتدا
 در و شد داده حيتوضي سيپل دانش تيريمد طهيح در شناسانهي هستي كردهايرو از استفاده
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 و احصاي سيپل دانشي ساز مدل در شناسانهي هست كرديرو به مربوط مالحظات ت،ينها
  .ديگردي مفهوم نييتب

  

  نتيجه گيري و پيشنهادها
 با توجه به اهميت مقوله امنيت و ضرورت حفظ محرمانه بودن اطالعات در سطوح
مختلف، اعم از اطالعات شخصي افراد، اطالعات مربوط به تحقيقات و امور اجرايي و 
عمليات پليسي و نظير آن، سطوح دسترسي به اطالعات در سازمان هاي پليسي، متفاوت از 

  .ستا ها ساير سازمان
براي پاسخ . كنند ها در برخي موارد كاربرد چندگانه پيدا مي بنابراين، هستي شناسي

هاي  هاي سازمان مناسب به اين وضعيت الزم است كه در طراحي هستي شناسيگويي 
هاي مديريت دانشي به دقت مورد  ها با محتواي دانشي نظام پليسي نحوه تعامل هستي شناسي

  .توجه قرار گيرد
در اين مقاله، تالش شد تا ضمن مرور تعاريف مربوط به مديريت دانش، برخي از اجزاي 

ها با تفصيل بيشتري مورد  انش در ارتباط هستند، از جمله هستي شناسيآن كه با تبادل د
  :گرددبررسي قرار گيرد و در اين زمينه پيشنهادهايي به شرح ذيل مطرح مي

فهم واقع بينانه و دقيق ماهيت، بسترها و عوامل مؤثر بر هستي شناسي در امور  -1
  .پليسي

عنوان امري بنيادي و اساسي از طريق اهميت دادن به هستي شناسي دانش پليسي به  -2
  .ها و ميزگردهاي تخصصي برگزاري كارگاه

اي اساسي براي فراهم ساختن بستر الزم  تأكيد بر هستي شناسي به عنوان مؤلفه -3
  .هاي سريع، صحيح و مسئوالنه براي نتيجه گيري هاي پيچيده به منظور تسهيل تصميم گيري

ي به تمامي مراكز و دفاتر تحقيقات كاربردي ا ارائه خدمات تخصصي و مشاوره -4
هاي  هاي مختلف نيروي انتظامي در راستاي طراحي هستي شناسي تخصصي در حوزه رده

  .مأموريتي خود
  .تخصصي كردن مطالعات و تحقيقات در زمينه مديريت دانش پليسي -5
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ي ها ها و چالش در انجام امور پليسي بايد يكي از توجهات معطوف به فرصت -6
  .هستي شناسي سيستم هاي پليسي باشد كه تحت تأثير محيط ايچاد گرديده اند
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