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  :چکیده
  

غییر نوع تجارت ازشکل سنتی به شکل مبتنی بر وب شده باعث ت, آمدن اینترنت وپیشرفت تجارت الکترونیک در محیط  وب
جمع آوري و پردازش ,جستجو شده اند که  مواجهبا انبوه اطالعات و صفحات وب در فضاي سایبر شرکتها ومشتریان است حال

این ه از زمان کاري بسیار طاقت فرسا است که با عرضه تکنولوژي  وب معنایی در این برهتامین نیازمندیهایشان  اطالعات براي
ونیک رتجارت الکت )B2B(تاجر به تاجر  مدلروي  در این مقاله به بررسی ونقش وب معنایی.امر را تسهیل نموده است

را تشریح  وب سرویس معنایی ومزایا و موانع استقرار آناقتصاد و ,مشتریان,اثر آن  برروي تجارتپرداخته و به تبیین 
  .مینماییم

  
  
  
  

  :واژه هاي کلیدي
  
  تجارت الکترونیک تاجر با تاجر,هستی شناسی,زبان نشانه گذاري توسعه پذیر,الکترونیک تجارت معنایی، بو

Semantic Web- E-commerce -Ontology-XML-B2B 
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 :مقدمه .1
  

موجب بروز تغییر و  , تجارت در  تجارت الکترونیکتاثیر انقالبی  وب و  ,اینترنت حضور فراگیر  و  پیشرفت تکنولوژي
میلیون نفر از اینتر نت  500 در حال حاضر بیش از و است  شدهراندمان خرید و فروش  افزایشو  محتواییبنیادي ووالت تح

آنان را با مواردي نظیر  webامروزه اینترنت و .وبیش از سه بیلیون صفحه وب روي اینترنت وجود دارد می کنند استفاده
بعنوان منبع عظیم اطالعات براي  webاز  آنانوروبرو کرده ... الکترونیکی وکسب وکار ,، انتشارمقاله  ، بازي  تبلیغات 

و اینترنت جهت تنظیم  EDIدر ابتدا، تجارت الکترونیکی شامل استفاده از .جستجوي  نیازمندیهاي شان استفاده می کنند
منجر به ایجاد توقف هایی دیگر   اما عدم تسري وحرکت به تجارتهايروابط طوالنی مدت بین تامین کنندگان و خریداران بود

در حال توسعه است که به مشاغل امکان می دهد که با قابلیت  ووب، یک محیط تجارت الکترونیکی بازتر .شد در این روابط 
بنابراین خرید و فروش را می توان به طور کامل به صورت خودکار در . انعطاف بیشتر با یکدیگر به تجارت بپردازند

روي  , ي هاي وب معنایی ماشین ها را قادر می سازد تا اطالعات را در یک شکل قابل تفسیر براي یک ماشینتکنولوژ.آورد
web در حال حاضر، تنها انسان ها قادر هستند اطالعات منتشرشده مربوط به کاالها را به صورت آن الین درك . کند معنا
کاالهایی را  ,امل دیجیتالی این توانایی را می دهد که در وب وب معنایی به دستیاران وعو گرچه، تکنولوژي هاي. نمایند

در حالیکه امروزه مصرف کنندگان باید به . جستجو کنند که به بهترین وجه با نیازهاي یک کاربر خاص مطابقت داشته باشد
تکیه کنند،  و تمرکز در هنگام جستجو براي کاالهاتعداد محدودي از پیشنهادات موجود روي ورودي هاي تجاري الکترونیکی 

کاربردهاي آینده قادر خواهند بود با یک فرآیند جستجو بر اساس ویژگی هاي کاال، این موارد را فراهم نمایند، که شامل انتشار 
 وبنگاه بامشتري B2B)( درهمین حال در تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه.همه کاالها به این شکل روي اینترنت می باشد

(B2C) ع وتبادل اطالاعات روي صفحات وب با انبوهی از اطالعات دسته بجهت پیداکردن منا و مشتریان  هاي اقتصادي بنگاه
بندي نشده و اضافی برخورد میکنند که براي پردازش و تصمیم گیري نیازمند صرف وقت وهزینه گزافی میباشند که در این 

درتراکنشهاي تجاري  تبادل اطالعات و تصمیم گیري ,کمک بسیارمهمی براي تسریع دردسته بندي زمان وب معنایی
  .ایفا میکند را  بنگاههاي اقتصادي

  
  
  
  
 چیست تجارت الکترونیک .2
  

آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشینهاي خود  1965از حدود سال  تجارت الکترونیکاستفاده از 
   کمسیون طبق نظر  "الکترونیک  تجارت"با کارتهاي اعتباري انجام دهند دریافت کرده و خریدهاي خود را  )ATM(پرداز 

الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن  تجارت" :استشده شکل تعریف  این به 1997اروپائی در سال 
مات و تحویل دالکترونیک کاالها و خ تجارت الکترونیکی فعالیتهاي گوناگونی از قبیل مبادله. مبتنی می باشد و صدا و تصویر

مدلهاي تجارت الکترونیک  به طور کلی مدلهاي تجارت بین . "الکترونیک را شامل می شود فوري مطالب دیجیتالی و انتقال
تجارت مصرف ,) C2C(تجارت مصرف کننده با مصرف کننده ,)B2C(تجارت بین سازمان و مصرف کننده ,) B2B(سازمان 

که ما به .توان در این رابطه در نظر گرفت را نیز می ) B2G(تجارت سازمانها با ادارات دولتی و ,)C2B( ار کننده به کسب و ک
  .میپردازیم  فروشنده با فروشنده است تجارت نیبه معکه  B2B تجارت بین سازمانیمفهوم  

  : موارد زیر هستند شامل  B2Bتکنولوژیهاي 
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ترونیکی داده هاي دوشرکت در قالب فرمت توافق شده است که توسط ماشین تبادل الک ,تبادل الکترونیکی داده ها  .1
دارد که در بعضی مواقع توسط  EDIنیاز به سخت افزار ونرم افزار توافق شده ودخالت انسان تفسیر میشود  وبدون

خطاي ,کاهش هزینه تراکنش,سرعت تراکنش:که مزایایی مانند  شرکت سوم شخص این سرویس ارایه میشود
منافع  ومیباشد  با دیگر رقبا می انجامددر مقایسه مزیت رقابتی  بدست آوردن پشتیبانی به موقع و در نهایت ,ترکم

درك توسط افراد :ومشکالت آن مانند. دو دارد مشتري  بستگی زیادي به برقراري توازن در میان این/تامین کننده 
کم  انعطاف پذیريو B2Bدر هر ارتباط یک برنامه مجزا بهازنی  ,نگهداري سخت افزارونرم افزار,تکنولوژي مجزا,ماهر

براي شرکتهاي کوچک ومتوسط به علت نیاز به و برنامه پذیر و  تحت وب نیست  EDIدستوراتهمچنین میباشد,
 .میباشدقفل شوندگی در آن زیاد جذاب نباال به علت سرمایه گذاري زیاد وریسک  

ذکر شده  باعث تغییر تفکر شرکتها به استفاده از تکنولوژي هاي اینترنتی  مشکالت: xml/قالبهاي مبتنی بر اینترنت .2
هر ( استفاده از زبان نشانه گذاريstyle sheets,استفاده از ,مانند تمرکز روي محتوا ی یو وبی میشوندکه مزایا

البته . گاه میباشدواجازه تبادل اطالعات متحدالشکل مابین دو بن) کاربر تگهاي مورد نیاز خودش را تعریف میکند
ساختار ساده وفقط براي ارایه و ,عدم ساختار در اطالعات و معانی ی مانند باعث  مشکالت  htmlاستفاده از وب و 

  . دنمیشوجستجوهاي غیر موثر  به علت عدم درك معانی ومحتوا 
  
  
 وب معنایی چیست  .3
  

قوانین اصلی وب معنایی شامل . ارتقاء می یابد،  web (w3c)آغازوب معنایی بوسیله کنسرسیوم شبکه گسترده جهانی 
RDF , OWL  می باشد که زبان هاي استاندارد شدهW3C  تفسیر براي می باشند و براي بیان اطالعات به شکل قابل

وب معنایی شیوه اي است براي ایجاد یک وب که در آن رایانه ها می توانند از شبکه اي . ماشین مورد استفاده قرار می گیرد 
وب معنایی در صدد خلق فضایی .از داده هاي منبع استفاده کرده، آنها را تعبیر، تحلیل و پردازش کرده و به کاربر ارائه نمایند

با این تفاوت که  است وب معنایی  گسترش وب کنونی . است که در آن ماشین ها قادر به برقراري ارتباط با یگدیگر باشند
معنادار شده تا پردازش و درك خودکار داده ها را عملی  ,ات با اجزاء معناشناختی مشخصطریق تجهیز اطالعاز اطالعات آن 

وب معنایی در جستجوي گسترش و ایجاد زبان هایی است که اطالعات را به گونه اي قابل پردازش توسط ماشین ها .  سازد
فضاي اطالعاتی پویا، انبوه و غیرمتمرکز که  نسان هاب به منزله فضایی اطالعاتی و با هدف برقراري ارتباط میان او. بیان نماید 

بانک هاي اطالعاتی هر روز بیش از پیش تالش می  و وب کنونی براي استفاده مستقیم انسان طراحی شده است بوده و است
 وبدازش باشدکنند اطالعات را به شکلی تولید نمایند که قبل از نمایش براي کاربر، توسط دیگر رایانه ها قابل خواندن و پر

معنایی توسط ماشین قابل فهم هستند و می  داده هاي وب. فراهم می کند رامعنایی خدمات اطالعاتی بسیار متنوع و خودکار 
متحدالشکل  وب معنایی با استفاده از فن آوري هایی نظیر شناسه. پردازش قراربگیرند  توانند در نرم افزارهاي مختلف مورد

 .جویندمی  بهره) XML(از زبان نشانه گذاري توسعه پذیر  HTMLچسب گذاري داده ها، به جاي براي بر  ، (URL) منابع
و برخی از آنها به منظور استاندارد سازي قالب محتوا به نحوي که صرف نظر از کاربرد نهایی، توسط رایانه ها نیز قابل خواندن 

ها در ) Meta tag(اطالعات ممکن است در ابربرچسب .روي آورده اند) RDF(منبع از چارچوب توصیف  باشد به استفاده
با بخش هاي مفصل نظیر عنوان،  XMLقرار گیرد یا یک سند کامل ممکن است با استفاده از  HTMLراس یک صفحه 

ه سازندگان با استفاده از این زبان ها ، می توانند کاالها و توصیف خدمات خود را ب. چکیده، روش ها، و نتایج کدگذاري شود
علم هستی شناسی را می توان به صورت یک .شکل استاندارد و بر اساس  علم هستی شناسی سرویس و کاالها را منتشر نمایند

  .طبقه بندي استاندارد افزایش یافته مشاهده نمود که براي تشریح یا مدلسازي جنبه هاي واقعی مورد استفاده قرار می گیرد
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  : ک نقش  وب معنایی در تجارت الکترونی .4

 :مصرف کننده ها روياثر گذاري وب معنایی در تجارت الکترونیک  .4,1
  
هاي دالالن مختلف براي یک  هاي تجارت الکترونیکی متمرکز براي مقایسه قیمت از پایگاهمیبایست تا کنون ، مشتریان  

کنندگان  ، که قبالً بوسیله تأمینتوانست پیشنهاداتی را ارائه کند ها فقط می گرچه ، آن پایگاه. کردند محصول خاص استفاده می
درصد خاصی از همه پیشنهادات  بههاي بازارهاي واقعی همیشه  پیشنهادات در مورد مکانولی یا دالالن دیگر منتشر شده  بود

موتورهاي تحقیق معنایی، پیشنهادات .همه این پایگاه ها را بشناسد ستتوان کننده نمی زیرا یک تأمین شد  موجود محدود می
توانند شامل همه پیشنهادات منتشر  کنند و بنابراین می الها را به طور مستقیم از صفحات وب تأمین کنندگان بازیافت میکا

توانند به صورت بالقوه، تصویر کلی بازار را براي  بنابراین، آنها می. شده به شکل قابل تفسیر براي ماشین بر روي وب باشند
هاي  تعداد کمی از پایگاه. کنندگونه پیشنهاد مجزاي منتشرشده روي وب را نیز مشخص میمشتریان فراهم کنند، زیر آنها هر

و  ،کنندگان این امکان را میدهد که یک ویژگی محصول را بین سازندگان مختلف مورد مقایسه  تجارت الکترونیکی به مصرف
هاي  سازند تا ویژگی گر ، دستیار جستجو را قادر میهاي وب معنایی ، از سوي دی تکنولوژي. هاي آنها را با هم مقایسه کنند مدل

در نیتجه ، مشتریان . همه محصوالت موجود در بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و آنها را در مقابل یکدیگر مقایسه نمایند
ادر خواهند بود که مشخص بنابراین، مشتریان ق. خواهند را بیان نمایند قادر خواهند بود تا به طور خاص چیزهایی را که می

این فرصت را خواهند داشت تا حداکثر مقدار محصوالت ممکن را مورد مالحظه قرار  وهستند  کاالییکنند در جستجوي چه 
بعالوه ، . هایی را بیابند که با نیازهاي افراد به بهترین وجه مناسب باشد شود که راه حل دهند و به آنها این امکان داده می

شود تا اطالعات  هاي وب معنایی وجود دارد و به موتورهاي جستجو امکان داده می ي استدالل در مورد دادهامکان اجرا
ترین پیشنهاد  شفافیت افزایش یافته بازار، فرصت یافتن بهترین و ارزان. یکپارچه را در یک روش آشنا براي کاربر، نمایش دهد

در وب  د تا کاالها را براي کاربران ،نساز ایی ، دستیارهاي  جستجو را قادر میمعنوب ي اه ، سرویس در آینده. آورد را بوجود می
آنها فقط . این بدین معناست که کاربران نباید رابطه متقابل با هیچ پایگاه دیگري را ایجاد کنند. دالالن سفارش دهندسایت 

هاي دالالن در  سایت کمک کننده بتواند با وب باید زمانی اطالعات را روي پایگاه کمک کننده جستجوي معنایی ثبت کنند که
  . مورد سود مشتري رابطه متقابل ایجاد کند

  
  

  :  کسب وکارها رويبر تجارت الکترونیکی مبتنی تأثیر وب معنایی  .4,2
 

 کنندگان فقط باید اطالعات کاال و پیشنهادات را یک بار روي وب سایت خودشان منتشرکنند و همه موتورهاي دالالن و تأمین
هاي معنایی وب در تجارت  ا ، تکنولوژيه هاز دیدگاه فروشند. جستجو قادر خواهند بود که این اطالعات را تفسیر نمایند

یک فرصت عظیم این است که فروشندگان داراي . باشد الکترونیکی، هم داراي تأثیرات منفی و هم داراي تأثیرات مثبت می
پرهزینه خیلی  بسیاري  از بازارهاي کوچک  برايمعموالً بازاریابی . باشند می کنندگان تر به مصرف دسترسی بهتر و مستقیم

هاي کوچک و متوسط با شکست مواجه می شوند، زیرا قادر به بازاریابی و  از شرکت تعداد زیادي به طور مشابه ، وباشد می
دهد تا به سادگی  ها امکان می شرکتتجارت الکترونیکی بر اساس وب معنایی به این .باشند توزیع موفق محصوالتشان نمی

کنند و به آنها امکان دهند تا به طور اتوماتیک  کاالهاي خود و ویژگی هاي خاص آنها را بر روي صفحات وب خود توصیف
  ها  در نتیجه، شرکتوهزاران مشتري را بر اساس فرآیندهاي جستجو با حداکثر فرصت براي یافتن، مورد مالحظه قرار دهند، 

  هاي وب معنایی، ارتباط مستقیم بین  ، به روش بسیار مؤثرتري برسند، تکنولوژي مشتریان ف پنهاناهدااهند بود تا به قادر خو
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رود که این مسئله منجر به روشن شدن بیشتر زنجیره ارزشی  انتظار می. کند بینی می کنندگان و مشتریان را پیش تأمین
  .شود ها متوسط یا ضعیف مشکل  ات رقابتی  براي شرکتحفظ مبارز باعث میشود کهشفافیت افزایش .گردد

  
 : سازي رو به پیشرفت عرضه و تقاضا  ،به دلیل یکپارچه اقتصاد کالن تأثیر وب معنایی بر .4,3

  
. کنند تداعیدهد تا تصویر کاملی از بازار مناسب را  معنایی به مشتریان امکان میوب بر اساس تکنولوژي هاي مبتنی بازارهاي 

ها بهتر قادر خواهند بود که بوسیله  رود که اهمیت تبلیغات کمرنگ شده باشد، زیرا شرکت ها ، انتظار می یاري از زمینهدر بس
هاي کوچک و متوسط  این مسئله براي شرکت  بطور خاص ،. مرتبط شوندهاي کاال،  ویژگیبا ساختاري  اتقدرت خود در توصیف

ر این بازارها به دلیل توانایی هاي محدود مالی ، نمی توانند بر تبلیغات سنگین تکیه کنندگان د اهمیت باالیی دارد، زیرا شرکت
رود که وضعیت بهبودیافته براي تأمین کنندگان جزئی، آنها را قادر سازد که یک حاشیه پررنگ تر را ایجاد  انتظار می. کنند

به طور  ودازند که بیشتر با نیازهاي آنها تناسب داردنماید، زیرا مشتریان تمایل دارند هزینه بیشتري را براي محصولی بپر
ها  دراین شرکتبکارگیري بندي شدیدتر بازار منجر به سطح باالتري از  همزمان این انتظار وجود دارد که تقسیم

بنابراین، . کنندگان قادر خواهند بود که به سرعت محصوالتی را بیابند که با نیازهاي خاص آنها تناسب داشته باشد مصرف.شود
. شود تر می گذراي مناسب این مسئله منجر به کاهش خریدهاي اشتباه شود و در نتیجه منجر به نتایج باالتر براي سرمایه

نفوذ پهناي باند و استفاده گسترده عامل دو، در اصل به  wwwت تجاري بر روي هاي جدید در ساخ موفقیت اجرایی این مدل
هاي  هاي استفاده شده در تکنولوژي ایجاد بازارهاي عملکردي براي جوامع خاص و سرویس.بستگی داردطرفی شبکه  و بی

این  هیا ثابت و دسترسی آزاد بهاي شبکه بی سیم  پایگاه بهتوسط مصرف گسترده از دسترسی  پیشرفته از جمله وب معنایی ،
هاي ارتباطی الکترونیکی رقابتی و بازارهاي خدماتی نیاز  شبکه به ,تجارت الکترونیکی موفق.گیرد بازارها مورد حمایت قرار می

موفق   تواند گیرد، تنها در صورتی می رقابت در تکنولوژي اطالعاتی که توسط بازارهاي کاربر نهایی مورد حمایت قرار می. دارد
. هایی را در این پایگاه ها انجام دهند باشد که درصد مؤثري از جمعیت، به این بازارها دسترسی داشته باشند و بتوانند تجارت

تنظیمات به طور قابل . نهفته است طرفی شبکه  دسترسی گسترده و بیدر مهمی دهد که نقش این مسئله به وضوح نشان می
ها و خدمات  کترونیکی به وسیله فراهم آوردن یک محیط رقابتی براي بازارها جهت شبکهتوانند توسعه تجارت ال توجهی می

در دسترسی به بازارها و همچنین حفظ و  تاین مورد شامل ایجاد و حفظ رقاب. ارتباطی الکترونیکی را تحت حمایت قرار دهند
   .باشد له فراهم کنندگان می، بدون مداخwwwتوانایی مشتریان در استفاده از همه منابع موجود بر روي 

  
  
5. SWWS  
 

 (swws) semantic web Enabled web services  وب را از یک مجموعه ساکن اطالعات به یک وسیله توزیعی ،
توسط ماشین و قابل تفسیر براي wwwمحاسبات بر پایه تکنولوژي وب معنایی انتقال می دهد که محتواي قابل پردازش 

پذیر می سازد و  کشف اتوماتیک، انتخاب و اجراي منطق تجاري درون سازمانی را امکان swws. یدنما ایجاد می,ماشین را 
کاربرد آنتولوژي ها به طور روزافزون بعنوان کلیدي براي . نماید هایی مانند ترکیب زنجیره تأمین دینامیک را ایجاد می زمینه

مدیریت سند و  انندهایی ، م کاربردهاي زیادي از چنین روش. میباشندقادر ساختن دسترسی به اطالعات معنایی و پردازش ، 
ها یک نقش مرکزي را ایفاء میکنند و به صورت  نتولوژي آاست که  یت اطالعات در وب معنایی،رمدی یا ومتون، جمع آوري 

تکنولوژي سرویس  .آیند مدلهاي مفهومی براي تشریح و توصیف اطالعات متا قابل تفسیر و قابل پردازش توسط ماشین در می
  دیدگاه آینده .وب ، به صورتی که امروزه وجود دارد ، ممکن است از پردازش اطالعات معنایی ، از جنبه هاي مختلفی سود ببرد
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. تجارت الکترونیکی بر پایه سرویس هاي وب این است که هر کسی باید قادر باشد با هر کس دیگر معامله و مذاکره نماید
و قابل انعطافی در تجارت الکترونیکی باید با بسیاري از موانع ، قبل از اینکه به صورت واقعی درآید ،  گرچه ، چنین روش باز

ي وب و امکان پذیر ساختن کامل وب ، حمایت مکانیزه در سروکار اه براي به واقعیت درآوردن سرویس. سروکار داشته باشد
بنابراین در کنار نمایش . هاي تجاري غیر یکنواخت ، الزم است  طقمن هاي اطالعاتی متعدد و غیر یکنواخت و داشتن با فرمت

   .هاي غیر یکنواخت ضروري است معانی در محیطتعدیل  برمعنایی براي طرح پایه سرویس  وب ، تأکید 
  
  

 :  SWWSنیازهاي  .5,1
  

االستخدام  یک کارمند جدید:  شود زیر ، معرفی می B2Bبا فراهم کردن موارد استفاده  , swwsدیدگاه ما در مورد براي مثال 
تـاپ ، از جملـه سـرعت پردازشـگر و      تاپ ، وي خصوصیات لپ براي خرید این لپ. تاپ نیاز دارد برا ي محل کار خود به یک لپ
  :که فرایندها به شرح زیر است. اندازه دیسک را تعریف می کند

تـاپ ،   بـر پایـه ایـن ترکیـب لـپ     . یدآ ود میبوجتوسط مدیر مربوطه امکان خرید  از  اطمینان حصول فرایند خرید ،  .1
  . آوري شده و مقایسه قیمتی باید انجام گیرد افزار باید جمع فروشندگان سخت

یک قرارداد خدماتی به مـدت سـه سـال بایـد برقـرار شـود و خریـد         باید تاپ مشخص شد ترین لپ هنگامی که ارزان .2
تاپ انجام شود یا ممکـن اسـت از سـوي     جانب فروشنده لپ این قرارداد خدماتی ، ممکن است از. تاپ انجام گیرد لپ

تـر   تاپ مجهز بهتر به همراه قرارداد خـدماتی ارزان  است به صورت یک لپ همچنین ممکن. یک شرکت مستقل باشد
  . باشد اگر هر یک به صورت جداگانه خریداري شود

هاي لپ تاپ و قراردادهاي  یافتن گزینه.شود  تاپ صادر می ترین ترکیب یافته شد ، دستور خرید لپ هنگامی که ارزان .3
  . مورد حمایت قرار گیرد خدماتی و همچنین خرید نهایی باید به طور کامل اتوماتیک بدون دخالت کاربر انسانی ،

  : شوند عبارتند از  لحاظتعدیل مشکالت مربوط که باید در هنگام استفاده 
این فرآیند شامل ، وظایف انسانی وغیر انسانی . د تجاري اجرا شودفرآیند کلی باید مدلسازي شده و بعنوان یک فرآین •

  . می باشد
  . مربوطه ، مطمئن باشد B2Bهاي  انتقاالت در شبکه باید بر طبق نیازهاي طرفین تجاري و پروتکل •
هـا   هـاي معاملـه بـه آن    تاپ و همچنین فروشندگان قرارداد خدماتی باید کشف شده و پیغام ندگان احتمالی لپشفرو •

  . ارسال شود
هـا فـراهم    د باید شناخته شده و به هر یک انتقال داده شود تا امکان مقایسه محصوالت و قیمـت اسناع انواهاي  فرمت •

 . باشد این یکی از نیازهاي ضروري براي نمایش دقیق  معانی از طریق آنتولوژي می. شود
دماتی را خریداري می نماید، ضروري می باشـد،  روش هاي خرید انتخابی در مورد یک شرکت جداگانه که قرارداد خ •

 . و قرارداد خدماتی باید کامالً موفق باشد یا اصالً موفقیت نداشته باشد  تاپ ، لپ خریدزیرا در مورد 
  
 

  :از ساختار مفهومی  استفاده .5,2
  

و  (PO)تور خریـد  را بـراي یـک دسـ    swwsکه چگونگی استفاده از ساختار مفهومی  round-tripبه طور خالصه یک مثال  
  تاپ که فعالیت نهایی ، ارسال دستور  در مورد استفاده خرید لپ. یم استفاده شده را معرفی می کن (POA)توافق دستور خرید 
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 ورتاپ گرفته شد، یـک دسـت   هنگامی که تصمیمات در مورد خرید لپ. ، می باشد  اه ها و مقایسه کاال خرید پس از همه تأییدیه
. شـود  دستور خرید امضاء شده از سیستم بوسیله یک تنظیم کننـده مناسـب اسـتخراج مـی    . مضاء می شودا) ERP(خرید بین 

ایـن  .گیـرد  ممیزي مورد رسیدگی و بررسـی قـرار مـی    ي باشد ، در مؤلفه (PO)کننده ، داراي دستور خرید  هنگامی که تنظیم
 POپـس از اینکـه بررسـی    .الزم و ضروري است شود ،دریافت  swwsتوسط ساختار  POمورد براي قادر بودن به اثبات اینکه 

،  POمدیر جریان کاري در مـورد  . را هماهنگ نماید POشود تا پردازش بعدي  به هماهنگ کننده داده می POانجام گرفت ، 
ه مـدیر  هنگامی ک.ود شارسال می  POپس س. یابد تا هر گونه فرآیند تجاري که ممکن است اتفاق بیفتد را آغاز کند آگاهی می

. شود تا تبادل پیغام با طرفین تجاري را تکمیل کند داده می B2Bبه موتور  POجریان کاري ، فرایند تجاري را اجرا می کند، 
  . را براي آنها ارسال کند POپردازد که باید  به جستجوي اطالعات طرفین تجاري می B2Bموتور 

SWWS Scenario: Processing of two messages. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

این جستجو توافق مناسب طـرفین تجـاري را مشـخص    . مؤلفه مدیریت طرفین تجاري انجام می شودفراخوانی این کار بوسیله 
بـر اسـاس ایـن اطالعـات ، فرمـت      . که باید استفاده شود ، می باشـد  B2Bکند و این توافق شامل یک مرجع براي پروتکل  می

به شکل فرمـت مـورد نیـاز توسـط      PO، انتقال پیغام  وظیفه مؤلفه انتقال.شود ه میکننده شناخت پیغام مورد نیاز توسط دریافت
در این نقطه تعـدیل  . کننده می باشد این کار با کمک انتقال معنایی بر اساس آنتالوژي ها انجام می شود طرفین تجاري دریافت

پـس از انتقـال ،   . باشـد   توافق طرفین معامله مـی پیغام به فرمت مطابق با  گیرد ، هنگامی که انتقال صورت می. گیرد صورت می
گرچه ، قبل از اینکه پیغام ارسال شود، باید امضاء شـده  . پیغام به مؤلفه انتقالی داده می شود که مسئول ارسال پیغام می باشد 

طور کامل و مطمـئن مـورد   هنگامی که پیغام کامالً آماده ارسال است ، دوباره به .باید به صورت رمز درآید ,و براي ایمنی پیغام
ه ارسـال مـی   ددر نهایت ، پیغام به فروشن. بررسی قرار می گیرد تا بعداً قادر به اثبات این مسئله باشدکه ارسال انجام شده است

این کار براي خریـدار قابـل مشـاهده نیسـت و خریـدار      . کند فروشنده به نوبه خود ، پیغام را به صورت درونی پردازش می. شود
 POAهنگـامی کـه   .باشـد  مـی  (POA)اي از زمان دارد، که دستور خریـد   نقطهدر  داند که نیاز به دریافت یک پیغام فقط می

  .دهد  شود ، پردازش پیغام در دستور اجرایی مخالف رخ می دریافت می
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 نتیجه گیري .6
 

سیار کارآمد ومهم است ب   B2Bیکدر متن مقاله مزایا ونقش وب معنایی در تجارت الکترونحال با توجه به موارد ذکر شده 
  :داراي چشم انداز هاي زیر است که

  :یک پارچگی اطالعات کسب وکاراز طریق -1
• Ontology  هزینه یکپارچه سازي   کاهش فزاینده بار داده و کاهش,د باعث یکپارچگی وتوزیع داده نمیتوانها که

  دنبراي بنگاه هاي مختلف  باش
• URI از RDFمیتواند توصیفات محصوالت متفاوت از  یکپارچگی منابع مستقل را در  مکانیسم تشخیصی است که

  .صورت امکان فراهم نماید
  :تجارت الکترونیکی  کننده  تشریحجستجو وسرویس  وب -2
• Ontology متفاوت را درك وهاي  برپایه چهار چوب توصیف سرویس میتواند سرویسهاي متفاوتی از تامین کننده 

  .دند سرویس هوشمندتري را  بوسیله ترکیب معنایی یا ترکیب خدمات با هم  بوجود بیاورنمیتوان معنایی سرویسهاي
  :استانداردهاي تجارت الکترونیکی -3

• Ontology شـرکا از زبـان فنـی خـاص تسـهیم شـده بـه        .براي تعریف مفهوم وموضوع مورد استفاده قرار میگیرد
  .صورت خودکار استفاده میکنند

  .داردهاي تجارت الکترونیکر استانمبتنی ب XMLتوسعه    •
  .یک  قالب استاندارد براي یکی کردن محصوالت وبازرگانان میباشد •

  آنهافسیرپیدا کردن اطالعات کسب وکار وت -4
و باعث  کـاهش هزینـه و وقـت صـرف     هوشمند وخاصیت معنایی کمک به  کشف  دانش  يموتورهاي جستجو •

  شده براي جستجوي اطالعات مینماید
 .مطابق نظر کاربر هستند  ,قادر به تنظیمات وب سایتهاي تطبیقی •

  :B2Bاثرات مثبت بالقوه وب معنایی روي  تجارت الکترونیکی 
  URIسهولت در پیدا کردن سازندگان  براي یک محصول مشخص وقتی که  محصول به صورت کلی با یک   •

  .مشخص شده باشد
خوبی براي وقتی است که  مشتریان براي پیدا توسعه موتورهاي جستجوي هوشمند مبتنی بر آنتولوژي کمک کننده  •

 .موارد مبهمی  را دریافت کرده باشند ,کردن محصول 
 .میشودشرکتها شفافیت در بازار بیشتر میشود واین باعث کاهش ریسک اعتباري  •
ردادها به مذاکره وپیش قرا,مزایده( تجارت الکترونیک سود میبرندبه  پیوستن در سازنده ها و بازرگانان از هزینه کم •

  .)صورت خودکار یا نیمه خودکار توسط نرم افزارهاي عامل  انجام میشوند
  .بالقوه از آن مطلع میشوند شرکتها يبراي محصولش  رادارد واغلب   URIسازنده فقط نیاز به تعریف یک  •
سرمایه گذاري  به طور معنی داري هزینه یکارچگی را کاهش میدهد و بازرگانان نیاز به  RDFبرپایه آنتولوژي   •

  .بیشتر وساختن دیتا بیسهاي بزرگ  براي گرفتن   اطالعات محصوالت  را ندارند
• Ontology براي مولفه هاي مشترك و مفاهیم مورد  و یک کمک بزرگ به استاندارد کردن تجارت الکترونیک است

 .را داریم  RDFينیاز به درك داده 
  

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  
  

 :وموانع استقرار آن به شرح زیر است 
در  .میشودتوده اطالعات غیر عملی و مفید منجر به ازدیادها که وب سایت زیادبه علت وجود تعداد :ت  وباراضافیاطالعا .1

 .  اطالعات نامربوط بازیابی میشود  , جستجوي لغات کلیدي
 .تسمشکل زا ا براي جامعه  پیشرفته الکترونیکی  رشد قوانین  وریسک اعتبار  هنوز:قوانین نادرست وبحران اعتبار .2
 ,از بنگاه ها خیلی کوچک هستند ونمی توانند هزینه یکپارچگی داده بسیاري :مرز نهایی به الحاق تجارت الکترونیک .3

  زیاد نیست درآنان همچنین میل و توانایی به سرمایه گذاري. انتشار و به روز آوري را متحمل شوند
چهارچوب ,تبادل اطالعات و داده ,اطالعاتباید ك باشند قادر به در که براي ساختن کامپیوترهایی:عدم وجود استانداردها .4

 .را باید استاندارد کردها واستانداردهاي تجارت الکترونیک 
سرعت وراحتی را  ,در زمان سریعی رشد کرده ولی به اندازه کافی و حمل ونقل   مدیریت لجستیکی :دیگر مشکالت .5
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