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6. Conclusion

In this paper, we proposed a generic two-step methodology
dedicated to collaboratively conceptualizing and formalizing the
experts’ tacit knowledge within a team. This methodology takes
into consideration the human barriers and adopts a multi-
level approach to generate the core ontology describing generic
concepts, and the domain specific ontology portraying the experts’

skills. We presented the result of applying this methodology
for managing the scientific research activities and we developed
a semantic web platform to manage our team experts’ tacit
knowledge. The proposed methodology has been evaluated based
on users’ feedbacks and their quality of experience.

بخش 6- نتیجه گیری

 در این مقاله،  ما یک روش شناسی دو مرحله ای کلی ارائه کردیم که به مفهوم سازی و رسمیت دادن

 مشارکتی به دانش ضمنی متخصصان در درون یک تیم اختصاص دارد. این روش شناسی موانع انسان را

 مد نظر قرار می دهد و یک رویکرد چند مرحله ای را به منظور ایجاد یک آنتولوژی مرکزی با توصیف

 مفاهیم کلی، و آنتولوژی خاص آن حوزه که نشان دهنده مهارت های متخصصان می باشد اتخاذ می کند.

 ما نتایج به کار گیری این روش شناسی در خصوص مدیریت فعالیت های تحقیقاتی علمی را ارائه کردیم و

 یک پایگاه وب معنایی ایجاد کردیم تا دانش ضمنی متخصصان تیم مان را مدیریت کنیم. روش شناسی

 پیشنهاد شده بر اساس بازخوردهای کاربران و کیفیت تجربیات شان مورد ارزیابی قرار گرفت
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