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 چکیده
های ای برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی پایگاهپژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین پروفایل کاربردی فراداده: مقدمه

 سیستمی انجام شد.  -مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی با رویکرد تحلیلی

اشیای  دادند. افزون برجامعه پژوهش را اشیای محتوایی چهار پایگاه حوزه نت، نورمگز، نورالیب و اندیشوران تشکیل می: شناسیروش

ای ای از جمله استانداردهای طرح فرادادهخصائص پرکاربردترین استانداردهای فرادادهعناصر فرعی، و ها، عناصر، محتوایی این پایگاه

ای مارک به عنوان ای هسته دوبلین، استاندارد کدگذاری و انتقال فراداده )متس( و قالب فرادادهدس(، طرح فرادادهتوصیف شیء )ما

های بومی به منظور انتخاب این استانداردها به عنوان مبنای طراحی پروفایل، ویژگی بخش دیگر جامعه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.

ای استاندارد تطبیق داده های فرادادههای طرحردهای مد نظر چهار پایگاه عضو جامعه پژوهش با ویژگیاشیای محتوایی، اهداف و کارک

د، شدند، و مناسبترین آنها )استانداردهای مادس و هسته دوبلین( که بتوانند نیازهای بومی توصیف و سازماندهی چهار پایگاه را تامین نماین

 ها مصاحبه و مشاهده طراحی شده، و ابزار آن پرسشنامه و سیاهه وارسی بود. روش گردآوری دادهمورد گزینش واقع شدند. 

ای منتخب که متناسب با عناصر، عناصر فرعی، و خصائصی از استانداردهای فراداده پروفایل کاربردی،و تدوین برای طراحی : هایافته

نمود، استخراج و در بستر معناشناختی همخوان یازهای محلی بافت هدف را تامین میهای چهارگانه( بود و نبافت بومی )پایگاههای ویژگی

و خصائص  ، عناصر فرعیای جدید نیاز بود و یا عناصریا خصیصه ، عنصر فرعی ودر مواردی که عنصر با بافت اطالعاتی هدف قرار گرفت.

و در صورت وجود، تعریفی بومی ارائه شد تا کاربردپذیری آن موجود نیاز به بازتعریف بومی داشتند، عنصر یا خصیصه جدید طراحی 

 افزایش یابد.  هابرای پایگاه

های آن ها و نیازهای بومی پایگاهاساس ویژگی ای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی برپروفایل کاربردی فراداده: گیرینتیجه

ای عنصر از استاندارد فراداده 16عنصر،  23های معناشناختی با مجموع و ویژگی مرکز، و همچنین شناسایی ساختار، عناصر، کارکردها
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ای( برای هر با تهیه توصیفی )شناسنامه و ،بومیتعریف شده به صورت عنصر  2ای هسته دوبلین و عنصر از استاندارد فراداده 5مادس، 

 عنصر طراحی و تدوین گردید.

 .اشیای محتوایی  ؛سازماندهی؛ توصیف و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی؛ ایفرادادهپروفایل کاربردی ها: کلیدواژه

 

 مقدمه

ای مورد استفاده در جامعه میراث فرهنگی )کتابخانه، آرشیو و موزه( در طول زمان و استانداردهای فراداده

یابند. هر عاتی این جامعه گسترش میهای اطالها و سیستمها در محیطبر مبنای پاسخگویی به نیاز مدیریت داده

ای از عناصر، عناصر فرعی و خصائص به هم مرتبط در قالب یک بستر معناشناختی ای، از مجموعهاستاندارد فراداده

کند خاص متناسب با اهداف طراحی استاندارد، تشکیل شده، و از کارکرد یا کارکردهای خاصی پشتیبانی می

(Higgins, 2007 از آنجا .)های اطالعاتی به منظور فراهم شدن امکان ارائه خدمات ها و سیستمکه در تمامی محیط

به جامعه کاربران، مدیریت اشیای محتوایی مد نظر است و فرایند مدیریت اشیای محتوایی شامل کارکردهای 

یی هر محیط و گوناگونی از قبیل توصیف، پیونددهی، نگهداری و جز آن، بنابراین برای مدیریت اشیای محتوا

ای مورد استفاده قرار گیرند، تا بتوانند در کنار یکدیگر فرایند سیستم اطالعاتی، باید طیفی از استانداردهای فراداده

(. انتخاب استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت اشیای 1393مدیریت اشیای محتوایی را حمایت کنند )طاهری، 

گیرد. از سوی دیگر، وجود استانداردهای ط یا سیستم اطالعاتی صورت میهای بومی محیمحتوایی بر پایه ویژگی

افزاید. هر محیط یا سیستم اطالعاتی به ای با کارکردهای یکسان و مشابه بر اهمیت انتخاب استانداردها میفراداده

ی توسعه دهنده ها و کارکردهای مورد انتظار سازمان یا بافت موضوعمشیدلیل پیروی و وابستگی به اهداف، خط

های سازد، و عواملی دیگر، دارای ویژگیپذیر میهای اشیای محتوایی که دسترسآن، و نیز بر اساس انواع و قابلیت

های ای با ویژگیهای اطالعاتی است. میزان همخوانی استانداردهای فرادادهها و سیستمبومی و متمایز با دیگر محیط

 ر نیل به اهداف بافت اطالعاتی هدف بسیار تاثیرگذار است. اطالعاتی ب بومی محیط یا سیستم

ای از عناصر و عناصر فرعی را در بر ای، مجموعهاز سوی دیگر، با توجه به این که هر استاندارد فراداده

های بومی، میزان همخوانی عناصر و عناصر گیرد، افزون بر بررسی و انتخاب خود استاندارد متناسب با ویژگیمی

های بومی محیط یا سیستم اطالعاتی نیز حائز اهمیت است. در راستای برآوردن این دو مسئله ی آن با ویژگیفرع

اند، که مهم، یعنی انتخاب استاندارد و عناصر و عناصر فرعی آن، متخصصان حوزه فراداده، ابزاری را توصیه نموده

کاربردی  های اطالعاتی را در پی دارد. پروفایلیستمها و سهای بومی محیطمدار و متناسب با ویژگی-کاربرد بافت

ها، تجربیات برتر، و مشیای )از یک یا چند استاندارد فراداده ای(، خطمجموعه عناصر فرادادهای، فراداده

که یک سازمان، است یا، اعالن ضوابطی   ، وکه به منظور کاربردهای خاص )محلی( تعریف شده است رهنمودهایی

 کنندهایشان استفاده میدر بکارگیری فراداده کاربرانیک منبع اطالعاتی، یک برنامه کاربردی، یا جامعه 
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(Woodley, Clement & Winn, 2001; Higgins, 2007.) 

های اطالعاتی با هدف به کارگیری فناوری 1368مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( در سال 

پایگاه اطالعاتی توسعه داده است  18اطی برای اشاعه علوم اسالمی تاسیس گردیده است. این مرکز تاکنون و ارتب

ترین آنها به ترین و برجستهآن مرکز به عنوان اصلی 4و اندیشوران 3، نورالیب2، نورمگز1نتکه چهار پایگاه حوزه

ای از انواع ها طیف گسترده(. این پایگاهhttp://www.noorsoft.org/fa/content/View/12424آیند )شمار می

گیرند. همانند دیگر اشیای دیجیتالی از قبیل متن، تصویر، فیلم، صوت، نقشه و دیگر اشیای دیجیتالی را در بر می

نت، نورمگز، نورالیب و اندیشوران نیز به دلیل پیروی های چهارگانه حوزههای اطالعاتی، پایگاهها یا سیستممحیط

ها در نظر گرفته سازی آنها، و کارکردهایی خاصی که برای این پایگاههای طراحی و پیادهمشیاهداف و خطاز 

های بومی و نیازهای محلی برای استفاده پذیر در آنها، دارای ویژگیشده است، نیز تنوع اشیای محتوایی دسترس

دد آن است که عناصر، عناصر فرعی و خصائص کدام گرای که در اینجا مطرح میاز فراداده هستند. بنابراین مسئله

های چهارگانه های معناشناختی برای توصیف اشیای محتوایی پایگاهای و در قالب چه ویژگیاستانداردهای فراداده

ای برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی مناسب هستند؟ به عبارت دیگر، پروفایل کاربردی فراداده

نه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی چگونه است؟ پژوهش حاضر برای حل به این مسئله های چهارگاپایگاه

 ذیل مد نظر است: طراحی شده است، و در این راستا، پاسخ به پرسش

ای برای توصیف و های معناشناختی پروفایل کاربردی فرادادهساختار، عناصر، کارکردها و ویژگی
 چگونه است؟ های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمیپایگاهسازماندهی اشیای دیجیتالی 

 

 پیشینه پژوهش

های اطالعاتی های بومی بافتهای کاربردی، همواره بر مبنای نیازهای محلی و ویژگیتوسعه پروفایل

های ها بوده است. اگر چه استانداردها و طرحها برای مدیریت دادهوری از فرادادهمختلف و در راستای حداکثر بهره

اند، اما زمانی نی از کارکرد)هایی( ویژه گسترش یافتههای اطالعاتی و برای پشتیباای بر اساس نیازهای بافتفراداده

های شود، به دلیل تنوع ویژگیای خاص میهای دادهها و محیطهای اطالعاتی محدود به سازمانکه دامنه بافت

گون ها برای ایفای کارکردهای گوناای از یک سو، و نیاز به استفاده از فرادادهبومی و محلی هر سازمان یا محیط داده

گیرند. از این رو، های کاربردی به عنوان ابزاری مناسب مد نظر قرار میها از سوی دیگر، پروفایلبر روی داده

ای متناسب با نیازهای بومی ای به طراحی و تدوین پروفایل کاربردی فرادادههای دادهها و محیطبسیاری از سازمان

                                                
1. www.hawzah.net 

2. www.noormags.com 

3. www.noorlib.ir 

4. www.rahavardnoor.com 
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های کاربردی به علت لزوم همخوانی فرایند تدوین و طراحی پروفایلاند. به دلیل ماهیت مطالعاتی خود تالش نموده

های متعددی در این حوزه گیری از فراداده در راستای تامین نیازهای بومی، تا کنون پژوهشو سازگار نمودن بهره

طراحی های حوزه صورت گرفته است که در ذیل به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهد شد. به طور کلی، پژوهش

 توان به سه گروه تقسیم نمود:های کاربردی را میپروفایل

های ای مربوط به بافتهایی هستند که پروفایل کاربردی مورد نیاز مخازن دادهگروه نخست، پژوهش

( از  ,2001Onyancha, Keizer & Katz، کِیزر و کاتز )1اند. پژوهش آنیانچاموضوعی خاص را طراحی نموده

 13ای حوزه کشاورزی را بر اساس های این گروه بود که پروفایل کاربردی مخازن دادهپژوهشجمله نخستین 

ای هسته دوبلین تدوین کرد. در این پژوهش، افزون بر طراحی پروفایل کاربردی، ایجاد بایگانی عنصر طرح فراداده

(، دیگر پژوهش این گروه 2007) 2ای توصیه گردید. پژوهش مانوسلیسمستند برای عناصر و توصیفگرهای فراداده

های پیوسته اشیای محتوایی با ماهیت آموزشی را مورد بررسی های پایگاهبود که نقش فراداده در توسعه طرحواره

فراداده توصیف شیء یادگیریِ "قرار داد. محصول این پژوهش، طراحی یک پروفایل کاربردی مبتنی بر استاندارد 

و دیگران  4ای آموزشی بود. استامپلبر اساس نیازهای بومی مخازن داده "3یکموسسه مهندسان برق و الکترون

ای دیجیتالی دارای اشیای محتوایی آموزشی اما ( نیز همانند مانوسلیس، پروفایلی کاربردی برای مخازن داده2009)

د دسترسی به اشیای در حوزه کشاورزی مربوط به سازمان خواروبار و کشاورزیِ سازمان ملل متحد را با هدف بهبو

ای گسترش داد. وی پذیری با دیگر استانداردهای فرادادهمحتوایی یاد شده و توصیف آنها، نیز افزایش میانکنش

های موضوعی را پیشنهاد قابلیت کاربردپذیری پروفایل طراحی شده برای توصیف منابع آموزشی در دیگر حوزه

( را Bird, Blanksby, Brownfield & Carpenter, 2014) نترکرد. پژوهش برد، بالنکسبی، برونفیلد و کارپ

های این گروه بر شمرد. برد و همکارانش ویرایش چهارم پروفایل کاربردی توان یکی از مهمترین پژوهشمی

ال( بخش آموزش و پرورش شغلی استرالیا امپذیر )ایکسگذاری گسترشعنصر و در بستر زبان نشانه 37ای با فراداده

دامنه ملی را با هدف بهبود دسترسی و تبادل اشیای محتوایی آموزشی و مدیریت کارآمد این اشیاء انجام دادند.  با

که پیشتر به عنوان استاندارد مبنا  "توصیف شیء یادگیریِ موسسه مهندسان برق و الکترونیک"ای استاندارد فراداده

 در این پژوهش نیز نقش استاندارد هسته را ایفا نمود. ( مورد استفاده قرار گرفت، 2007در پژوهش مانوسلیس )

های ارائه دهنده خدمات اطالعاتی از جمله های بومی سازمانهای این گروه نیازگروه دیگر، پژوهش

های مهم این گروه که بعدها مبنای دیگر اند. یکی از پژوهشها و مراکز اطالعاتی را مد نظر قرار دادهکتابخانه

 ,Wilson, Billington, Moir andCarpenterویلسون، بیلینگتون، مویر و کارپنتر )شد، پژوهش  واقع پژوهش

                                                
1. Onyancha 

2. Manouselis 

3. Institute of Electronical and Electronics Engineers Learning Object Metadata (IEEE LOM) 

4. Stuempel 
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ای هسته بر پایه دو استاندارد فراداده 1ای کتابخانه ایالتی نیوساوت ولزبرای طراحی پروفایل کاربردی فراداده(  2007

بود. هدف از طراحی این پروفایل، رسیدن به عملکرد مطلوب در  2یاب دولتی استرالیادوبلین و خدمات مکان

ای با دامنه کاربردی پذیری دیگر استانداردهای فرادادهها، و افزایش سازگاری و میانکنشگیری از فرادادهبهره

تمامی  پروفایلی کاربردی برای توصیف و سازماندهی 3، کتابخانه کنگره آمریکا2010المللی بیان شد. در سال بین

انواع اشیای محتوایی قابل دسترس در محیط این کتابخانه را در قالب یک پروژه پژوهشی، طراحی کرد. این پروفایل 

برای بهبود پاسخگویی به نیازهای شناسایی، کشف و دسترسی با افزایش نقاط بازیابی اشیای محتوایی کاربران بود. 

ای استاندارد توصیف و سازی آن با عناصر داده، و غنی21ی مارک ااستاندارد مبنا در این پروژه، قالب فراداده

های کمیاب، تصاویر اِی( عنوان شده است. یازده گروه از انواع اشیای محتوایی شامل کتابدیدسترسی به منبع )آر

فایل های شنیداری، و اشیای دیجیتالی مخاطبان این پروهای متنی، پیشینهنگاشتمتحرک، اشیای آرشیوی، تک

ویرایش سوم پروفایل کاربردی خود  4کتابخانه دیجیتالی عمومی امریکا(، 2014کاربردی هستند. در همین سال )

سازی اشیای محتوایی بافت میراث فرهنگی نهادهای گوناگون آمریکا توسعه داد. را به منظور گردآوری و یکپارچه

( در تدوین نسخه سوم 2017) 5سی(اِلسیای پیوسته )اُمرکز کتابخانه رایانههای اشاره شده، تالش افزون پژوهش

های شاخص این از دیگر پژوهش WorldCatهای فهرستگان جهانی پروفایل کاربردی خود برای مدیریت فراداده

های عضو فهرستگان تاکید گروه است. این پروفایل کاربردی بر یکدستی فهرستنویسی و اشتراک منابع کتابخانه

ها اجرا شد. اکبری هایی چند با تاکید بر تامین نیازهای سازمانی به استفاده بهینه از فرادادهران نیز پژوهشدارد. در ای

)های( استاندارد کدگذاری سازی پروفایل( به انجام پژوهش با هدف تدوین و اختصاصی13921داریان و دیگران )

المللی مبادرت ورزید. پژوهش یاد شده، ملی و بین و انتقال فراداده )متس( برای تبادل اشیای دیجیتال در سطح

امکان حفاظت بلند مدت اشیای دیجیتالی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، و تبدیل توان بالقوه 

. های مبادله اشیای دیجیتالی و اشتراک محتوا در کشور را بررسی و مطالعه نمودفعالیت  6این سازمان به عنوان هاب

ها به ترتیب بر توصیف ( نیز رویکرد سازمانی داشتند. این پژوهش1396زاده )( و نجف1396های پاشازاده )پژوهش

رسانی تبیان نور با و سازماندهی منسجم اشیای محتوایی موسسه کتابخانه و موزه ملک و موسسه فرهنگی اطالع

ای توصیف شیء )مادس( متمرکز بودند. بابائی طراحی یک پروفایل کاربردی مناسب و با محوریت طرح فراداده

ای توصیف عنصر استاندارد فراداده 146عنصر از  62ها، با استخراج ( در جدیدترین این پژوهش1397)

دی(، یک پروفایل کاربردی با رویکرد توصیفی برای سازمان اسناد جمهوری اِیشده آرشیوی )ایرمزگذاری

                                                
1. New South Wales 

2. Australian Government Locator Service (AGLS) 

3. Library Of Congress 

4  . Digital Public Library of America 

5. Online Computer Library Center (OCLC) 

6. Hob 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdp.la%2F&ei=f7uJVcbiNs2zyAT5-aXQCg&usg=AFQjCNGKWFaBWoTZ_6ISdDc1gF7BxdBiFw&sig2=Ykvv3uC6u7YcpfhgCqtgWQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdp.la%2F&ei=f7uJVcbiNs2zyAT5-aXQCg&usg=AFQjCNGKWFaBWoTZ_6ISdDc1gF7BxdBiFw&sig2=Ykvv3uC6u7YcpfhgCqtgWQ
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ای دانشگاه علوم پزشکی شهید ب( مجموعه کتابخانه1397گویلی و دیگران ) اسالمی ایران تدوین نموده است.

ای یونی مارک، پروفایل بهشتی را بافت اطالعاتی هدف خود انتخاب نمود، و با محوریت استاندارد فراداده

در ایران  های اخیرای در سالهای کاربردی فرادادهکاربردی آن مجموعه را توسعه داد. گرایش به طراحی پروفایل

 های ایرانی است.به ویژه در بافت اطالعاتی سازمانی، نشانگر افزایش سطح آگاهی مدیران سازمان

های کاربردی گیری، و روند استفاده از پروفایلهایی بودند که به مطالعه میزان بهرهگروه دو دیگر، پژوهش

های ( با بررسی پژوهش2014) 1پرداختند. مالتا و باپتیستاای و سازمانی های دادهای در محیطهای فرادادهو طرح

ای موضوعی در میان ها و مخازن دادهدریافتند، کتابخانه 2012تا  2001های های کاربردی در سالحوزه پروفایل

های اطالعاتی و انتشاراتی گوناگون از جمله بافت میراث فرهنگی، دولت الکترنیکی، آموزشی، علوم و بافت

ها، و چندین حوزه دیگر، در رده دوم از لحاظ طراحی و استفاده از پروفایل کاربردی، رزی، آرشیوها و موزهکشاو

گیرند. پژوهش دیگری که بکارگیری پروفایل کاربردی اما این بار در مخازن و پس از مراکز آرشیوی قرار می

( بود. ایشان به بررسی میزان بکارگیری و شناسایی 1520) 2ای را مورد مطالعه قرار داد، پژوهش آندراد و باپتیستاداده

های نفر از مدیران مخازن داده 2165ها از ای همت گماردند. گردآوری دادهای و در مخازن دادههای فرادادهطرح

مخزن دارای پروفایل کاربردی  13ها نشان داد، از میان مخازن بررسی شده، فقط صورت گرفت. تحلیل این داده

ها، و ، هسته دوبلین، رمزگذاری و انتقال فراداده21ها، از استانداردهای مارک و برای طراحی این پروفایل هستند

ای توصیف شیء )مادس(، به عنوان استانداردهای پایه استفاده شده است. ایشان مهمترین دالیل عدم طرح فراداده

های بکارگیری این ابزارهای توانمند یران از مزیتهای کاربردی را عدم آگاهی مداقبال کافی به گسترش پروفایل

 ای مورد استفاده در آن مخازن بیان نمودند.و نامشخص بودن نوع عناصر داده

های کاربردی حاکی از آن های پیشین صورت گرفته در حوزه تدوین و طراحی پروفایلمرور پژوهش

گیری و استفاده از فراداده بوده است. ر در بهرهمدا-ها، رویکرد بافتاست، خاستگاه انجام تمامی این پژوهش

های بومی و نیازهای محلی هر بافت، نیز تنوع کارکردهای مورد نظر )توصیفی، نگهداری، ارتباطی، و جز ویژگی

ای تاثیر گذارده، استفاده بهینه از های فرادادهها، بر دامنه کاربرد استانداردها و طرحآن( در فرایند مدیریت داده

های مختلف )موضوعی و سازمانی( بر استفاده از و بازتعریف ها را در پی داشته است. به عبارت دیگر، بافترادادهف

های ای، و زیرساختهای دادهها، موجودیتمشیبخشی از یک یا چند استاندارد متناسب با اهداف، کارکردها، خط

های توسعه یافته بیانگر آن است که در توسعه جم پروفایلح اند. با این وجود، بررسیفناورانه خود متمرکز بوده

 های اطالعاتی دیگر مد نظر بوده است.های کاربردی، بافت سازمانی بیش از بافتپروفایل

های پایانی هزاره دوم، به علت ای در سالهای کاربردی فرادادهاگر چه روند تدوین و طراحی پروفایل 

                                                
1. Malta and Baptista 

2. Andrad and Baptista 
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گرایی و هدفمند شدن بافتی و نیازهای محلی کند بوده است، اما با تخصصهای عدم شناخت کافی از ویژگی

های کاربردی رشد شتابنده داشته است. در فرایند ای، تمایل به توسعه پروفایلهای سازمانی و مخازن دادهبافت

ا بافت هدف ای که بیشتر سازگاری و همخوانی را بهای کاربردی، یک استاندارد فرادادهطراحی بیشتر پروفایل

ها، ایجاد انسجام در توصیف و ها در تمامی بافتهای پایه برای طراحی پروفایلداشته، مبنا قرار گرفته است. نگرش

ها، بهبود دسترسی به اشیای محتوایی، و پذیری سیستمها و میانکنشپردازش اشیای محتوایی، تسهیل تبادل داده

های صورت گرفته مورد نظر بوده است. از سوی دیگر، بررسی پژوهشها در بافت افزایش کاربردپذیری فراداده

های مخازن و محیط سازمانی بوده است، و اقبال به بافت در ایران بیانگر آن است، توجه و تمرکز پژوهشگران بر بافت

ای، بر ازن دادههایی با محوریت مخای با وجود تعدد آنها در کشور، کافی نبوده است. بنابراین انجام پژوهشداده

 کارکردپذیری و کاربردپذیری مخازن یاد شده، و میزان رضایت جامعه کاربران آنها خواهد افزود.

 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر از لحاظ نوع یک پژوهش کاربردی بود. زیرا بر حل مسئله عدم وجود پروفایل کاربردی 

ای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی های دادهای مناسب برای توصیف اشیای محتوایی پایگاهفراداده

آید. به منظور نیل به اهداف پژوهش و متناسب با پرداخت. همچنین یک پژوهش مبتنی بر فناوری به شمار می

 برای اجرای پژوهش استفاده شد. 1سیستمی -های مرتبط، از رویکرد تحلیلیموضوع، نیز همخوان با دیگر پژوهش

ای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی تشکیل های دادهاشیای محتوایی تمامی پایگاه جامعه پژوهش را

های صورت گرفته توسط پژوهشگران، اشیای محتوایی چهار پایگاه ها و بر اساس بررسیدهند. از میان این پایگاهمی

های بومی موجود روزآمدی فرادادهحوزه نت، نورمگز، نورالیب، و اندیشوران به دلیل ساختارمندی بهتر، جامعیت، 

های های فنی، اهمیت آنها نزد و توصیه مدیران و کارشناسان پایگاه)البته غیر استاندارد(، تعداد کاربران، قابلیت

های های یاد شده بدین صورت بود که ویژگیای مرکز، و موارد دیگر انتخاب شدند. شیوه انتخاب پایگاهداده

های عضو جامعه پژوهش مورد مطالعه های فنی هر یک از پایگاهای بومی و ویژگیفراداده اشیای محتوایی، عناصر

ها هایی با مدیران و کارشناسان هر پایگاه مورد تایید قرار گرفت. سپس با مقایسه ویژگیو بررسی، و با انجام مصاحبه

 های چهارگانه برگزیده شدند.گاهو اهمیت آنها نزد مدیران مرکز و قابلیت انجام پژوهش بر روی آنها، پای

های پرکاربردترین و ها، عناصر، عناصر فرعی، خصائص و ویژگیافزون بر اشیای محتوایی این پایگاه

های اطالعاتی گوناگون یعنی استانداردهای طرح ها و محیطای در بافتترین استانداردهای فرادادهشاخص

ای هسته دوبلین، استاندارد کدگذاری و انتقال فراداده )متس( و ای توصیف شیء )مادس(، طرح فرادادهفراداده

                                                
1. Analytical-Systematic Approach 
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ای مارک نیز بخش دیگر جامعه پژوهش را تشکیل دادند. به منظور انتخاب این استانداردها، قالب فراداده

های های طرحهای بومی اشیای محتوایی و کارکردهای مد نظر چهار پایگاه عضو جامعه پژوهش با ویژگیویژگی

ای استاندارد تطبیق داده شدند، و مناسبترین آنها که بتواند نیازهای توصیف و سازماندهی چهار پایگاه را ادهفراد

تامین نماید، مورد گزینش واقع شدند. بر این اساس، استاندارد کدگذاری و انتقال فراداده )متس( به دلیل تمرکز 

ای با رویکرد توصیفی، و قالب روی استانداردهای فرادادهمرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی در این مرحله بر 

ای مارک، به علت استفاده از مشتق ویژه آن برای سازماندهی اشیای دیجیتالی، یعنی استاندارد مادس، حذف فراداده

 گردیدند. 

استفاده شد. مشاهده  1های مصاحبه و مشاهده طراحی شدهها از روشدر این پژوهش برای گردآوری داده

مند با استفاده از راهبردهای از پیش تعیین شده نظام و یعلم ایدقیق به شیوه یتماشاطراحی شده عبارت است از 

ترین اساسی .رودهای علمی به کار میمند یا آزمون فرضیههای نظامهای کمی برای توصیفکه اغلب در مطالعه

 Powell and Silipigniهای مورد مشاهده است )ده، تعیین مقولهریزی مشاهده طراحی شگام در برنامه

Connaway, 2004 .)پذیر در های بومی اشیای محتوایی دسترسها عبارت بودند از ویژگیدر این پژوهش مقوله

 های مورد مطالعه و عناصر و عناصر فرعی مورد استفاده برای توصیف و سازماندهی آنها.پایگاه

های ها پرسشنامه و سیاهه وارسی بود. در فرایند مصاحبه به عنوان یکی از روشادهابزار گردآوری د

ای طراحی شده توسط پژوهشگران که روایی آن مورد تایید پنج نفر از متخصصان ها، پرسشنامهگردآوری داده

تایید شد، به کار گرفته  82/0حوزه سازماندهی دانش و فراداده قرار گرفت و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 

های های بومی اشیای محتوایی، ویژگیهای مربوط به ویژگیپرسش بود که جنبه 26شد. پرسشنامه یاد شده دارای 

ای، بستر نحوی آنها، و نیازهای محلی کنونی های مورد مطالعه، عناصر، عناصر فرعی و خصائص فرادادهفنی پایگاه

ها را نیز پوشش بایست نیازهای آینده پایگاهوفایل کاربردی طراحی شده مینمود. از آنجا که پررا پرسش می

ها نیز پرسیده شد. پرسشنامه در اختیار مدیران و داد، در هر پرسش از دیدگاه، اهداف، و انتظارات آینده پایگاهمی

حداکثر دقت را در های چهارگانه عضو جامعه پژوهش قرار داده شد، و از آنها خواسته شد کارشناسان پایگاه

ها لحاظ نمایند. همچنین به ایشان پیشنهاد گردید در مواردی که ابهام وجود دارد با مدیران پاسخگویی به پرسش

ارشد سازمان مشاوره شود تا پروفایل کاربردی با همخوانی بیشتر با اهداف و کارکردهای مورد نظر سازمان از 

 باالیی برخوردار باشد.  های مورد مطالعه، از کاربردپذیریپایگاه

در روش مشاهده طراحی شده، از سیاهه وارسی که توسط پژوهشگر براساس عناصر، عناصر فرعی و 

های گردآوری شده ای مورد مطالعه طراحی شده بود، استفاده شد. دادهخصائص هر یک از استانداردهای فراداده

                                                
1. Structured Observation 
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ها و های بومی اشیای محتوایی و فنی پایگاهها ویژگیتوسط پرسشنامه استخراج و تحلیل شدند. سپس بر اساس آن

ها با عناصر، عناصر فرعی و خصائص ای موجود که غیر استاندارد بودند، تعیین گردیدند. این ویژگیعناصر فراداده

ای برگزیده، و تعریف و کاربرد هر یک از آنها، تطابق داده شد. در صورت همخوانی کامل استانداردهای فراداده

ای های فرادادهیا زمانی که همخوانی سطح باالیی دیده شد، عناصر، عناصر فرعی و خصائص استاندارد از طرح و

المللی انتخاب شده و وارد پروفایل کاربردی شدند. همان طور که پیشتر اشاره شد، در مواردی عناصر، معتبر بین

و کارکردهای بومی مد  ی بومی اشیای محتواییهاعناصر فرعی و یا خصائص با هدف افزایش سازگاری با ویژگی

های مورد مطالعه بازتعریف شدند. افزون بر این، عناصری بومی وجود داشت که در استانداردهای نظر پایگاه

ای پیدا نشد، و استفاده از آنها مورد نیاز بود. در این صورت، همان عناصر با تغییراتی اندک به منظور ایجاد فراداده

ای انتخاب شده بودند، مجوز ورود به پروفایل کاربردی را با دیگر عناصری که از استانداردهای فرادادهانسجام 

های چهارگانه انتخابی از مرکز تحقیقات کامپیوتری ای پایگاهیافتند. حاصل پژوهش، پروفایل کاربردی فراداده

 علوم اسالمی بود. 
 

 هاتجزیه و تحلیل داده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی پروفایل کاربردی برای توصیف اشیای محتوایی با توجه به این که 

های بومی و نیازهای محلی بایست بر مبنای ویژگیهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی بود، میپایگاه

شناسایی، و  های معناشناختی پروفایل کاربردی مرتبط، ساختار، عناصر، کارکرد و ویژگی1های مورد مطالعهپایگاه

 اند.پژوهش، دو جدول ذیل ارائه شده شد. بدین منظور و در پاسخ به پرسشطراحی می

برای توصیف  2ایهای معناشناختی پروفایل کاربردی فرادادهساختار، عناصر، کارکردها و ویژگی پرسش پژوهش:

 چگونه است؟ میهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالو سازماندهی اشیای دیجیتالی پایگاه

 

 

 

 

 

 

 

                                                
های مورد مطالعه داشت، پایگاههای بومی و نیازهای محلی . الزم به ذکر است، از آنجا که پاسخ به پرسش کنونی نیاز به شناسایی ویژگی1

های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی از دیدگاه سازماندهی دانش ها و نیازهای بومی پایگاهپژوهش دارای پرسش دیگری )ویژگی

 های مرتبط با آن و محدودیت حجم مقاله، از طرح آن صرف نظر گردید.کدام هستند؟( بود که به دلیل حجم باالی داده

 مکاتبه نمایید. نویسنده مسئولبرای دریافت نسخه کامل و یا اطالعات بیشتر در خصوص پروفایل کاربردی طراحی شده، با نشانی ایمیل . 2
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 ای طراحی شده. ساختار و عناصر تشکیل دهنده پروفایل کاربردی فراداده1جدول 
 عنصر فرعی و خصائص مورد نیاز طرح رمزگذاری نوع ارزش ایاستاندارد فراداده نام عنصر ردیف

شده، عنوان عنوان خالصه اجباری -- نوشتاری مادس عنوان 1
جایگزین، شده، عنوان ترجمه

عنوان قراردادی، عنوان 
)اصلی(، عنوان فرعی، شماره 

بخش، نام بخش، حروف 
 تعریف

استفاده از مستند  رمزی مادس نام 2
های حقیقی و نام

 حقوقی

نام شخص، نام تنالگان، نام  اجباری
کنفرانس، بخش نام دارای 
)تاریخ، نام خانوادگی، نام 

کوچک، القاب و برشمارش(، 
نام )شرح نام شکل نمایش 

پدیدآور(، وابستگی سازمانی، 
 نقش، توصیف

نوع عام  3
 منبع

فاقد عناصر فرعی است.  اختیاری -- رمزی مادس
های از پیش تعریف ارزش

شده عنصر عبارتند از: متن، 
ماده جغرافیایی، موسیقی 

شده، پیشینه گذارینشانه
-شنیداری، پیشینه دیداری

غیر -موسیقایی، پیشینه دیداری
موسیقایی تصویر ثابت، تصویر 

بعدی، مواد متحرک، شیء سه
افزار، چند ترکیبی، نرم

 ای و جز آنرسانه
نوع خاص  4

 منبع
فهرست  رمزی مادس

شده نوع سازیبومی
خاص منبع کتابخانه 

 کنگره

این عنصر برای طبقه بندی  اختیاری
محتوای اثر دیجیتالی به کار 
می رود. عنصر فرعی بومی 

 شود.را شامل می« مقالهنوع »
های مستند بایگانی رمزی مادس موضوع 5

 موضوعی
موضوع )مفهومی(، نام  اجباری

جغرافیایی، دوره تاریخی، 
عنوان، نام، نوع خاص منبع، 

نام جغرافیایی به صورت 
سلسله مراتبی )قاره، کشور، 
ایالت، منطقه، استان، ناحیه، 

شهرستان، شهر، بخشی از یک 
حوزه، ناحیه  شهر، جزیره،

نگاری مرزی(، نقشهبرون
)مختصات، مقیاس، نمایش(، 

 رمز جغرافیایی، حرفه
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 اصطالح زبان )مقدار:  اجباری -- رمزی مادس زبان 6

rfc564 (؛ )نوع= زبان بخشی
 از شیء(؛ اصطالح خط

 --- اختیاری -- نوشتاری مادس چکیده 7
فهرست  8

 مندرجات
 --- اجباری -- نوشتاری مادس

توصیف  9
 فیزیکی

بندی شکل، کیفیت قالب اجباری -- نوشتاری مادس
دوباره )دسترسی، نگهداری، 

جایگزینی(، نوع رسانه 
اینترنتی، اندازه، منشاء 
دیجیتالی )منبع از ابتدا 

شده به دیجیتالی، منبع تبدیل
قالب دیجیتالی، میکروفیلم 

های دیجیتالی شده، دیگر قالب
شده(، آنالوگ دیجیتالی
 یادداشت

 --- اختیاری -- نوشتاری مادس یادداشت 10
رمزی و  مادس اثر مرتبط 11

 نوشتاری
شناسگر جهانی منبع 

 آی(آر)یو
ای تمامی عناصر طرح فراداده اختیاری

 توصیف شیء )مادس(
رمزی و  مادس شناسگر 12

 نوشتاری
های دارای ارزش

پیشنهادی: یوآرآی، 
ان، بیاسآی
ان، اساسآی

ای، و دیآی، اچاُدی
 جز آن

 --- اختیاری

شرایط  13
 دسترسی

های دارای ارزش نوشتاری مادس
پیشینهادی: 

محدودیت دسترسی؛ 
 استفاده و بازتولید

 --- اختیاری

نوع رسانه اینترنتی، و  رمزی هسته دوبلین قالب 14
 جز آن

 --- اختیاری

های مستند بایگانی رمزی هسته دوبلین پوشش 15
 موضوعی

 --- اختیاری

عناصر فرعی بومی: تلفن،  اختیاری -- نوشتاری هسته دوبلین حقوق 16
فکس، پست الکترونیکی، 

 وبگاه، نشانی پستی
رمزی و  مادس محل 17

 نوشتاری
های مستند بایگانی

 نام اشخاص حقوقی
 محل فیزیکی اختیاری

یاب جهانی منبع )نوع= مکان
آخرین تاریخ دسترسی؛ نوع= 

برچسب نمایش؛ نوع= 
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 (.1390شود )طاهری، استفاده می eventTypeها، از خصیصه . برای نشان دادن این ارزش 1

یادداشت؛ نوع= دسترسی؛ 
 نوع= کاربرد(

موجودی )عنصر فرعی: 
اطالعات نسخه شامل عناصر 

تر: شکل، محل فرعی، فرعی
یاب یاب قفسه، مکانمکان

الکترونیکی، یادداشت،  
 رویدادنگاری و برشمارش(

 موجودی خارجی

اطالعات  18
 منشاء

های دارای ارزش نوشتاری مادس
پیشنهادی: مقادیر 

؛ تولید؛ 1)کلی(
انتشار؛ توزیع؛ 

 ساخت

تر: مکان )عنصر فرعی اختیاری
اصطالح محل(؛ ناشر؛ تاریخ 

انتشار؛ تاریخ انتشار )با 
رمزگذاری مارک(؛ تاریخ 

یا  "شروع"انتشار )با مشخصه 
ای(؛ تاریخ  بدون هیچ مشخصه

تاریخ استخراج؛ تاریخ ایجاد؛ 
های چندگانه یا اصالح؛ تاریخ

مولف؛ ناشناخته؛ تاریخ حق
های مرتبط با اثر؛ دیگر تاریخ

ویرایش؛ انتشار )ارزش=  
پسایند(؛ )ارزش= تک 

نگاشت(؛ )ارزش= اثر تک 
بخشی(؛ )ارزش= تک نگاشت 

چند بخشی(؛ )ارزش= 
 پیایندها(

)ارزش= منبع یکپارچه(؛ بسامد 
 انتشار

جزئیات )عنصر فرعی: تعداد(؛  اختیاری -- نوشتاری مادس بخش 19
جزئیات )عنصر فرعی: بخش 
مجزا(؛ جزئیات )عنصر فرعی: 
عنوان(؛ اندازه )عنصر فرعی: 
شروع(؛ اندازه )عنصر فرعی: 
پایان(؛ اندازه )عنصر فرعی: 
کل(؛ اندازه )عنصر فرعی: 

 فهرست(؛ تاریخ؛ متن
پایگاه  20

 انتشار
های از دارای ارزش رمزی بومی

شده تعریفپیش
 محلی

 --- اجباری
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عناصر تشکیل دهنده پروفایل کاربردی طراحی شده و شود، همان طور که در جدول یک مشاهده می

عنصر از  16عنصر اصلی پروفایل کاربردی،  23ای مبنای انتخاب ارائه شده است. از مجموع نام استاندارد فراداده

ای هسته دوبلین، و دو عنصر به صورت بومی تعریف فرادادهعنصر از استاندارد  5ای توصیف شیء، طرح فراداده

اند. با توجه به استانداردهای مبنای توسعه پروفایل کاربردی، و نوع و ماهیت عناصر انتخاب شده، کارکرد شده

اصلی پروفایل طراحی شده، توصیفی خواهد بود. با این وجود، عناصری مانند منشاء، حقوق، و پایگاه انتشار، 

دهد. همچنین در جدول باال، رد مدیریتی، به عنوان کارکرد فرعی، به ویژه مدیریت حقوقی اشیاء را نشان میکارک

ها هر عنصر، نیاز به اختیاری یا اجباری نوع ارزش هر عنصر، طرح رمزگذاری برای مستندسازی و پاالیش ارزش

 وجود بیان شده است.بودن ثبت ارزش هر عنصر، و عناصر فرعی و خصائص هر عنصر در صورت 

شده برای سازی پروفایل کاربردی طراحیانتخاب شده برای پیاده 1بستر نحوی )از نوع رمزگذاری(

ِال( بوده است. بدین منظور یک فرانمای  اِمپذیر )ایکسگذاری گشترشهای مورد مطالعه، زبان نشانهپایگاه

ای تولید شده بر پایه پروفایل های فرادادهبارسنجی پیشینهِال بومی برای رعایت بستر معناشناختی و اعتاِمایکس

کاربردی تدوین شد. این فرانما با فرانماهای استانداردهای مبنای توسعه پروفایل یکپارچه شد. بدین ترتیب، امکان 

ای دادههای ای برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی قابل دسترس در محیط پایگاههای فرادادهایجاد پیشینه

 چهارگانه مورد بررسی فراهم گردید.  
ای از شناسنامه )توصیف( عناصر تشکیل دهنده پروفایل کاربردی. نمونه2جدول   

 عنوان نام عنصر

 2عنوان برچسب

 مادس تعریف شده بوسیله

 تعریف

داده می شود، و به به طور معمول یکی از نقاط اصلی دسترسی به اشیای محتوایی است که در نتایج جستجو نمایش 

کند. از این رو، حداقل یک عنصر در مورد عنوان یا اطالعات عنوانی مورد نیاز کاربران در بازیابی شیء کمک می

 است.

                                                
1. Encoding Syntax 

2. TitleInfo 

عناصر فرعی بومی: شماره  اختیاری -- نوشتاری هسته دوبلین منبع اصلی 21
مجله، تعداد صفحات مجله؛ 

 تعداد جلدها
 --- اجباری -- نوشتاری بومی عنوان قبلی 22
های مستند بایگانی رمزی هسته دوبلین منشاء 23

های حقیقی و نام
 حقوقی

 --- اجباری
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 عنوان نام عنصر

 تعریف بومی با تعریف اصلی همخوان است. تعریف بومی

 عناصر فرعی و خصائص

 گیرد:این عنصر، عناصر فرعی و خصائص زیر را در بر می

شده، عنوان ترجمه شده، عنوان جایگزین، عنوان قراردادی، عنوان )اصلی(، عنوان فرعی، شماره  عنوان خالصه

 بخش، نام بخش، حروف تعریف.

 عنصر نوع

 ----- پاالیش

 عنوان قبلی )نشریات ادواری( پاالیش شده بوسیله

 ----- طرح رمزگذاری

 اجباری مورد نیاز

 نوشتاری نوع ارزش

 تکرارپذیر رخداد

ای که به های جدول دو، برای هر یک از عناصر تشکیل دهنده پروفایل کاربردی، شناسنامهمطابق داده

سازی پروفایل کاربردی مورد نیاز است، تدوین پردازد، و برای پیادهتوصیف ابعاد گوناگون عنصر مورد نظر می

 شده است.

 

 گیریبحث و نتیجه

وری از استانداردهای سازی و حداکثر بهرهربردی با هدف بهینههمان طور که پیشتر اشاره شد، پروفایل کا

یابند. به نحوی که های اطالعاتی مختلف توسعه میهای بومی و نیازهای محلی بافتای متناسب با ویژگیفراداده

ای در های فرادادههای کاربردی موجب بهبود و افزایش کارکردپذیری و کاربردپذیری طرحتوسعه پروفایل

(. طراحی و گسترش پروفایل کاربردی 1394های اطالعاتی خواهد شد )طاهری، گویلی، شکفته و کازرانی، فتبا

های چهارگانه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نیز در راستای نیل به هدف یاد شده و به منظور پایگاه

مکان برقراری ارتباط میان اشیای محتوایی پذیر، همچنین انسجام در توصیف و امدیریت بهتر اشیای محتوای دسترس

 ها انجام شد. در محیط این پایگاه

) و تا حدودی با کارکرد مدیریتی(  "توصیفی"ای طراحی شده با کارکرد اصلی پروفایل کاربردی فراداده

عنصر  50از  عنصر بومی، و بیش 2عنصر برگرفته از دو استاندارد فراداده توصیف شیء و هسته دوبلین، و  21دارای 

های استاندارد، نخستین تجربه ملی در فرعی و خصیصه، همچنین بازتعریف دامنه کارکردی برخی از عناصر فراداده

های بستر معناشناختی پروفایل کاربردی مورد نظر آید. مهمترین ویژگیهای کاربردی به شمار میتوسعه پروفایل

پذیر به عنوان بستر نحوی رمزگذاری و توسعه فرانمای محلی گسترشگذاری عبارت بودند از: بکارگیری زبان نشانه

ای و نیز برای اعتبارسنجی آن، انتخاب و افزودن دو عنصر محلی افزون بر عناصر برگزیده از استانداردهای فراداده

ای دهای استاندارد، و بازتعریف دامنه کارکردی برخی عناصر فراداچند عنصر فرعی بومی به عناصر فراداده
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های چهارگانه مورد مطالعه( ای )اینجا پایگاهاستاندارد. این پروفایل برای یک بافت اطالعاتی مربوط به مخازن داده

؛ مانوسلیس، 2001آنیانچا و دیگران، های گروه نخست مورد بررسی )گسترش یافته است و از این لحاظ با پژوهش

های پژوهشی هم راستاست. اما ( در بخش مرور پیشینه2014، ؛ برد و دیگران20097؛ استامپل و دیگران، 2007

ای مورد استفاده برای گسترش و نیز های پروفایل کاربردی طراحی شده از لحاظ استانداردهای فرادادهویژگی

های گروه نخست، متفاوت است. در های توسعه یافته در پژوهشهای قابل دسترس با برخی پروفایلماهیت داده

ای توصیف های فرادادهکاربردی که توسط پژوهش حاضر تدوین شد، استانداردهای مبنای طراحی، طرح پروفایل

های مورد مطالعه بیشتر عمومی و پژوهشی بود. در حالی که در برخی های پایگاهشیء و هسته دوبلین؛ و ماهیت داده

فراداده توصیف ایه توسعه پروفایل، های گروه نخست، ماهیت اشیای محتوایی، آموزشی، و استاندارد پپژوهش

 شیء یادگیریِ موسسه مهندسان برق و الکترونیک بود.

های گروه دوم بررسی شده در پیشینه پژوهش، بافت های کاربردی محصول پژوهشدر مقایسه با پروفایل

های گروه های این گروه متفاوت است. زیرا پژوهشاطالعاتی هدف در پژوهش جاری با بافت مورد نظر پژوهش

کتابخانه کنگره آمریکا، ؛ 2007ویلسون و دیگران، اند )دوم بر گسترش پروفایل برای بافت سازمانی تاکید داشته

؛ اکبری داریان، 2017سی(، اِلسیای پیوسته )اُمرکز کتابخانه رایانه؛ 2014؛ کتابخانه دیجیتالی عمومی امریکا، 2010

ای ب(. در استانداردهای فراداده1397؛ گویلی و دیگران، 1397؛ بابائی، 1395زاده، ؛ نجف1396؛ پاشازاده، 1391

های گروه دوم دیده که به عنوان اساس تدوین پروفایل واقع شدند، شباهت زیادی بین این پژوهش و پژوهش

ه در های گسترش یافتشود. از سوی دیگر، در مقایسه پروفایل کاربردی طراحی شده در پژوهش با پروفایلمی

اند ، پژوهش های مرتبط ایرانی که تمامی آنها به گروه دوم تعلق دارند و بر روی بافت سازمانی متمرکز شدهپژوهش

شود. همچنین تشخیص نیاز و ضرورت طراحی ای محسوب میهای مخازن دادهحاضر، نخستین تجربه توجه به بافت

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی در قالب این پژوهش  ایهای دادهای برای پایگاهپروفایل کاربردی فراداده

ای نسبت ای توصیف شیء به ویژه برای مخازن دادهاز سوی مدیران مرکز مذکور، کاربردپذیری بیشتر طرح فراداده

های ههای اطالعاتی، یافتای بیش از بقیه بافتای، و نیز توجه به بافت مخازن دادهبه دیگر استانداردهای فراداده

 نماید.( را تایید میAndrade & Baptista, 2015; Malta & Baptista, 2014های گروه سوم )پژوهش

سازی ای با کارکردهای گوناگون و همخوانهای کاربردی فرادادهاقبال مناسب به توسعه و طراحی پروفایل 

هبود کارآمدی و اثربخشی استفاده از های اطالعاتی هدف، به بهای بومی بافتآنها با نیازهای محلی و ویژگی

ها افزایش خواهد داد. افزون ها را در پردازش و  فرآوری دادهانجامد، و نقش فرادادهای میاستانداردهای فراداده

های های اطالعاتی، تدوین و طراحی ثبتهای کاربردی در تمامی بافتبر ضرورت و اهمیت گسترش پروفایل
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الف( 1397دهند )گویلی و دیگران، های کاربردی یکی از سه جزء اصلی آنها را تشکیل میکه پروفایل 1ایفراداده

هایی برای تولید این در پی خواهد داشت. پژوهشها را ها و به پیروی از آن، مدیریت جامع دادهمدیریت فراداده

 گردد.تند، توصیه میای هسهای اطالعاتی ایران که فاقد چنین تجربهابزار ارزشمند به ویژه در بافت
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