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 چکیده

اطالعات و دانش، و حرکت آنها  : مقاله حاضر، با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی به تبیین واگرایی استانداردهای حوزه مدیریتمقدمه

های موازی در بافت ابزارهای کاوش وب و کنسرسیوم وب جهانی با بافت میراث فرهنگی پردازد. تالشگرایی میسمت کثرتبه

ها در کنترل و پردازش داده ای، مانع حل مشکالت کنونی وبهای دادهبرای توسعه استانداردها و الگوهای مدیریت موجودیت

 شود.ها بیش از پیش احساس میدهنده استانداردهای مدیریت دادهها و مراکز گسترشافزایی تمامی سازمانشد. نیاز به همخواهد 

عنوان دو چالش راهبردی و واگرایانه های ساختارمند، بههای پیوندی و فرانمای تولید داده: طراحی روش دادهشناسیروش

گردند. در ادامه، دالیلی با استانداردها و الگوهای مفهومی بافت میراث فرهنگی مقایسه میارزیابی شده، و از جنبه کارکردپذیری 

های محیط وب و اند، با تأکید بر قابلیتکه در بافت میراث فرهنگی خاستگاه ایجاد چنین واگرایی در تدوین استانداردها بوده

 گیرد.تحلیل قرار میپذیر در آن محیط مورد ای دسترسهای دادههای موجودیتویژگی

گرایانه کنونی، و عدم توجه به فرایندهایی چون کنترل مستندات، بازنمون دقیق و گویای رسد، رویکرد کثرتنظر می: بههایافته

 ای برای استخراج معانی و دانش هر بافت، و اقبال نامناسب به انواع استانداردهایی که نقش مکملهای دادهای بافتالگوهای رابطه

 چندان موفق پیشین را تکرار خواهند کرد.کنند، برخی تجربیات نهنسبت به یکدیگر ایفا می

: در پایان، تعامل بیشتر متخصصان بافت میراث فرهنگی با طراحان استانداردهای بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم گیرینتیجه

 گردد.داردها و الگوهای دو بافت مورد بررسی توصیه میپذیری استانکنشهایی برای بهبود میانوب جهانی و انجام پژوهش

: استانداردها، بافت میراث فرهنگی، بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب، حوزه مدیریت اطالعات و دانش، هاکلیدواژه

 گراییواگرایی، کثرت
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 مقدمه

های دلیل قابلیتها، بهعنوان بزرگترین محیط ذخیره و بازیابی دادهپیدایش شبکه جهانی وب به

های ای، نیز تجربه نسلهای دادههای مرتبط با آن در مقایسه با دیگر محیطمنحصر به فرد این شبکه و فناوری

تا وب معنایی، گرایش و تمایل اشخاص حقیقی و حقوقی به انتشار و  1مختلف آن از وب فراپیوندها )اسناد(

ها بکه را بر انگیخته است. انتشار این حجم وسیع از دادههای خود در محیط این شپذیر نمودن دادهدسترس

هایی چند از جمله ها، چالشبر روی وب و عدم توانایی ابزارها و فنون کنونی در کنترل و پردازش آن

های وب، و دشواری پردازش ای از دادههای بزرگ را در پی داشته است. عدم ساختارمندی بخش عمدهداده

ها و ها و مدیریت بهینه دادهدر راستای پاسخگویی به این چالش آید.شمار مییگری بهآنها، چالش بزرگ د

ای در تدوین و توسعه استانداردها، های گستردهها تالشاشیای محتوایی وب، طراحان ابزارهای مدیریت داده

های محیط ها و ویژگیتفنون و ابزارهایی جدید، و یا سازگار نمودن استانداردها و ابزارهای پیشین با قابلی

 اند.ای جدید، معطوف داشتهداده

اِی( که برای تدوین استانداردهای محتوایی نوین مانند استاندارد توصیف و دسترسی به منبع )آردی

( و استاندارد اصطالحنامه و http://www.rdatoolkit.org, 2018دنیای دیجیتالی طراحی شده است )

ای جدید مانند استاندارد (، توسعه استانداردهای فراداده25964)ایزو  هاواژگانپذیری آن با دیگر میانکنش

ای توصیف ای چون طرح فرادادهها )متس( و یا اشتقاق استانداردهای فرادادهرمزگذاری و انتقال فراداده

یی هاشیء )مادس( برای توصیف اشیای دیجیتالی از استانداردهای جامعی چون مارک، تدوین پروتکل

اچ( و پروتکل جستجو و بازیابی از طریق وب امپی-آی)اُاِی هاهمانند پروتکل گردآوری فراداده

ای آریو/دبلیو( و طراحی الگوهایی مفهومی چون الگوی مرجع کتابخانهسرویس/شناسگر جهانی منبع )اس

هومی بافت آرشیوی با عنوان های جهان کتابشناختی و الگوی مفتر به موجودیتام( با دید جامعآرال-)ایفال

سو، و در بافت میراث فرهنگی از یک «2ها در بافت: الگوی مفهومی برای توصیف آرشیوی )ریک(پیشینه»

دی(، زبان ال-سانگذاری اشیاء مبتنی بر جاوا اسکریپت )جیطراحی بسترهای نحوی رمزگذاری مانند نشانه

های چهارچوب توصیف منبع گانه]توصیف[ خالصه سه ال( و زبانامپذیری )ایکسگذاری گسترشنشانه

( در بافت ابزارهای Schema.orgهای ساختارمند در وب )ای فرانمای تولید داده(، و طرح فراداده3)تِرتِل

ها هستند. بنابراین، به موازات و همگام با هایی از این کوششکاوش و کنسرسیوم وب از سوی دیگر، نمونه

 
1. Web of Hyperlinks (or Documents) 
2. Records in Context: A Conceptual Model for Archival Description 

3. Turtle 
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ای نیز به توسعه استانداردها کنندگان خدمات دادهای جدید، طراحان و فراهمهای دادهرشد و گسترش محیط

 اند.ها همت گماردهو ابزارهای مناسب برای مدیریت داده

 بیان مسئله

های پیشتر اشاره شده، بدون در نظر گرفتن بافت خاستگاه آنها، توجه طراحان نقطه قوت تالش

افزایی و ها با هدف همفت، به استانداردها و ابزارهای دیگر بافتاستانداردها و ابزارهای یک با

های موجود محیط وب، پذیری در سطح باال بوده است، تا در کنار یکدیگر قادر باشند برای چالشمیانکنش

های آغازین گرا میان آنها از سالهای مناسبی بیابند. به نحوی که نوعی همگرایی و حرکت وحدتحلراه

پذیری استانداردهای خورد. میانکنشهای واپسین دهه نخست هزاره سوم به چشم میسوم تا سالهزاره 

پذیر گذاری گسترشای، استفاده از زبان نشانههای کاربردی فرادادهطراحی شده با یکدیگر، توسعه پروفایل

سازی ای، یکپارچهای و فرادادهعنوان بستر نحوی اصلی برای رمزگذاری عناصر دادهبه 1ال(ام)ایکس

فرایندها بر مبنای رویکردهایی بسان رویکرد شیءگرا، تبدیل و ادغام برخی استانداردهای محتوایی یا 

ایی بودند. چنین، از جمله رخدادهایی هستند که نویدبخش همگرالگوهای مفهومی با یکدیگر، و مواردی این

کند، در قالب یادداشتی که در شماره های این حوزه را رصد مینگارنده که به دقت تحوالت و دگرگونی

 یسازیبوم رامونیپ اندیشیهم» ی با عنوانشیهما، و در 2نشریه وزین کتاب ماه کلیات منتشر 167

می ایران ارائه گردید، به این در محل کتابخانه ملی جمهوری اسال «اطالعات تیریمد حوزه یاستانداردها

 گرایی اشاره نمود.همگرایی و وحدت

هایی علت کاستیویژه در اوایل دهه دوم هزاره سوم تاکنون، بهاما با گذشت کمتر از یک دهه، به

نظران و متخصصان، بینی برخی صاحبکه در ادامه به بخشی از آنها اشاره خواهد شد، و با وجود تأکید و پیش

ای و اشیای محتوایی وب که در های دادههای توصیف و ساختارمندسازی موجودیتو پروژه هاکوشش

گرایی بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب جهانی در حال اجرا هستند، به واگرایی استانداردها و کثرت

رویکردهای پیشین ها و هایی که اگرچه مبتنی بر ایدههای وب خواهد انجامید. برنامهآنها در مدیریت داده

پوشی از ابزارها و استانداردهای غنی و با پیشینه قوی بافت میراث مدیریت اشیای محتوایی است، با چشم

اند، و صرفاً در قالب بسترهای ای گوناگون مورد آزمون قرار گرفتههای دادههای در محیطفرهنگی که سال

 
1. eXtensible Markup Language (XML) 

وحدت. کتاب ماه کلیات،  (. همگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطالعات: حرکت از کثرت به1390. طاهری، سید مهدی )2

 .167شماره 
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ها توصیه و راهبردهای پردازشی نوینی برای دادهها جدید، روش 3و محتوایی 2، آرایشی1نحوی رمزگذاری

ها اقدامات متعددی برای سازگاری استانداردها، ها، آرشیوها و موزهنمایند. اگرچه از سوی کتابخانهمی

های طراحی و توصیه شده در بافت ابزارهای ابزارها و خدمات مورد استفاده آنها با استانداردها و روش

های اندازی که استانداردها و روشانی صورت گرفته است، اما رویکرد و چشمکاوش و کنسرسیوم وب جه

های بافت میراث فرهنگی کنند، موازی با تالشبافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب جهانی دنبال می

 هایی را ایجاد خواهد نمود.های وب، چالشاست، و این مسئله در سطح کالن و آینده مدیریت داده

ای با مفهوم جدید، مانند های فرادادهدر ابتدای ظهور طرح آنچهبروز مشکالتی شبیه  نکهیاافزون بر 

ای پدید آمده بودند، از جمله عدم توجه به ای هسته دابلین که برای سازماندهی اشیای شبکهطرح فراداده

معیت و مانعیت ( برای توصیف منسجم و بهبود جاGorman, 2004هایی مهمی چون کنترل مستندات )مقوله

عنوان تجربه بیش از یک قرن بافت میراث فرهنگی است، در اینجا های بازیابی اطالعات و دانش که بهنظام

هایی نو، بدون اقبال به نیز به روشنی محسوس است. بنابراین طراحی و پدید آوردن استانداردها و روش

کارکردهای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی استانداردها و فنون موجود که با اعمال فرایند سازگاری، 

نمایند، شروع واگرایی دیگر همانند جریان واگرایی اواخر هزاره دوم میالدی خوبی پشتیبانی میای را بهشبکه

های بزرگ هایی چون داده(. بدیهی است این واگرایی، در شرایط کنونی که با چالش1387است )طاهری، 

های وب روبرو هستیم، مطلوب نخواهد بود. کارهایی شبیه تبدیل وانی از دادهو ناساختارمندی حجم فرا

های ساختارمند های مبتنی بر فرانمای تولید دادهبه پیشینه WorldCat4ای فهرستگان جهانی های فرادادهپیشینه

(Schema.orgتوسط مرکز کتابخانه رایانه )پذیری آن رسسی(، اگرچه باعث بهبود دستالای پیوسته )اُسی

صورت معنایی خواهد ها در پرکاربردترین ابزارهای کاوش وب، یعنی موتورهای کاوش، آن هم بهپیشینه

ها در قالب استانداردهای بافت میراث آید، که افزون بر افزونگی فرادادهشمار میشد، اما کاری موازی به

شود، موجب و اشیای محتوایی تجربه میها که رشد چشمگیر دادهفرهنگی و ابزارهای کاوش، در زمانی

موقع اعضای جامعه میراث ای، و عدم پاسخگویی بههای دادهکندی فرایند پردازش و سازماندهی موجودیت

 (.Markery, 2007؛ 1390فرهنگی به این سطح از رشد اشیای محتوایی خواهد شد )تیلت، 

 
1. Encoding Syntax 
2. Arrangement Syntax 

3. Content Syntax 
4. https://www.oclc.org/developer/develop/data-sets.en.html 
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ه در بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب جهانی با وجود تنوع استانداردها و راهبردهای پردازشی که ریش

و اساس نسل سوم وب، وب معنایی، نام  ای است که بنیاندارد، روی سخن متن حاضر، دو تالش عمده

های ساختارمند در وب های پیوندی، و دیگری، فرانمای تولید دادهاند. نخست، روش دادهگرفته

(Schema.org.) 

 های پیوندیدادهچالش نخست: روش )راهبرد( 

برای  2006لی مخترع وب و رییس کنسرسیوم وب جهان، در سال -های پیوندی توسط تیم برنرزروش داده

ها، خام هستند و پیونددهی های بدون پیوند به دیگر دادهتحقق وب معنایی مطرح شد. وی معتقد بود، داده

ها بخشی از فرایند پردازش و سازماندهی داده های آنها،ها با یکدیگر، در کنار توصیف صفات و ویژگیداده

(. Berners-Lee, 2006) «های دیگران بافت ایجاد کنیدهای خود با دادهبا پیوند داده»است؛ و توصیه نمود: 

عبارت دیگر، از آنجا که هر موجودیتی در ارتباط با دیگر گیرند. بهزیرا در بافت است که معانی شکل می

ها و صفات هر موجودیت، روابط یابد، پردازشی که عالوه بر توصیف ویژگیاعتبار میها معنا و موجودیت

های مرتبط با آن بازنمون نکند، ناقص است )طاهری، موجودیت در دست توصیف را با دیگر موجودیت

منظور پردازش بهتر و کشف روابط های وب بهروش، ساختارمندسازی دادهالف(. هدف از طراحی این 1392

گردد ها فراهم مییان آنها است. بدین روش، امکان استخراج و بازنمون معانی و دانش نهفته در دادهم

 ( Parundekar, Knoblock & Ambite, 2010ب؛ 1392)طاهری، 

طور که به روشنی قابل درک است، و در منابع گوناگون نیز بدان اشاره شده است، ایده ارتباط همان

کنند، و تولید معنای ها توصیف میافزایش شناخت نسبت به پدیده یا حقیقتی که آن دادهها برای میان داده

های معنایی مانند ای قدیمی است و در بافت میراث فرهنگی، شبکه روابط در نظامها، ایدهمستتر در داده

های )شبکه های موضوعی، استناد میان مقاالت علمیها و فهرست سرعنوانشناسیها، هستیاصطالحنامه

ای استنادی(، روابط کتابشناختی در بافت جهان کتابشناختی، و همچنین در بافت علم رایانه، الگوهای شبکه

 (.Wikipedia, 2018ای، پیشتر مطرح گردیده، و مورد توجه و عمل واقع شده است )های دادهپایگاه

ویژه در بافت میراث متعددی به 1هایکند که دادگانلی، زمانی ایده وب معنایی را مطرح می-برنرز

های خود را بر اساس الگوهای مفهومی، استانداردهای محتوایی و فرهنگی وجود دارند که روابط میان داده

های ای مستند و ارتباط آنها با پایگاههای دادهاند. وجود پایگاهای ثبت و بازنمون کردهاستانداردهای فراداده

ای )مستند، کتابشناختی، های دادهسازی انواع قالبهای استنادی، طراحی و پیادهمایههای نکتابشناختی، پایگاه

 
1. Dataset 
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های معنایی ای، استفاده از ساختارهای دانشی و نظامهای رایانهموجودی، اطالعات جامعه و ...( در فهرست

ها رخی از این دادگانها برای ترسیم دانش موجود در اشیای محتوایی، و امثال آن، تنها بمانند اصطالحنامه

سازی لی پیشتر درک و به مرحله اجرا درآمده، و تنها بستر پیاده-عبارت دیگر، ایده برنرزآیند. بهشمار میبه

ها سازی ایده پیوند میان دادهآن متفاوت بود. بدین معنی که آنچه در این اینجا، بدیع و تازه است، روش پیاده

ترین و های پیوندی است که بر اساس متداولیعنی روش )یا راهبرد( دادهبرای ایجاد بافت و کشف معانی، 

روش، با پیشنهاد سه استاندارد )شناسگر لی در این-های وبی بنا نهاده شده است. برنرزترین فناوریمناسب

جهانی منبع، چهارچوب توصیف منبع و زبان درخواست چهارچوب توصیف منبع )اسپارکل(( و شیوه استفاده 

 ,Dodds, & Davisدارد )ای در محیط وب بیان میهای دادهز آنها، راهبردی را برای ارتباط میان موجودیتا

روش، و حتی بخشی از دهد، رویکرد پایه طراحی اینروش نشان میتر این. البته بررسی دقیق1(2012

در بافت میراث فرهنگی مورد  صخصوبهکند، پیشتر سازی معرفی میعنوان مبنای پیادهاستانداردهایی که به

 استفاده بوده است.

های پیوندی، همان رویکرد ایجاد و استفاده از فراداده است. گیری از روش دادهرویکرد مبنای بهره

به  2ایای فرادادهشود. انتخاب یک الگوی دادهها انجام میها، از طریق فرادادهبدین گونه که پیوند میان داده

ای ( که بر الگوی فراداده5و مفعول 4، گزاره3های آن )نهادگانهاف( و سهصیف منبع )آردینام چهارچوب تو

(، 2009Lee; -Bizer, Heath, & Berners، و ارزش متناظر است )6موجودیت )شیء(، ویژگی یا صفت

تانداردهای بافت عنوان یکی از اسای هسته دابلین، بهای طرح فرادادههای فرادادهویژه استفاده از پیشینهبه

-Bernersهای پیوندی )لی در خصوص داده-ها در مقاالت اصلی تیم برنرزمیراث فرهنگی، برای ذکر نمونه

Lee, 2006های پیوندی در بافت های روش دادهها و مهمترین پروژه(، همچنین وجود بهترین نمونه دادگان

های روش در دادگانسازی سریع اینطلب است. پیادهبیانگر این م ای،ویژه بافت کتابخانهمیراث فرهنگی به

دلیل تمرکز گسترده بر روی ثبت روابط میان بافت میراث فرهنگی، ظرفیت بالقوه قابل توجه این بافت به

 

 های پیوندی، به این کتاب مراجعه کنید:. برای اطالعات بیشتر در خصوص روش داده1

 (. ذخیره و بازیابی اطالعات و دانش: با تأکید بر رویکردهای نوین. تهران: کتابدار.1394)طاهری، سید مهدی 

2. Metadata Data Model 

3. Subject 
4. Predicate 

5. Object 

6. Attribute or Property 
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که در همان آغاز اجرایی شدن روش مورد توجه متخصصان روش واقع شد، کاربردپذیری  1اشیای فرهنگی

 دهد.ر بافت میراث فرهنگی را نشان میهای پیوندی دباالی روش داده

های ، که یکی از دادگان2های پیوندی کتابخانه کنگره آمریکاهایی چون خدمات دادهاجرای پروژه

های مستند و ابزارهای مورد نیاز سازی تمامی بایگانیشود و با پیادههای پیوندی قلمداد میمطرح داده

های مجازی ای، و آرشیوها و موزههای رایانهثبت روابط در فهرست توصیف اشیای محتوایی و تولید فراداده،

های سازی تمامی پیشینهبرای پیاده 3سیالهای پیوندی اُسیرا تسهیل نموده است؛ پروژه بزرگ داده

های های خدمات دادهها چون دادگانهای پیوندی و پیوند آنها با برخی دادگانکتاشناختی در بستر داده

کتابخانه کنگره که به مرحله اجرا رسیده است؛ طراحی نسخه و قالب جدید و جایگزین استاندارد پیوندی 

های پیوندی دهنده داده(؛ و یا تشکیل گروه پرورش4فریمهای پیوندی )بیبمارک مبتنی بر روش داده

هدف به افزایش  زیر نظر کنسرسیوم وب جهانی و با 2010در سال  5ای )ال. ال. دی. ایکس. جی.(کتابخانه

های مرتبط با وب وسیله گردهم آوردن افراد درگیر در فعالیتای بههای کتابخانهپذیری جهانی دادهمیانکنش

های ای و فراتر از آن بر اساس طرحهای پیوندی تمرکز دارند، در جامعه کتابخانهمعنایی، که بر روی داده

(، https://www.w3.org/2005/Incubator/lld, 2018های همکاری آینده کمک کند )موجود و زمینه

عنوان روش اصلی پیشنهادی های پیوندی بهرو، روش دادهبرخی از مهمترین شواهد این مطلب هستند. از این

ها دلیل همخوانی و سازگاری باال با الگوهای توصیف صفات و ویژگیمخترع وب برای تحقق وب معنایی، به

گوهای معناشناختی در بافت میراث ای( و الها )مانند الگوهای فرادادهو بازنمون روابط میان موجودیت

رسد، با ادامه روند کنونی در استقبال بافت میراث نظر میشود، بلکه بهفرهنگی، چالش بزرگی محسوب نمی

های پیوندی به بستر مناسب بافت میراث های پیوندی، و توجه طراحان روش دادهفرهنگی از روش داده

سمت همگرایی و ت موازی بافت کنسرسیوم وب جهانی را بههای غنی، این حرکعنوان دادگانفرهنگی به

های سازی پیشینههای پیوندی بیشتر بر روی بستر نحوی پیادهافزایی در آینده سوق دهد. زیرا روش دادههم

آی(( و دسترسی و پردازش آرپذیری دائمی آنها )از طریق شناسگرهای جهانی منبع )یوای، دسترسفراداده

وسیله اسپارکل( متمرکز است، و از ای )بههای دادهای ذخیره شده در پایگاههای دادهدیتتر موجوسریع

کند. دلیل دیگر کاربردپذیری باالی همان الگوهای توصیف و سازماندهی بافت میراث فرهنگی پیروی می

 
1. Cultural Object 

2. https://id.loc.gov 
3. https://www.oclc.org/developer/develop/data-sets.en.html 
4. Bibframe 

5. Library Linked Data Incubator Group (LLDXG) 
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وناگون برای های معنایی گهای پیوندی در بافت میراث فرهنگی، وجود الگوهای مفهومی و نظامروش داده

های ای، مفهومی، و جز آن( است که با هدف غایی روش دادههای مختلف )فرادادهشناسیتولید هستی

 شناسی وب فراوان همخوانی دارد.پیوندی برای ایجاد هستی

 (Schema.orgهای ساختارمند در وب )چالش دیگر: توسعه فرانمای تولید داده

های فرانمای تولید داده»های پیوندی، نسبت به روش داده یشتردیگر حرکت موازی با قابلیت چالشی ب

در وب است که توسط چهار شرکت گوگل، یاهو، یاندکس، و مایکروسافت  Schema.orgیا  «ساختارمند

ها )فرانماهای( متعدد، امکان توصیف، و ایجاد فراداده برای تمامی انواع طراحی شده، و با ارائه واژگان

پذیر نموده است ای و اشیای محتوایی قابل دسترس بر روی وب را امکانههای دادموجودیت

(http://www.schema.org, 2018گسترش این فرانما توسط شرکت .)دهنده موتورهای کاوش های توسعه

صورت ها بهسازی و پیدانمایی دادههای ساختارمند برای فراهم شدن امکان نمایهبه بهانه تولید داده

ای وب، یک حرکت موازی و کامالً واگرایانه های دادهتی با رویکردی جامع به تمامی موجودیتمعناشناخ

های ای طوالنی در بافت میراث فرهنگی صورت گرفته است. نگرشهایی بود که پیشتر و با پیشینهبا تالش

صیف از دیدگاه گرا و پیدایش مفاهیمی نو بسان شیء محتوایی، بیانگر جامعیت توجدیدی چون نگرش شیء

گرایانه در بافت میراث فرهنگی، و عدم پرداختن دقیق های کلیبافت میراث فرهنگی هستند. اگرچه گرایش

نظران ها و روابط آنها با وجود تأکید صاحبای و همه ویژگیهای دادهی به همه انواع موجودیتجزئو 

نمود. اما بررسی و تعامل به ظاهر بازگو میهایی را (، محدودیتCoyle, & Hillmann, 2007؛ 1390)تیلت، 

تر طراحان و متخصصان دو بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب با بافت میراث فرهنگی، بیشتر و دقیق

 گردد.. در ادامه شواهدی چند برای این واگرایی ارائه میانجامدیبافزایی توانست به درک بهتر و هممی

، و 1شناسانه و تعیین موجودیت )شیء( عالیرمند با رویکردی هستیهای ساختافرانمای تولید داده

، رخداد، و مانند آن، و تقسیم 3، آثار خالقانه2ای سطح باالیی )اصلی( چون اقدامهای دادهتعریف موجودیت

 های کتاب، انواع مقاله، بازی، وبگاه، و غیرهتر )فرعی( از جمله موجودیتهای سطح پایینآنها به موجودیت

ذیل موجودیت آثار خالقانه، بر اساس ساختاری سلسله مراتبی، عناصری را برای توصیف و پردازش صفات 

ها ها و هم روابط یک موجودیت با دیگر موجودیتدهد. صفت در فرانما، هم ویژگیهر موجودیت ارائه می

 
1. Thing 

2. Action 

3. CreativeWork 
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(. افزون بر صفات در 1397گیرد )محمدی استانی، چشمه سهرابی، شعبانی، عاصمی و طاهری، را در برمی

، بر اساس بستر نحوی روابط نیاتر ها، و برای بازنمون جامعموجودیت نظر گرفته شده برای ثبت روابط بین

استفاده  1سازیها مبتنی هستند، از روش النهگذاریرمزگذاری مورد استفاده که همگی بر منطق نشانه

اند. شناسانه تدوین شدهقیقاً بر پایه رویکرد هستیشود. الگوهای مفهومی بافت میراث فرهنگی نیز دمی

آرام و سلسله مراتب ال-ای ایفالدر الگوی مرجع کتابخانه 2عنوان نمونه، انتخاب موجودیت عالیبه

های و روابط هر موجودیت سطح باال توسط بری ویژگی، و ارث3ها مانند موجودیت عاملموجودیت

روی همین رویکرد در دیگر الگوهای مفهومی مثل ریک و تر، همچنین پیموجودیت سطح پایین

ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب با بافت میراث فرهنگی  های بافتام، همخوانی تالشآرسی-داکآیسی

شود، هایی که در الگوهای مفهومی برای هر موجودیت در نظر گرفته میویژگی نکهیادهد. ضمن را نشان می

ای بسط گسترده طوربهای هدف، ای مورد استفاده در محیط دادهمحتوایی و فراداده بر پایه استانداردهای

 یابد.می

ها دارای یک فرانمای )واژگان( نسبتاً جامع، و دارای ، هر یک از موجودیتSchema.orgدر  

سطح باالی خود به ارث برده است، و یا برای آن موجودیت منحصر  هایصفاتی است که یا از موجودیت

ای پشتیبانی کنند. های دادهباشند، و قرار است از تمامی کارکردهای فرایند مدیریت موجودیتبه فرد می

ای هستند که بر مبنای نیاز های متعدد فرادادهعادل این فرانماها در بافت میراث فرهنگی، استانداردها یا طرحم

تر برای توصیف انواع ای مختلف، برای پشتیبانی از کارکردهایی خاص، و رویکردی جامعهای دادهبافت

ها )مثل ها و حتی خود فرادادهیریت دادهاند. طراحی استانداردهای جامعی برای مداشیای محتوایی ارائه شده

ای های کاربردی فرادادهگیری از راهکارهایی چون پروفایلها( و بهرهاستاندارد رمزگذاری و انتقال فراداده

ها تجربه اعضای بافت میراث فرهنگی هستند، از نیازهای بومی و محلی که محصول قرن نیتأمبرای 

 4هایهای ساختارمند، امکان تعریف گسترش. اگرچه فرانمای تولید دادهدبرخوردارنپذیری بیشتری انعطاف

های ها نسبت به پروفایلجدید را برای پاسخگویی به نیازهای مختلف فراهم نموده است، اما این گسترش

، ضمن اینکه برخوردارندای خاص های دادهخصوص در مواجهه با بافتهای کمتری، بهکاربردی از قابلیت
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بر است سازی و پیدانمایی آنها منوط به انجام اقداماتی چند و زمانش مثبت موتورهای کاوش برای نمایهواکن

 (.1396)طاهری، نیکزاد بهله، و صمیعی، 

های های ساختارمند به منزله ظرفای و فرانماهای تولید دادهافزون بر اینکه استانداردهای فراداده

ها های صفات )ویژگیهایی برای چگونگی و ایجاد یکدستی در ثبت ارزشخالی هستند که نیازمند استاندارد

ای هدف هستند. این مسئله در بافت میراث فرهنگی با تدوین ها بر پایه بافت دادهو روابط( مصادیق موجودیت

از گونه های ساختارمند، اینکه در فرانمای تولید دادهاستانداردهای محتوایی غنی حل شده است. در حالی

ویژه آنکه استانداردهای گوناگون سازماندهی اشیای محتوایی اند. بهاستانداردهایی مورد توجه قرار نگرفته

اند. مسئله مهم دیگری در بافت میراث فرهنگی متناسب با یکدیگر و برای ایفای نقش مکمل طراحی شده

ند مهم کنترل مستندات برای که در بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب از آن غفلت شده است، فرای

مندی از مزایای بستر معناشناختی آنهاست که پیشتر به آن ای و بهرههای دادهانسجام در توصیف موجودیت

ها، بازنمون اشاره گردید. فقدان فرایند کنترل مستندات، عالوه بر کاهش جامعیت و مانعیت بازیابی داده

های گوگل که محصول نهایی توصیف موجودیت 1د گراف دانشهایی ماننروابط آنها در ابزارها و محیط

های جدی روبرو خواهد های ساختارمند برای تولید دانش و معنا، با چالشای بر اساس فرانمای تولید دادهداده

 شد.

پروژه گراف دانش گوگل با هدف بازنمون دانش با استفاده از فنون مصورسازی طراحی و عرضه 

وسیله فرانمای ای که بههای دادهجدید گوگل، امکان نمایش روابط میان موجودیتشده است. این خدمت 

سازد. گراف دانش دقیقاً شبیه رویکرد بازنمون و اند را میسر میهای ساختارمند توصیف شدهتولید داده

ده ها است که توسط الگوهای مفهومی بافت میراث فرهنگی توصیه شنمایش گرافیکی روابط بین موجودیت

های مورد دلیل گستردگی انواع موجودیتاست. با این تفاوت که پوشش و دامنه روابط در گراف دانش به

تر، اما توصیف دقیق روابط و گویاسازی آنها که به توصیف نسبت به الگوهای بافت میراث فرهنگی جامع

 تر است.انجامد، محدودتر و رشد نیافتهدرک بیشتر کاربر می

مدار -، برتری دیگر الگوها و استانداردهای بافت میراث فرهنگی، نگاه جامع و بافتعبارت دیگربه

ها متنوع برقراری ارتباط میان سازی روابط، همراه با شیوهای، مدلهای دادهبه انواع روابط میان موجودیت

 
1. Knowledge Graph: 
https://blog.marketo.com/2018/04/google-knowledge-

graph.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+modernb2bmarketing+%28

Marketo+Marketing+Blog%29 

https://blog.marketo.com/2018/04/google-knowledge-graph.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+modernb2bmarketing+%28Marketo+Marketing+Blog%29
https://blog.marketo.com/2018/04/google-knowledge-graph.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+modernb2bmarketing+%28Marketo+Marketing+Blog%29
https://blog.marketo.com/2018/04/google-knowledge-graph.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+modernb2bmarketing+%28Marketo+Marketing+Blog%29
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منظور درک بهتر پذیری در بازنمون(، و گویاسازی روابط بهها در بسترهای فنی متفاوت )انعطافموجودیت

 2ویژه اینکه با تعیین ابزارهای پیونددهی( آنان است. به1کاربران و همخوانی با الگوهای ذهنی )صحت شناختی

اِی(، ای استاندارد توصیف و دسترسی به منبع )آردی)شناسگرها یا عناصر ارتباطی( همانند شناسگرهای رابطه

های ساختارمند سطحی و هایی در فرانمای تولید دادهابلیتامکان ثبت روابط را تسهیل نموده است. چنین ق

 نماید.در حال تکامل است، و تفاوت تجربیات و پیشینه دو بافت مورد مقایسه را به روشنی بیان می

های ساختارمند در وب، طور مختصر ذکر گردید، مهمترین قابلیت فرانمای تولید دادهپیشتر به چنانکه

های ای و دادگانهای دادههای موجود در شبکه وب است که در محیطانواع موجودیتنگاه جامع آن به همه 

های ساختارمند، امکان توصیف انواع اند. بر مبنای فرانمای تولید دادهپذیر شدهگوناگون منتشر و دسترس

گان و چه های اجتماعی، انواع اقدامات مرتبط با شیء چه از سوی پدیدآورندای شبکههای دادهموجودیت

ها موجودیت دیگر فراهم است. این های امتیازدهی، و دهاز سوی کاربران واسط و کاربران نهایی، نظام

قابلیت در الگوها و استانداردهای بافت میراث فرهنگی نیز وجود دارد و تأکید شده است، با این تفاوت که 

و ای پر استفاده وب )های دادهموجودیت صورت کامالً کاربردی، و صریح و جزئی به برخیدر این بافت به

گرا در های اجتماعی اشاره نشده است. اقبال ویژه به رویکرد شیءهای شبکهآنها( مانند موجودیت صفات

عنوان هر بافت میراث فرهنگی، و تغییر مفهوم و حتی اصطالح منابع و مدارک به اشیای محتوایی، به

گیرد، و وسعت دامنه آن حتی شامل تصاویر درون یک مقاله ر برمیها و اطالعات را دموجودیتی که داده

پذیری و عنوان اشیای محتوایی، نشانگر گسترشهای یک شیء بهعنوان اشیای محتوایی و فرادادهبه

و کامالً متفاوتی در فرانمای تولید  ها است. بنابراین مزیت ویژهپذیری توصیف و پردازش دادهانعطاف

شود، با بیان این مطلب ارمند نسبت به الگوها و استانداردهای بافت میراث فرهنگی دیده نمیهای ساختداده

نیز سیر تکاملی الگوها و  Schema.orgهای واپسین هزاره دوم، مهم که همانند پدیده فراداده در سال

 (.Gorman, 2004; El-Sherbini, 2004استانداردهای بافت میراث فرهنگی را طی خواهد نمود )

 های میراث فرهنگیدالیل خاستگاه واگرایی در بافت مدیریت داده

های صورت گرفته در بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم طور که پیشتر اشاره شد، بیشتر تالشهمان

هایی است که در بافت ای، به موازات کوششهای دادهوب جهانی برای توصیف و پردازش موجودیت

را مهمترین  میراث فرهنگی و با همان اهداف انجام شده است. از آنجا که بافت میراث فرهنگی نیز شبکه وب
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2. Linking Devices 
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داند، جهت و تمرکز اقدامات خود را به پردازش اشیای ها میو بزرگترین محیط ذخیره و بازیابی داده

های مشابه در بافت دیگر، واگرایی محتوایی این شبکه معطوف نموده است. با وجود این تمرکز، حرکت

ها و مراکز تدوین و افزایی سازمانبه همتنها استانداردها و فرایندهای تکراری را در پی خواهد شد. این نه

گردد. گرایی متمایل میسمت کثرتطراحی استانداردها و الگوهای سازماندهی منجر نخواهد شد، بلکه به

شود آن است که با وجود وسعت و جامعیت اقدامات و کارهای انجام بر این اساس، پرسشی که مطرح می

ها و نیل به سطوح شناختی باالتر )سطح دانش و و پردازش داده شده در بافت میراث فرهنگی برای توصیف

های موازی صورت گرفته است؟ در ذیل معنا(، چرا در بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم وب، چنین تالش

 گردد: های موازی ارائه میهای اجرای این حرکتبرخی از مهمترین دالیل و کاستی

ای مبتنی بر الگوها و استانداردهای بافت های فرادادهپذیری نظامکنشعدم توجه کافی به مسئله مهم میان -

های پژوهشگران محدود این حوزه در دو میراث فرهنگی با موتورهای کاوش وب که با وجود توصیه

های بافت میراث فرهنگی دهه اخیر، از مطرح شدن در مباحث و نیازهای اصلی حوزه ذخیره و بازیابی داده

های فنی و درک نکردن (. شاید پیچیدگی1392فرد، )حریری، طاهری، فتاحی و نوشینمغفول ماند 

 اهمیت آن، باعث این امر شده است؛

ها و ویژه افرادی که در کمیتهشناخت محدود برخی از متخصصان سازماندهی اطالعات و دانش، به -

ها و بسترهای نحوی وب، و جنبههای ها و فناوریشوراهای توسعه استانداردها حضور دارند، از قابلیت

 & ,Coyleها گردیده است )ها و مسائل مرتبط که مانع پرداختن به این مقولهسازی فرادادهپیاده

Hillmann, 2007؛) 

تعامل ناکافی متخصصان پردازش و سازماندهی اشیای محتوای بافت میراث فرهنگی با طراحان و  -

وب برای ارائه راهکارهای مشترک و جامع در توصیف متخصصان بافت ابزارهای کاوش و کنسرسیوم 

ای های دادهها و موجودیتهای حوزه به محیطای وب، و پرداختن محدود پژوهشهای دادهموجودیت

چندان مناسب متخصصان سازماندهی و پردازش بافت میراث فرهنگی افزایی نهجدید. نیز بازخوردها و هم

 ح ابزارهای کاوش وب مانند گوگل؛های بزرگ طرابه دعوت برخی شرکت

های کاربردی و پژوهشی محدود برای ارائه بازخورد مناسب بافت میراث فرهنگی با هدف بهبود تالش -

های ساختارمند از سوی متخصصان هایی مانند فرانمای تولید دادههای و کارکردهای طرحقابلیت

 فرهنگی؛ سازماندهی بر مبنای الگوها و استانداردهای بافت میراث
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ای قابل دسترس های دادهعدم اقبال مناسب به توصیف و سازماندهی انواع اشیای محتوایی و موجودیت -

های اجتماعی که ای در شبکههای دادهو دیگر موجودیت 1توضیحات، هاپستدر محیط وب همانند 

تمرکز بیشتر بر روی گرا، و محبوبیت فراوان نزد کاربران وب دارند، با وجود تأکید بر رویکرد شیء

اند، های فراوان شدهپردازش اشیای محتوایی بافت میراث فرهنگی که البته آنها نیز دستخوش دگرگونی

اند. اگرچه در این خصوص، پذیر گردیدههای مختلف وب دسترسهای جدید آنها در نسلو نسخه

ای که پیشتر نیز توسط های دادهودیتتر به موجتر و جامعام با نگاه گستردهآرطراحی الگوی مفهومی ال

نظران حوزه سازماندهی اطالعات و دانش مانند باربارا تیلت، کارِن کویِل و دیگران تأکید شده صاحب

اِی که سعی دارد دی(، نیز تدوین استاندارد محتوایی آرCoyle, & Hillmann, 2007؛ 1389بود )تیلت، 

ن دیجیتالی را مخاطب قرار دهد، همچنین نسخه و قالب جدید همه انواع اشیای محتوایی موجود در جها

شوند، با این وجود، هنوز این الگوها و های مفیدی ارزیابی میفریم( حرکتاستاندارد مارک )بیب

ای خاص وب مورد استفاده قرار های دادهصورت کاربردی برای توصیف موجودیتاستانداردها به

 اند؛نگرفته

های یا ای، لحاظ نکردن تمامی ویژگیهای دادهیت در توصیف انواع موجودیتافزون بر عدم جامع -

های مورد استفاده ویژه ویژگیای، بهای در استانداردهای محتوایی و فرادادههای دادهصفات موجودیت

های اجتماعی(، و یا نشانی پروفایل اشخاص در شبکه 3کند، پیروی می2شناسددر محیط وب )مانند می

 گردد؛ی توصیف جامع یک موجودیت که موجب توصیف ناقص آنها در محیط و بافت ارائه آنها میبرا

های توجه کاربردی دیر هنگام به بسترهای نحوی رمزگذاری، آرایشی و محتوایی جدید مثل داده -

های سان(، دادهگذاری شیء مبتنی بر جاوا اسکریپت )جیاف(، نشانهچهارچوب توصیف منبع )آردی

 ای؛ها و تمرکز بیشتر بر روی کارکردهای عناصر فرادادهسازی فرادادهبرای پیاده 5های خردو قالب 4دخر

گرایانه بدیهی است افزون بر موارد ذکر شده، ممکن است دالیل دیگری در ایجاد این حرکت کثرت

ان بافت میراث فرهنگی ها اشاره شده که از سوی متخصصویژه اینکه فقط به کاستیمشارکت داشته باشند. به

و کارشناسان  نظرانصاحبهای بوده است، و علت تأکید بر آنها نیز در این مقاله، پیشینه و وسعت کوشش
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این بافت است. بدون تردید، بخشی دیگر از دالیل خاستگاه واگرایی متوجه بافت ابزارهای کاوش و 

های اطالعاتی، با رویکرد آزمون دیگر بافتهای کنسرسیوم وب است که بدون کسب آگاهی دقیق از تالش

های دیگر، اقدام به طراحی و گسترش استانداردها و خطا، و طی کردن سیر تکاملی پیشتر تجربه شده در بافت

 اند.و الگوهای جدید نموده

 گیرینتیجهبحث و 

نیز انتشار آن دلیل وسعت و تنوع آنها، پذیر بر روی وب، بهای دسترسهای دادهمدیریت موجودیت

های ای مختلف کارکردپذیری و کاربردپذیری متناسب با بافتها و مخازن دادهها در دادگانموجودیت

ها در وب دهندگان الگوها و استانداردهای مدیریت دادهافزایی طراحان و توسعهای هدف، نیازمند همداده

های بزرگ که هم اکنون در مانند دادههای جدیدی عبارت دیگر، برای پاسخگویی و حل چالشاست. به

های منتشر شده با رشدی تصاعدی، همگرایی شود، و پردازش و کنترل این حجم از دادهمحیط وب تجربه می

های موازی و گاهاً تکراری بر آمده رسد. حرکتنظر میها ضروری بهاستانداردها و ابزارهای مدیریت داده

کند، بلکه در آینده نزدیک، اقداماتی های وب کمک نمیتنها به حل چالشای گوناگون، نههای دادهاز بافت

های وبی مدیریت شده بر اساس آنها را به پذیری استانداردها و یکپارچگی سیستماساسی را برای میانکنش

 ویژه، عدم توجه کافی به تجربیاتهای وبی تحمیل خواهد کرد. بهها و مراکز انتشار دادهتمامی سازمان

ای مانند بافت میراث فرهنگی در فرایندهایی چون کنترل مستندات، بازنمون و گویاسازی های دادهبافت

های مکمل در پذیری و ایفای نقشای و اشیای محتوایی، تفکیکهای دادهجامع روابط میان موجودیت

اوش و کنسرسیوم وب، تدوین استانداردها، و نظیر آن از سوی طراحان استانداردها در بافت ابزارهای ک

ای هسته دابلین را متصور خواهد ساخت. بنابراین تعامل بیشتر سرگذشت استانداردهایی چون طرح فراداده

ها و ای مورد بررسی در این مقاله با یکدیگر، ضمن جلوگیری از چالشمتخصصان و طراحان دو بافت داده

بهبود کارکردپذیری و کاربردپذیری استانداردها  ای وب، بههای دادهمشکالت بالقوه در مدیریت موجودیت

 و ابزارهای طراحی شده خواهد انجامید.

بافتی میان طراحان ابزارهای کاوش وب و کنسرسیوم وب ای با دامنه دروناگرچه اقدامات همگرایانه

-سانهای پیوندی )جیداده-گذاری شیء مبتنی بر جاوا اسکریپتجهانی مانند توسعه بستر نحوی نشانه

گذاری معنایی بر اساس استانداردهایی چون فرانمای تولید دی( که افزون بر مناسب بودن برای نشانهال

های پیوندی توصیه شده از سوی کنسرسیوم وب های ساختارمند، از اصول و استانداردهای روش دادهداده

نحوی تأکید شده بود، نیز با  ( بر طراحی چنین بستر1396کند و در پژوهش طاهری و همکاران )پیروی می
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های پیوندی، استاندارد بر مبنای روش داده 21بافتی، مثل گسترش نسخه جایگزین مارک دامنه برون

ای از جمله های کتابخانهسازی آزمایشی آن از سوی برخی بافتفریم(، و پیادهچهارچوب کتابشناختی )بیم

پذیری و پیدانمایی دی برای بهبود نمایهال-سانب جیدر قال 1های پژوهشی کولورادوائتالف کتابخانه

پذیری استانداردهای تدوین های فراداده تولید شده در موتورهای کاوش وب، به افزایش میانکنشپیشینه

تر به همگرایی کند، اما محدود بودن این اقدامات، و فقدان اقبال عمیقشده در هر دو بافت کمک می

وب قابل توجهی را در پی نخواهد داشت. ارزیابی کارکردپذیری فرانمای تولید استانداردها، نتیجه مطل

های این الگوها در لحاظ های ساختارمند بر پایه الگوهای مفهومی بافت میراث فرهنگی، و رعایت توصیهداده

های این فرانما، ای، عالوه بر رفع کاستیهای دادهخصوص روابط میان موجودیتها و بهویژگی

بخشد. همچنین توصیه به مستندسازی برخی از های مختلف بهبود میدر دادگان راآنربردپذیری کا

های مستند مجازی نظیر بایگانی مستند مجازی ای با استفاده از بایگانیهای دادههای صفات موجودیتارزش

اصلی جستجو در ابزارهای های مناسبی برای برطرف نمودن یکی از چالش حلراهاف(، اِیآیالمللی )ویبین

 کاوش وب خواهد بود.

هایی که نمایانگر اثربخشی و کارایی همگرایی و افزون بر موارد یاد شده، طراحی و اجرای پژوهش

پذیری استانداردها و الگوهای بافت میراث فرهنگی با استانداردهای بافت ابزارهای کاوش و میانکنش

پذیری بیشتر این استانداردها راهکارهای مناسب و کاربردی، میانکنشکنسرسیوم وب جهانی باشد، و با ارائه 

های رویکرد، تالشهای خارجی انجام شده با این شود. جدای از پژوهشرا باعث گردد، مفید ارزیابی می

های بافت ابزارهای کاوش وب، و پژوهشگران ایرانی در راستای بهبود کارکردپذیری استانداردها و روش

همگرایی آنها با استانداردها و الگوهای بافت میراث فرهنگی شایسته تقدیر است. در این خصوص، کمک به 

های ساختارمند پذیری فرانمای تولید داده( که بر میانکنش1396های طاهری و همکاران )توان به پژوهشمی

( که به مقایسه 1395القدر )عنوان اجزای اصلی تحقق وب معنایی تأکید داشت، ذوهای پیوندی بهبا روش داده

های ساختارمند پرداخت، و های مبتنی بر فرانمای تولید دادهواکنش موتورهای کاوش وب به فراداده

ای فرانمای های عناصر فرادادههای مستندسازی ارزش( که روش1397های در حال انجام، آقاده )پژوهش

( که در حال طراحی فرانمای 1397دهد، محمدی استانی )های ساختارمند را مورد مطالعه قرار میتولید داده

الگوها و  ریتأثهای ساختارمند است، و اسالمی بر پایه فرانمای تولید داده-توصیف نسخ خطی ایرانی

های های مبتنی بر فرانمای توصیف دادههای بر بهبود کارکردپذیری فرادادهاستانداردهای بافت کتابخانه

 
1. Colorado Alliance of Research Libraries 



 179 ...اطالعات و دانش تیریحوزه مد یاستانداردها ییواگرا                                     1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9سال 

 

( مورد مطالعه است. امید است با اهتمام پژوهشگران حوزه مدیریت 1397سینی )ساختارمند توسط فرد ح

گرایی موجود در توسعه استانداردها و الگوهای مدیریت اطالعات و دانش، در آینده نزدیک، کثرت

 گرایانه یافته، و در این میان، نقش پژوهشگران ایرانی برجسته باشد.های وب، روندی وحدتداده
 منابع
های خرد و بررسی واکنش موتورهای های مستند مبتنی بر روش دادهطراحی طرحواره داده(. 1397، سمیرا )آقاده

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه پایان .های مبتنی بر آنکاوش وب به پیشینه

 عالمه طباطبائی.

رسانی کتابداری و اطالعنویس شدن. پایگاه خبری ی زمان مناسبی است برای فهرستراستبه(. 1389) تیلت، باربارا بی

 از: 1397مرداد  05بازیابی شده  .3سخن هفته شماره ایران )لیزنا(. 

 -3600http://www.lisna.ir/Note/شدن-سینو-فهرست-یبرا-است-یمناسب-زمان-که-یراست-به 

کتابداری و . پایگاه خبری از کتابخانه کنگره یاهیانیب :چارچوب کتابشناختی ما تغییر(. 1390) تیلت، باربارا بی

 از: 1397مرداد  05بازیابی شده رسانی ایران )لیزنا(. اطالع

-6663http://www.lisna.ir/Talk/کنگره-کتابخانه-از-یا-هیانیب-ما؛-یکتابشناخت-چارچوب-رییتغ 

های پذیری نظاممیانکنش"(. 1392فرد، فاطمه )اهلل؛ نوشینحریری، نجال؛ طاهری، سید مهدی؛ فتاحی، رحمت

رسانی، پژوهشنامه کتابداری و اطالع. "ها و رویکردهای جاریای و موتورهای کاوش وب: چالشفراداده
 .252-234، ص. 2 ، شماره3 دوره

نامه . پایانهای غنی در موتورهای کاوش وبسازی و پیدانمایی خردهنمایهبررسی تطبیقی (. 1395ذوالقدر، سارا )

 کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

در  21ای مارک ای هسته دوبلین و قالب فرادادههای فراداده(. مقایسه کارایی طرح1387طاهری، سید مهدی )

دوره . رسانی آستان قدس رضویفصلنامه کتابداری و اطالعسازماندهی منابع اطالعاتی شبکه جهانی وب. 

 .158-139(، ص. 43 )پیاپی 3، شماره 11

نشریه (. 1های پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با تأکید بر بافت میراث فرهنگی )ده(. داالف 1392طاهری، سید مهدی )
 .13-4، ص. 12تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 

نشریه (. 2های پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با تأکید بر بافت میراث فرهنگی )(. دادهب 1392طاهری، سید مهدی )
 .9-4، ص. 13شماره  تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی،

های (. بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه1396طاهری، سید مهدی؛ نیکزاد بهله، رضا؛ صمیعی، میترا )

پژوهشنامه پردازش و مدیریت های پیوندی. های خرد و روش دادهای مبتنی بر روش ترکیبی دادهفراداده
 .658-639، ص. 2، شماره 33دوره  اطالعات،

http://www.lisna.ir/Note/3600-به-راستی-که-زمان-مناسبی-است-برای-فهرست-نویس-شدن
http://www.lisna.ir/Talk/6663-تغییر-چارچوب-کتابشناختی-ما؛-بیانیه-ای-از-کتابخانه-کنگره
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 کارکردپذیری بهبود بر ایکتابخانه بافت مفهومی الگوهای و استانداردها بررسی تأثیر(. 1397فرد حسینی، مهسا )

 غنی. رساله دکترا. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران هایخرده

 )پژوهش در حال انجام(.

تبیین (. 1397محمدی استانی، مرتضی؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ شعبانی، احمد؛ عاصمی، عاطفه؛ طاهری، سید مهدی )

های ساختارمند )اسکیما ارگ( و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیاء فرانمای تولید داده

 از: 1398مرداد  05ده بازیابی ش، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات )زودآیند(محتوایی وب. 

fa.html-4030-1-https://jipm.irandoc.ac.ir/article 
ایرانی و واکنش -های خطی اسالمیهای خرد نسخهواره قالب داده(. طراحی طرح1397محمدی استانی، مرتضی )

 دانشگاه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.های مبتنی بر آن. رساله دکترا. موتورهای کاوش وب به پیشینه

 اصفهان.

Berners-Lee, Tim (2006). Linked Data. Retrieved 05 July 2018 from: 

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html. 
Bizer, Christian; Heath, Tom; Berners-Lee, Tim (2009). Linked Data: The Story So Far. 

Retrieved 05 Feb. 2013 from: 

http://eolo.cps.unizar.es/docencia/doctorado/Articulos/LinkedData/bizer-heath-

berners-lee-ijswis-linked-data.pdf. 

Coyle, Karen; Hillmann, Diane (2007). Resource Description and Access (RDA): 

Cataloging Rules for the 20th Century. Retrieved 05 July 2018 from: 

http://www.dlib.org/dlib/january07/coyle/01coyle.html 

Dodds, Leigh; Davis, Lan (2012). Linked Data Patterns: A pattern catalogue for modelling, 

publishing, and consuming Linked Data. Retrieved 05 Feb. 2013 from: 

http://patterns.dataincubator.org/book/linked-data-patterns.pdf 
El-Sherbini, Magda (2001) "Metadata and the future of cataloging", Library Review, 

Vol. 50 Issue: 1, pp.16-27, https://doi.org/10.1108/00242530110363217. 

Gorman, Michael (2004). Authority Control in the Context of Bibliographic Control in the 

Electronic Environment. Retrieved 14 July 2018 from: 

https://pdfs.semanticscholar.org/b644/7f2b09f5aeccac6623cc31cbc4d7ec9f652f.pdf. 

Markey, Karen (2007). The Online Library Catalog: Paradise Lost and Paradise Regained?. 

Retrieved 05 July 2018 from: 

http://www.dlib.org/dlib/january07/markey/01markey.html 

Parundekar, Rahul; Knoblock, Craig A.; Ambite, Jos´e Luis (2010). Linking and Building 

Ontologies of Linked Data. Retrieved 14 July. 2018 from 

http://www.isi.edu/integration/data/LinkedData/paper.pdf 

Wikipedia (2018). Linked data. Retrieved 12 July 2018 from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data.  
 

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
http://eolo.cps.unizar.es/docencia/doctorado/Articulos/LinkedData/bizer-heath-berners-lee-ijswis-linked-data.pdf
http://eolo.cps.unizar.es/docencia/doctorado/Articulos/LinkedData/bizer-heath-berners-lee-ijswis-linked-data.pdf
http://patterns.dataincubator.org/book/linked-data-patterns.pdf
https://doi.org/10.1108/00242530110363217
https://pdfs.semanticscholar.org/b644/7f2b09f5aeccac6623cc31cbc4d7ec9f652f.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data

