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 چکیده
بازنمایی  های ساختارمند با ای فرانمای تولید داده های داده تبیین میزان همخوانی انواع موجودیتپژوهش حاضر با هدف  مقدمه:

 انجام شد.  21ها در فهرست اصطالحات نوع خاص منبع استاندارد مارک  آن

که بر اساس روش تحلیل محتوا صورت گرفت و جامعه   کاربردی است پژوهش یک، نظر هدف پژوهش ازاین  شناسی:روش

ها، از ابزار سیاهه  . برای گردآوری داده دادندهای ساختارمند تشکیل میای فرانمای تولید داده های داده پژوهش را انواع موجودیت

ای فرانمای های داده وارسی مبتنی بر فهرست اصطالحات نوع خاص منبع مارک، برای بررسی میزان همخوانی با انواع موجودیت

های آثار برای این منظور در ابتدا هر یک از موجودیت  های ساختارمند، و روش مشاهده طراحی شده استفاده شد کهتولید داده 

های ساختارمند با اصطالحات نوع خاص منبع در استاندارد »مارک« های دیگر در فرانمای تولید داده خالقانه و سپس موجودیت

 ای مرتبط شناسایی و تعیین شدند. های داده مورد تحلیل، و انواع موجودیت

درصد از اصطالحات نوع خاص منبع در مارک وجود دارد که در فرانمای تولید   64ژوهش نشان داد که های این پیافته ها:یافته 

درصد اصطالحات نوع خاص منبع مارک با    36ای معادل آنها تعریف نشده، و تنها  های ساختارمند هیچ نوع موجودیت داده داده 

 معادل در  36نوع خاص منبع مارک فقط  اصطالح    100برای    های ساختارمند همخوان است. بدین معنی کهفرانمای تولید داده 

موجودیت اصطالح از اصطالحات نوع خاص منبع مارک با    24های ساختارمند وجود داشت. در این میان،  فرانمای تولید داده 
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فرانما  موجودیتاصطالح با سایر    12های ساختارمند همخوانی کامل و دقیق داشتند و  آثار خالقانه در فرانمای تولید داده  های 

 همخوان بودند. 

ای موجود در وب، نسخه دیجیتالی های داده آنکه بیشتر موجودیتتوصیف و سازماندهی اشیای دیجیتالی، به دلیل  برای    :نتیجه 

انمای های هر دو نسخه باید مدنظر قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه فرشده اشیای محتوایی فیزیکی هستند، بنابراین ویژگی

داده  موجودیتتولید  از  بخشی  ساختارمند  داده های  چه های  چنان  فرانما  این  نتیجه  در  نگرفته،  نظر  در  را  کتابشناختی  بافت  ای 

برای توصیف تمام اصطالحات نوع خاص منبع بافت میراث فرهنگی )از جمله بافت   بخواهد نگاره دانش را تکمیل کند، باید 

های بافت میراث شود، اصالحات و واژگان تخصصی سایر بخشمی  ویژه طراحی نماید. نیز توصیهکتابشناختی( فرانمای مناسب و  

های ساختارمند تطبیق داده شوند تا زمینه برای بازنمون  ای فرانمای تولید داده های داده فرهنگی )بافت موزه و آرشیو( با موجودیت

 کامل دانش در بافت میراث فرهنگی فراهم گردد.

های ساختارمند، فهرست اصطالحات آثار خالقانه، بافت کتابشناختی، بافت میراث فرهنگی، فرانمای تولید داده ها:  ه کلیدواژ 

 نوع خاص منبع مارک 

 

 مقدمه  

وب، داده به   شبکه  بازیابی  و  ذخیره  محیط  بزرگترین  داده عنوان  از  انبوهی  دربرگیرنده  های  ها، 

  برای پذیر شدن نیازمند توصیف و پردازش هستند.  ها برای دسترسساختاریافته و ساختارنیافته است. این داده 

 توصیف   برای   آنها   زا  توانمی  که   دارد  وجود  زیادی  شده   کنترل   هایواژگان  ، )اشیای محتوایی(  منابع  توصیف

منبع  فراداده   واژگان  .نمود  استفاده   اثر  یک  1نوع خاص  استاندارد  دابین نوع  از چنین    نمونه   یک   2ای هسته 

انواع    توصیف  برای  تواندمی  که  است  متن  و  صدا  تصویر،  شامل  مقادیر  این.  های کنترل شده استواژگان

 فهرستی   ،برای توصیف اشیای محتوایی  نویسانفهرست  .مورد استفاده قرار گیردیک منبع  های  موجودیت

دارند  شده   تأیید  منظور  این   برای  که  را  شده   کنترل  اصطالح  60  از  بیش اختیار  پژوهشگران فهرست  .  در 

اشیای    کشف  برای   نوع خاص منبع   اصطالحات  ارزش  شناخت   با  نیز  3سی(ال اوسیپذیر همگانی ) دسترس

 اصطالحات   از   بخشی  عنوانبه   نوع خاص منبع   اصطالحات  برای   را   4وبی  خدمات  از   ایمجموعه   ،محتوایی

) کرده   سازینمونه   سیالاوسی میراث   (.Goetz, Childress & Houghton, 2005-Vizineاند  بافت  در 

فراداده  استانداردهای  مدیریت  فرهنگی،  برای  گوناگونی  مفهومی  الگوهای  و  محتوایی  استانداردهای  ای، 

حتوایی این بافت متناسب با نیازهای کاربران از جمله یافتن، شناسایی، انتخاب، دسترسی، کشف و  اشیای م

 
1. Genre 
2. DCMI Type Vocabulary 

3. OCLC 

4. Web Services 
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شده  طراحی  آن  استاندارد  جز  یابند.  دسترسی  محتوایی  اشیای  به  روش  بهترین  به  بتوانند  کاربران  تا  اند 

در بافت کتابشناختی است ای موجود  ترین استانداردهای فراداده ترین و غنی ای مارک از جمله قوی فراداده 

های جامعه میراث فرهنگی نیز سازگار شده است. با وجود  که تا حدودی برای توصیف اشیای دیگر بافت 

ای مارک همچنان پیشتاز است، به نحوی که با پیدایش  ایِ، استاندارد فراداده طراحی استانداردهای فراداده 

ها و  نگره نظام خود را تغییر نداده، و بر اساس دستورالعملاِی هنوز هم کتابخانه ک استاندارد محتوایی آردی 

می  مارک  به  را  فیلدهایی  استاندارد،  این  منبع  1افزایدرهنمودهای جدید  نوع خاص  اصطالحات  فهرست   .

ها برای نوع خاص  ترین فهرستنیز برای پوشش انواع منابع اطالعاتی در بافت کتابشناختی از کامل  2مارک

)نوع عام منبع(،   3عمومی هایبندی دارای دسته  که است   اصطالحاتی است. این فهرست شامل  منبع این بافت

های  های اطالعاتی به کار روند، و از ارزشتوانند در انواع محیط می  هایی کهنوع خاص منبع   بندی و گروه 

کتابشناختی گردآوری  های  برای داده   21ای مختلف در قالب مارک  اصطالحات کنترل شده عناصر داده 

بدیهی است که    ،هاییها و تالش(. بر مبنای چنین تجربه20204MARC Genre Term List ,شده است )

ها، به بلوغ نسبی ای به دلیل پیشینه غنی و تجربه گسترده در استفاده از فراداده الگوها و استانداردهای کتابخانه 

موجودیت  توصیف  داده در  شبکه های  محیط  در  غیرشبکه ای  و  رسیده ای  طراحان ای  دیگر،  از سوی  اند. 

تر ها برای انجام جستجوهای معنایی و دسترسی بهتر و دقیق موتورهای کاوش با هدف ساختارمند کردن داده 

یکی اند.  هایی را در تولید واژگان برای توصیف اشیای محتوایی انجام داده به اشیای محتوایی وب، فعالیت 

توسط طراحان موتورهای کاوش   5های ساختارمندها، تدوین فرانمای تولید داده کوشش از جدیدترین این  

ای  های بافت فراداده ای و نزدیک به ویژگی گوگل، یاهو، بینگ، و یاندکس است که بر پایه رویکرد فراداده 

دارند  ذعان می طراحان موتور کاوش گوگل ا میراث فرهنگی، نیز در راستای توسعه وب معنایی انجام شده است.  

هایی با ساختارهای معناشناختی سطح باال هستند، و این ساختارمندی  های ساختارمند، داده که فرانمای تولید داده 

 

عنوان جایگزین های پیوندی بهفریم( مبتنی بر روش داده . اگرچه کتابخانه کنگره در حال توسعه چهارچوب کتابشناختی )بیب1

دالیل گوناگون، همچنان قالب مارک مبنای توصیف و مدیریت مارک است، اما با وجود طراحی نسخه دوم این چهارچوب، به  

 ای است. های کتابخانهداده 

به.  2 مارک  منبع  خاص  نوع  اصطالحات  واژگانفهرست  از  یکی  داده عنوان  خدمات  نشانی های  در  مارک،  پیوندی  های 

http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt.html    استاندارد سوی  از  و  شده،  )بیبچهارچو ارائه  کتابشناختی  استاندارد ب  و  فریم( 

 توصیه گردیده است. GenreFormاِی( نیز برای صفت توصیف دسترسی به منبع )آردی
3 .General Categories 

4. https://www.loc.gov/standards/valuelist/marcgt.html 

5. schema.org 
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سازی( نموده، و نمایش  صورت معنایی پردازش )نمایه های هدف را به سازد، داده موتورهای کاوش را قادر می 

  ی برا   ی اجتماع_ی مشارکت  ت ی فعال   ک های ساختارمند ی فرانمای تولید داده   (. Google developers, 2017)   دهند 

 ره ی و غ پست الکترونیکی    ی ها ام ی پ   ، وب در  های ساختارمند  داده تولید    ی ها برا فرانما   ی و ارتقا   ی نگهدار   جاد، ی ا 

های  ، داده 2های خردقالب گذاری معنایی گوناگونی شامل  آن در بسترهای نحوِی نشانه  1های ، و واژگان است 

گذاری اشیاء مبتنی بر جاوا اسکریپت  نشانه   ، و 4اف.ِای(ها )آردی ، چهارچوب توصیف منبع در ویژگی 3خرد

می   5دی( ال _)جیسون  واژگان استفاده  این  موجودیت شود.  آن ها،  بین  روابط  کار ها،  و  پیشینه ها  های  کردهای 

ساختار  دو  های ساختارمند،  در فرانمای تولید داده اند.  دهند و به راحتی قابل گسترش ای را پوشش می فراداده 

های  اشیایی )موجودیت   ی برا   ی گر ی و د ها،  صفت   ی متن   ی ها ارزش   ی برا   ی کی شده است:    ف یسلسله مراتب تعر 

 (. Schema.org, 2019شوند ) می   ف ی توص ها  توسط این ارزش که    6ای( داده 

نظام  از  انتظار کاربران  به منظور توسعه و بهبود کارکردهای مورد  بازیابی اطالعات،  همچنین  های 

نگاره دانشطراحان موتور کاوش گوگل، طراحی و اجرای پروژه  نام  با  اند که همانند آغاز کرده   7ای را 

ای بر اساس های داده ابشناختی، قصد دارد با نمایش ساختارمند و معنایی موجودیتالگوهای مفهومی بافت کت

داده  تولید  داده فرانمای  ساختارمندسازی  ابزارهای  دیگر  و  ساختارمند  در های  نهفته  دانش  گوگل،  های 

وگل  دانش است که توسط گ   گاه یپا  کمحصول ی   ،دانش  ای گوناگون را بازنمون نماید. نگاره های داده بافت

با    ی موتور جستجو  جیتا نتا  ردیگیو خدمات آن مورد استفاده قرار م شده از    ی آورگرد  هایداده خود را 

گوگل   کاوشبه موتور    2012دانش در ماه مه    نگاره   .از بعد معناشناختی غنی سازد  گوناگون   8ایداده   منابع

شد هنگامی  . اضافه  دانش  نگاره  بازیابی  در  موجودیت  یک  موجودیت میکه  نیز  شود،  آن  با  مرتبط  های 

بین آن  به بازیابی، و روابط  بازنمون میها  این مهم زمانی تحقق    .(Amit, 2012)  شودصورت مصور،  البته 

بازنمون شوند. بنابراین الزم است که   ای ها و روابط میان آنها در یک بافت داده که تمامی موجودیت   یابدمی

های بافت  ای پیروی کند. در صورتی که تمام روابط بین موجودیت هر بافت داده شناسانه از الگوهای هستی 

ای(  شناسی کتابشناختی )فراداده ای بازنمون شود، یک هستیهای فراداده جهان کتابشناختی با استفاده از پیشینه

از طریق ایجاد   های ساختارمندسازی فرانمای تولید داده پس از غنیاگر  آید. به عبارت دیگر،  وجود میبه 

 
1. Vocabularies 

2. Microformats 
3. Microdata 

4. Resource Description Framework in Attributes (RDFa) 

5. Javascript Object Notation for Linked Data (JSON-LD   (  
6.Things 

7. Knowledge Graph 

8. Data sources 
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موجودیت واژگان انواع  دیگر  برای  جدید  )فرانماهای(  داده های  فرهنگی،  های  میراث  بافت  همه  ای 

واژگان موجودیت پایه  بر  خالقانه  آثار  زیرمجموعه  یک های  به  دستیابی  شوند،  توصیف  موجود  های 

 . تسهیل خواهد شدای( )فراداده شناسی کتابشناختی هستی

برای هر موجودیت یک فرانما )واژگان( تدوین نموده است، اما  های ساختارمند  ه فرانمای تولید داد

انواع موجودیت پرسشی که مطرح می با  انواع فرانماها تا چه میزان  ای جهان  های داده گردد آن است که 

سب با های ساختارمند، متناکتابشناختی همخوانی دارند؟ به عبارت دیگر، کاربردپذیری فرانمای تولید داده 

بنابراین مسئله پژوهش این است که انواع   ای بافت کتابشناختی به چه میزان است؟های داده انواع موجودیت 

های ساختارمند، به چه میزان با انواع خاص منبع )اشیای محتوایی(  ای فرانمای تولید داده های داده موجودیت

گیرد؟ برای پاسخ به این مسئله، هدف  را در برمیبافت کتابشناختی همخوانی دارد و آیا تمامی انواع خاص  

بازنمایی   های ساختارمند باای فرانمای تولید داده های داده این پژوهش، تبیین میزان همخوانی انواع موجودیت 

ها در ترین فهرست عنوان یکی از جامع، به 21ها در فهرست اصطالحات نوع خاص منبع استاندارد مارک  آن

 این زمینه است. 

 

 های پژوهشمرور پیشینه

داده  تولید  بافت فرانمای  که  است  بسیاری  ناهمگون  واژگان  دربرگیرنده  ساختارمند  های  های 

دهد و این فرانما قصد دارد تقریباً همه انواع اشیای محتوایی وب را توصیف کند اما گوناگونی را تشکیل می 

اشیای محتوایی ی هر بافت توصیف تمامی  باید توجه داشت که بدون توجه به واژگان و اصالحات تخصص

 با بررسیگیرد. بر این اساس، و  وب کامل میسر نخواهد شد، و بازنمون کامل دانش در هر بافت صورت نمی

بندی کرد. را در دو گروه دسته   های پیشینپژوهش توان  شده در حوزه مورد پژوهش می انجام هایپژوهش 

اول پژوهش  تولیدگروه  با موجودیت  هایی هستند که  متناسب  بافت داده های داده فرانماهای جدید  ای  ای 

هایی که گسترش فرانماهای موجود برای توصیف جامع  هدف را مورد پژوهش قرار دادند، دیگر، پژوهش

الدائچپژوهشای را بررسی کردند.  ای هر بافت داده های داده موجودیت استانی محمدی و  (؛  2015)  1های 

بیزر مویسل،    های پژوهش هایی هستند که در گروه اول قرار دارند. گروه دوم شامل  ( از جمله پژوهش 1398)

 
1. Aldaej 
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و (؛  2018)  4سینیور ؛  (2018)  3جانگرا(؛  2017)  2(؛ سیمسک، کارل، هولتسکنخت و فنسل 2015)  1و پالهایم

های  های ساختارمند برای توصیف موجودیت داده فرانمای تولید  بررسی واژگان    بهکه  شود  می   (1397)  آقاده 

 های مختلف پرداختند. ای بافت داده 

پیشدددرفتده مبتنی بر فرانمدای تولیدد    5یمجداز  یدادگیری  یهدایطمحپژوهشدددی بدا ندام »   (2015الددائچ )

  یفتوصد یشدرفته برای  پ  یکردیارائه روهای اجتماعی«، با روشدی تجربی و هدف  های سداختارمند و رسدانهداده 

های سداختارمند و  گذاری معنایی بر اسداس اصدطالحات فرانمای تولید داده با افزودن نشدانه یآموزشد   یتوامح

ای( انجام  الیادگیری مجازی )وی  بافتهای اجتماعی به منظور توسدعه  ها و شدبکهسدازی رسدانهنیز یکپارچه

، 7نسدددخه  سدددازی آن با اسدددتفاده از  ای و پیاده الداد. وی در این پژوهش اقدام به طراحی فرانمای اولیه وی

یشدنهادی  پو اصدطالحات   یممفاهکرد، همچنین    7دروپالاس(  امسدی)اس  6ییمعنا  یمحتوا یریتمد یسدتمسد 

 ی محتوا   یفتوص  یبرا  را 8های آموزشی، نشست، ارزشیابی، آزمون و تکلیفپروژه خود از جمله نوع: دوره 

  یفتوصد  از  نکردن  پشدتیبانی یلبه دل  یی،و معنا یوب اجتماع  هاییراوفن یایمزاجویی از  ها با بهره ایالوی

های یاد  ، ارائه کرد که در نهایت افزونههای سدداختارمندتولید داده  اصددطالحات فرانمایدر   یمنابع آموزشدد 

ها همچنین حاکی  قرار گرفتند. یافته 9اکشدننوع،   عنوان زیرشدده، در سدلسدله مراتب اصدطالحات این فرانما به

اس دروپال، نسددبت به دیگر بسددترهای موجود بود که امکان اشددتراک محتوای  امسددیاز برتری مزیتی اس

های  ای، و پشدتیبانی از فرانمای تولید داده های پیشدرفته رسدانههای اجتماعی و ارائه ویژگیآموزشدی با شدبکه

های خرد واره قالب داده »طراحی طرحفراهم سداخت. همچنین    پذیری شدیءافتسداختارمند را برای ارتقای ی

اسدددالمینسدددخده هدای مبتنی بر آن« از  ایرانی و واکنش موتورهدای کداوش وب بده پیشدددینده-هدای خطی 

دلفی در طراحی   روشاین پژوهش با استفاده از  .  ( پژوهش دیگری از این گروه است1398استانی )محمدی

اسدددالمی و روش تجربی در بررسدددی واکنش موتورهای  -های خطی بافت اطالعاتی ایرانینسدددخهفرانمای 

اسدالمی در فرانمای تولید  _های خطی بافت اطالعاتی ایرانیصدفت خاص نسدخه 21کاوش وب انجام شدد.  

صدددفدت برای افزودن بده نوع »آثدار خالقدانده« پیشدددنهداد گردیدد و واکنش    6هدای سددداختدارمندد و تعدداد  داده 

 
1  . Meusel, Bizer & Paulheim 

2. Şimşek, Kärle, Holzknecht & Fensel 

3  . Jangra 
4  . Senior 

5. Virtual Learning Environments VLE 

6. Semantic Content Management System (SCMS) 
7. Drupal 

8. Course, Session, Examination, test, Assignment 

9. Action 
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های  پژوهش  های خطی مثبت بود.واره پیشدنهادی نسدخههای مبتنی بر طرحتورهای کاوش نسدبت به پیشدینهمو

های سدداختارمند پیشددنهاد  فرانمایی دریک بافت هدف طراحی و به طراحان فرانمای تولید داده انجام شددده  

 شود.یسر میتر مصورت کاملکارگیری آن در این فرانما بازنمون دانش بهاند که با بهکرده 

اندد، مویسدددل و هدای گروه دوم کده بدا هددف گسدددترش فرانمداهدای موجود انجدام گرفتدهاز پژوهش

  اصددطالحات سددیر تکاملی  و پذیرش درباره   وب مقیاس در ای( پژوهشددی با عنوان »مطالعه2015) 1دیگران

  به  های وبخزشدگر  از اسدتفاده   زمان«، انجام دادند، که در آن با  طول  در های سداختارمندفرانمای تولید داده 

  هاینسددخه  این پژوهش  انجام  ها برایآن  .بررسددی روند پذیرش و سددیر تکاملی این اصددطالحات پرداختند

های مختلف اسدتقرار در زمان  درصددها هزار صدفحه وب که  هاییداده   برای را  این اصدطالحات  از مختلفی

صددورت روش  موجود در بنیاد کراول عمومی و بههای وب  این پژوهش بر روی داده . یافتند مقایسدده کردند

های  تجربی داده محور انجام گرفت. در این پژوهش مویسددل و همکارانش از روش مشدداهده مسددتقیم داده 

ها فرایند  های سداختارمند اسدتفاده کردند. آنمنتشدر شدده توسدط هزاران پذیرنده اسدتاندارد فرانمای تولید داده 

گونده تحلیدل این 2گیری کردندد. در مددل پدذیرش بداال بده پدایینپدایین بده بداال انددازه  صدددورت بداال بده پدایین ورا بده

کنندگان داده پذیرفته شددده اسددت.  ای تغییرات طرح توسددط فراهمکردند که با چه سددرعت و تا چه اندازه 

ای تولید  دند که اندازه تغییرات در فرانمکراصددطالحات، بررسددی    3همچنین در سددیر تکاملی پایین به باالیِ

  هاآن  تجربی  نتایج تحلیل  یافته ایجاد شدده، به چه میزان اسدت.های توسدعههای سداختارمند که توسدط داده داده 

های  واره داده »طراحی طرح دیگری در این گروه  پژوهش  .قابل مشدداهده اسددت فرایند  دو  هر که  داد  نشددان

  های مبتنی بر آن«موتورهای کاوش وب به پیشددینههای خرد و بررسددی واکنش  مسددتند مبتنی بر روش داده 

جامعه   ،به روش نیمه تجربی انجام شدد ( انجام شدده اسدت. در این پژوهش که1397بوده که توسدط آقاده )

دی از  ال_ونسد های خرد و بسدتر نحوی جیای مسدتند مبتنی بر روش داده پیشدینه فراداده  400پژوهش شدامل 

کده موتورهدای کداوش قدادر بده    بودهدا حداکی از آن  یدافتده. عالمده طبداطبدائی بودکتدابخدانده دیجیتدالی دانشدددگداه  

های  های مرتبط با داده های افزونههای جامعه پژوهش و ارزشپذیرسدازی تمامی پیشدینهسدازی و بازیافتیهنما

از   خاصدیحوزه  معنایی اعتبار( در پژوهشدی با عنوان » 2017. سدیمسدک و دیگران )مسدتند طراحی شدده بودند

های سداختارمند« با هدف اعتبار سدنجی معنایی واژگان این فرانما و پاسدخ به  فرانمای تولید داده   نویسدیشدیهحا

با    و  کند  توصددیف  وب در را چیز  همه تقریباً  دارد قصدددهای سدداختارمند این مسددأله که فرانمای تولید داده 

 
1. Meusel, & et al 

2. Top-down adoption 

3. Bottom-up evolution 
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،  کند  ایجاد  جانبی  عارضده یک  اسدت ممکندر این فرانما   ناهمگونیاسدت،   بزرگ  بسدیار  وب  توجه به اینکه

های ساختارمند حوزه واژگان گردشگری را  نویسی فرانمای تولید داده با استفاده از رویکرد ارزشیابی حاشیه

 توصیف کردند.

ای که روهیت  در مطالعه  است.  (2018جانگرا )های انجام شده دیگر در این گروه پژوهش  از پژوهش 

: یک ابتکار برای توصیف منابع کتابشناختی شبکه« انجام داده  SchemaBibExبا عنوان »   (2018)جانگرا  

از   که  کرده  بیان  کتابشنااست  داده برامارک    ختیقالب  خاطر   هاکتابخانه   یتابشناختک   هایی  تبدیل   به 

جذب برای    د یبا  هاکتابخانه این هدف که    وی بااستفاده شده است.  بسیار زیاد    ایای شبکه های داده موجودیت

حلی پیدا کنند، با استفاده از رویکرد  راه   ایکتابخانه   ستمیس  سمتبه   ای شبکه  ی هاکاربران از خدمات برنامه 

کتابشنا  فیتوص  گسترش داده   ختیِمنابع  تولید  ساختارمندفرانمای  نام  قدرتمند    یابزار  های  تحت 

SchemaBibEx    الگویبا  نتایج این مقاله  .  داده است، مورد بحث قرار  هامشکل کتابخانه حل    یعنوان برابه را  

جانگرا در پایان این پژوهش بیان   .شده است  وتحلیل، اصطالحات، ابزار و خدمات تجزیه های پیوندیداده 

که براینیگزیجا  SchemaBibEx  کرده  ارتباط  کی   به  بلکه   ست،ینمارک    ی  ب  یپل    یهاداده   نی دوطرفه 

ی کاربران تبدیل خواهد شد. مطالعه دیگری که در این گروه قرار و شبکه اطالعات  هاکتابخانه   یکتابشناخت

پیایندها برای کشف می با یکدیگر ترکیب کنید: تطبیق منابع اصطالحات  با عنوان »همه را  گیرد پژوهشی 

آندرو سینیورداده  توسط  پیوندی«  با    (2018)  های  را  این پژوهش  بررسی هماست. وی  های  ترازیهدف 

می استفاده  پیایندها  در  که  عناصری  بین  از  احتمالی  استفاده  با  تحقیق  این  در  او  است.  داده  انجام  شود 

اصطالحات مورد    های ساختارمند،و فرانمای تولید داده   3اُاُ، پرس2اِی رجیستری، آردی 1فریم اصطالحات بیب 

های این مطالعه حاکی از آن است که یافته بیقی مطالعه کرده است.  استفاده در پیایندها را با رویکردی تط

به همبستگی و  مختلف  درجات  با  ناهمگونی هایی  اما  دارد  وجود  منبع  چهار  اصطالحات  بین  های  ندرت 

 هاست.مفهومی چالش اصلی این همترازی 

پژوهش  مطالعه  میبا  شده  انجام  پژوهش های  که  گفت  تولید  توان  و  طراحی  با  اول  گروه  های 

های ساختارمند داشتند تا این فرانما در توصیف فرانماهای جدید سعی در بهبود عملکرد فرانمای تولید داده 

بافتهای داده موجودیت بهتر عمل کند. در گروه دوم،  ای جدید در  ارزیابی این مطالعهای هدف  به  ات 

نیز گسترش واژگان های ساختارمند پرداختند و تعدادی از این پژوهش اصطالحات فرانمای تولید داده  ها 

 
1. Bibframe 

2. RDA Registery 

3. Pressoo 
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ها دریابند.  فرانما را در موتورهای کاوش مورد مطالعه قرار دادند تا واکنش موتورهای کاوش را نسبت به آن 

های  ین اصطالحات چالش اصلی در ایجاد داده در پژوهش سینیور اشاره شده است که ناهمگونی مفهومی ب

را    های ساختارمندفرانمای تولید داده   ختیِمنابع کتابشنا  فیتوص  گسترش  . پژوهش جانگرا نیزپیوندی است 

ترند اما با وجود انجام  های گروه دوم به پژوهش حاضر نزدیکاست. بر این اساس پژوهش مدنظر قرار داده 

های بافت میراث فرهنگی و فرانمای  ود همگرایی بین داده شای که احساس میاین مطالعات، خأل پژوهشی

داده  میتولید  چگونه  اینکه  است.  ساختارمند  کاربردپذیری های  تولید  فراداده   توان  فرانمای  بر  مبتنی  های 

در این پژوهش سعی بر ای و میراث فرهنگی بهبود بخشید.  های ساختارمند را بر اساس بافت کتابخانه داده 

بررسی موجودیت با  است که  داده این  منبع مارک  های  نوع خاص  اساس اصالحات  بر  فرانما  این   21ای 

 همگرایی بین آنها مشخص شود.

 

 شناسیروش

به    کاربردی  پژوهش  یک  هدف   نظر  از  حاضر  پژوهش و  انواع  است  همخوانی  میزان  تبیین 

های ساختارمند با فهرست اصطالحات نوع خاص منبع استاندارد ای فرانمای تولید داده های داده یتموجود

بر  .  است  شده   استفاده   آن   هدف   به   نیل  برای  محتوا   تحلیل  روش  از  پژوهش  این   درپردازد.  می  21مارک  

منبع  نوع  اصطالحات   ،ثبت«  »واحدهای   پژوهش،   روش  اساس   و   21  مارک  استاندارد (  ژانرهای )  خاص 

»واحدهای   های داده   تولید   فرانمای  ای داده   های موجودیت و  است    ایفراداده   استاندارد  معنا«،  ساختارمند 

ای فرانمای  های داده جامعه پژوهش را انواع موجودیت   .ساختارمند هستند  هایداده   تولید   فرانمای  و  21  مارک

عناصر فهرست    بر  مبتنی  وارسی  سیاهه  یک  ها،داده   گردآوری  ابزار  .اندداده   تشکیلهای ساختارمند  تولید داده 

  ای های داده موجودیت   با  همخوانی  میزان  بررسی  برای  آن  از   که  است  21اصطالحات نوع خاص منبع مارک  

ای  های داده ساختارمند در مرحله اول، و سپس با تمامی موجودیت   های داده   تولید   فرانمای  در   خالقانه   آثار

فرانما، این    .شد  استفاده   این  است که  بوده  این  منبع مارک  نوع خاص  اصطالحات  انتخاب فهرست  دلیل 

ها برای نوع خاص منبع  ترین فهرستفهرست برای پوشش انواع منابع اطالعاتی در بافت کتابشناختی از کامل

این  است.  بافت    از   یک  هر   منظور   این   برای   که  شد   تکمیل   شده   طراحی  مشاهده   روش  با  سیاهه   این 

مقایسه    21اصطالحات نوع خاص منبع مارک    با   ساختارمند  هایداده   تولید   فرانمای  در  ایهای داده موجودیت

 مرتبط شناسایی ایهای داده موجودیت  شدند و با توجه به تعاریف، معانی و کارکردهای آنها، و تطبیق داده 

 شدند.  استخراج و
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 های پژوهشیافته 

برای پاسخ به مسأله پژوهش، عناصر مطرح شده در فهرست اصطالحات نوع خاص منبع مارک با  

موجودیت  از    ساختارمند  هایداده   تولید  فرانمای  هایانواع  یک  هر  شود  مشخص  تا  شدند  داده  تطبیق 

حات نوع خاص منبع مارک  ساختارمند با کدام یک از اصطال  هایداده   تولید  فرانمای ای  های داده موجودیت

موجودیت  21 نخست،  است.  داده متناظر  زیررده های  و  خالقانه  آثار  تمامی ای  سپس  و  آن،  های 

با این اصطالحات مقایسه  ها در فرانمای تولید داده نهای آهای هسته و زیررده موجودیت های ساختارمند 

منبع مارک   نوع خاص  میزان همخوانی فهرست اصطالحات  تا  داده شد،  تولید  فرانمای  های ساختارمند  با 

عناصر فهرست  ساختارمند با    های داده   تولید   فرانمایای  های داده همخوانی موجودیت   1جدول  مشخص شود.  

 دهد.را نشان می  21اصطالحات نوع خاص منبع مارک  

 
عناصر فهرست  ساختارمند با  های داده  تولید   فرانمایای  های داده همخوانی موجودیت. 1جدول 

 اصطالحات نوع خاص منبع مارک 

 ردیف 
نوع خاص  اصطالحات 

 مارک منبع
 معادل فارسی 

اصطالحات فرانمای  

های  تولید داده 

 ساختارمند

معادل 

 فارسی 

1 abstract or summary  چکیده یا خالصه -- -- 

2 art original 

 - - اصل اثر هنری 

3 art reproduction 

 - - باز تکثیر اثر هنری 

4 article 

 مقاله Article مقاله

5 atlas 

 اطلس  Atlas ها اطلس

6 autobiography 

 - - ها نامهخود سرگذشت

7 bibliographic data 

 - - های کتابشناختی داده 

8 bibliography 

 - - کتابشناسی

9 biography 

 - - نامه سرگذشت

10 book 

 کتاب Book کتاب

11 calendar 

 - - تقویم

12 catalog 

 Datacatalog فهرست 
فهرست  

 ایداده 

13 chart 

 - - نمودار 

http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/aro
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/arr
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/art
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/atl
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/aut
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/bda
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/bib
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/bio
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/boo
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/cal
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/cat
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/cha
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14 comedy 

 Comedyevent (Event) کمدی 
رویداد 

 کمدی 

15 comic or graphic novel 

 Comicstory رمان تصویری یا کمدی 
داستان 

 کمدی 

16 computer program 

 - - برنامه رایانه 

17 conference publication 

 - - ها انتشارات کنفرانس

18 database 

 - - پایگاه داده

19 dictionary 

 - - فرهنگ

20 diorama 

 - - فرنگ  شهر

21 directory 

 - - راهنما 

22 discography 

 - - کتابشناسی مواد شنیداری 

23 document (computer) 

 DigitalDocument سند )رایانه( 
سند  

 دیجیتالی 

24 drama 

 - - نمایشنامه

25 encyclopedia 

 - - دایره المعارف 

26 essay 

 - - مقاله کوتاه ادبی 

27 festschrift 

مجموعه آثار منتشر شده به  

 افتخار یک محقق 

PublicationEvent 

(event) 

رویداد منتشر 

 شده

28 fiction 

 - - داستان

29 filmography 

 - - کتابشناسی فیلم 

30 filmstrip 

 - - نوار فیلم 

31 finding aid 

 - - اولیه های کمک

32 flash card 

 - - فلش کارت 

33 folktale 

 -  

34 font 

 - - فونت 

35 game 

 بازی Game بازی

36 globe 

 -- - کره 

37 government publication 

 -- - انتشارات دولتی 

38 graphic 

 -- - گرافیک 

39 handbook 

 -- - دستنامه

40 history 

 -- - تاریخ 

http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/cod
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/cgn
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/com
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/cpb
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/dtb
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/dic
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/dio
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/dir
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/dis
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/doc
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/dra
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/enc
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/ess
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/fes
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/fic
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/fil
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/fls
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/fin
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/fla
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/fol
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/fon
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/gam
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/glo
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/gov
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/gra
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/han
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/his
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41 humor, satire 

 SatiricalArticle طنز، هجو
مقاله طنز  

 آمیز 

42 index 

 -- - ایه نم

43 instruction 

 -- - دستورالعمل 

44 interactive multimedia 

 -- - ای تعاملی چندرسانه

45 interview 

 -- - مصاحبه

46 issue 

 Publication issue شمارگان 
شمارگان  

 انتشارات

47 journal 

  - نشریه علمی 

48 kit 

 مجموعه  Collection ترکیبی از اجزاء مختلف 

49 language instruction 

 زبان Language (Intangible) آموزش زبان 

50 law report or digest 

 - - خالصه یا گزارش قانونی 

51 legal article 

 -- - مقاله دولتی

52 legal case and case notes 

های موردی و  یادداشت 

 موارد حقوقی 

LegalValueLevel 

(Intangible) 

سطح اعتبار  

 حقوقی 

53 legislation 

 ,Legislation وضع قانون 

legislationobject 
 وضع قانون 

54 letter 

 - - نامه

55 loose-leaf 

 روزرسانی به UpdateAction(Action) های صحافی نشدهبرگه

56 manuscript 

 - - نسخه خطی 

57 map 

 نقشه Map نقشه

58 memoir 

 - - خاطرات

59 microscope slide 

 - - اسالید میکروسکوپ 

60 model 

 ProductModel(Product) الگو

الگوی  

 محصول

61 motion picture 

 - - تصاویر متحرک 

62 newspaper 

 روزنامه Newspaper روزنامه

63 nonmusical sound 

 - - صدای غیر موسیقایی

64 novel 

 - - رمان

65 numeric data 

 شمارشی  Enumeration(Intangible) های شمارشی داده 

66 offprint 

 - - پرینت(تیراژآپار )آف 

67 online system or service 

 -- - خدمات آنالین 

http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/hum
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/ind
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/ins
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/inm
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/int
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/iss
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/jou
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/kit
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/lan
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/law
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/lea
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/lec
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/leg
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/let
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/loo
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/man
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/map
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/mem
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/mic
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/mod
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/mot
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/new
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/nos
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/nov
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/num
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/off
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/ons
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68 patent 

 -- - پروانه ثبت اختراع 

69 periodical 

 ادواری Periodical ادواری

70 picture 

 ImageObject عکس
شیء 

 تصویری

71 playing cards 

 -- - کارت بازی 

72 poetry 

 -- - شعر

73 postcard 

 -- - کارت پستال

74 programmed text 

 -- - کتاب خودآموز 

75 puzzle 

 -- - پازل 

76 realia 

 -- - نما واقع

77 rehearsal 

 -- - نمایش غیر موزیکال

78 remote sensing image 

 ImageObject تصویر سنجش از راه دور 
شیء 

 تصویری

79 reporting 

 گزارش Reaport گزارش

80 representational 

  - اطالعات تصویری 

81 review 

 نقد  Review نقد

82 script 

 - - نوار 

83 series 

 CreativeWorkSeries فروست 
آثار خالقانه  

 فروستی 

84 short story 

 - - ستان کوتاهدا

85 slide 

 - - اسالید

86 sound 

 Musicrecording صوت 
مواد 

 موسیقایی

87 speech 

 - - سخنرانی 

88 standard or specification 

 - - استاندارد یا 

89 statistics 

 - - آمار 

90 survey of literature 

 رویداد ادبی LiteraryEvent (Event) پژوهش در ادبیات 

91 technical drawing 

 عمل نقاشی  DrawAction (Action) ای نقاشی حرفه

92 technical report 

 مقاله فنی  TechArticle گزارش فنی 

93 thesis 

 نامه پایان  Thesis نامه پایان 

94 toy 

 ToyStore (organization بازی اسباب

& place) 
بازی  اسباب

http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/pat
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/per
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/pic
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/pla
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/poe
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/pos
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/pro
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/puz
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/rea
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/reh
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/rem
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/rpt
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/rep
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/rev
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/scr
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/ser
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/sho
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/sli
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/sou
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/spe
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/stp
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/sta
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/sur
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/ted
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/ter
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/the
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/toy
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 فروشی 

95 transparency 

  - شفافیت 

96 treaty 

 توافقنامه  AgreeAction (Action) معاهده، پیمان 

97 videorecording 

 VideoObject ضبط ویدئویی 
شیء 

 ویدئویی 

98 wall map 

  MapCategoryType نقشه دیواری

(Intangible) 
 انواع نقشه 

99 web site 

 سایتوب Website سایتوب

100 yearbook 

 - - سالنامه

 

فوق شامل ستون  و همچنین  جدول  آنها  فارسی  منبع مارک و معادل  نوع خاص  های اصطالحات 

شان است. همان طور که در جدول نشان داده های ساختارمند و معادل فارسیاصطالحات فرانمای تولید داده 

های ساختارمند  فرانمای تولید داده   معادل در  36  تنها   اصطالح نوع خاص منبع مارک  100برای  شده است،  

 وجود داشت. 

داده  این جدول  طبق  اصطالحات  24های  از  در  نوع خاص    اصطالح  آثار خالقانه  با  مارک  منبع 

داده  تولید  فهرست،  فرانمای  کتاب،  اطلس،  مقاله،  شامل  که  داشتند  کامل  همخوانی  ساختارمند  های 

کتابشناسی مواد شنیداری، سند )رایانه(، بازی، طنز، شمارگان، مجموعه، وضع قانون، نقشه، گزارش فنی، 

و وب پایان نقشه دیواری  ویدئویی،  با سایر موجودیت   12شوند.  می  سایتنامه، ضبط  فرانما اصطالح  های 

اصطالح    64و برای    3، محصول، سازمان و مکان همخوانی تقریبی بودند 2، اقدام 1شامل رویداد، غیرملموس

 هیچ معادلی یافت نشد. 

  abridgedهای ساختارمند تنها معادل  در فرانمای تولید داده   abstract or summaryبرای اصطالح  

ای نیست. های داده های« موجودیت کتاب در این فرانماست و جزء نام موجودیت شد که جزء »صفت یافت 

هایی وجود دارد اما جزء صفت   audioهای ساختارمند اصطالح  در فرانمای تولید داده  soundهمچنین برای 

موجودیت  که  میاست  توصیف  را  نزدیکها  و  واژه  کند  داده   sound  یبراترین  ی  اموجودیت 

Musicrecording    است. اصطالحarticle   ها  المعارفها و دائره های مجالت، روزنامه در مارک شامل مقاله

داده  تولید  فرانمای  در  و  مقاله است  دربرگیرنده  ساختارمند  است.  های  تبلیغاتی  محتواهای  و  خبری  های 

 
1  . Intangible 

2  . Action 

 در مقابل هر موجودیت در پرانتز آورده شده است.  1ای غیر از آثار خالقانه در جدول  های داده . نام موجودیت3

http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/tra
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/tre
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/vid
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/wal
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/web
http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/yea
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رایانه برنامه با  های  مارک  در  داده   computer programای  تولید  فرانمای  در  ولی  شده  های  مشخص 

زبان  computer languageبا  ساختارمند به  برنامه که  هم های  با  و  است  آمده  دارد  اشاره  کامپیوتر  نویسی 

در نوع خاص منبع مارک به کتابشناسی مواد شنیداری اشاره کرده است و   discographyمتفاوتند. اصطالح  

Musicrecording  تباط بسیار دوری  های ساختارمند است که ارترین واژه به آن در فرانمای تولید داده نزدیک

 توان آنان را همخوان شمرد. است و نمی

را نیز در برگیرد. همچنین برای    toyتواند خوددر فرانما به محل آن توجه شده که می toyدر مورد 

نقاشی    technical drawingاصطالح   عمل  مارک،  که    DrawActionدر  است  شده  گرفته  نظر  در 

بر انزدیک درصد اصطالحات نوع    36های این پژوهش  ین اساس و طبق یافته ترین معادل برای آن است. 

 های ساختارمند همخوان است. خاص منبع مارک با فرانمای تولید داده 

 

 نتیجه

ها، به  پیشینه غنی و تجربه گسترده در استفاده از فراداده   واسطهای به الگوها و استانداردهای کتابخانه 

اند، و از آنجایی که ای رسیده ای و غیرشبکه ای در محیط شبکه ه های دادبلوغ نسبی در توصیف موجودیت 

داده  ایجاد  برای  کاوش  موتورهای  داده طراحان  پردازش  منظور  به  ساختارمند  به های  معنایی ها  صورت 

های بافت  اند، بنابراین برای اینکه داده ای وب صورت داده های داده هایی را برای توصیف موجودیت کوشش

صورت معنایی پردازش، جستجو و بازیابی شوند  توسط موتورهای کاوش به بهترین شکل و به   کتابشناختی

های  اند و نیز انواع داده که موتورهای کاوش معرفی کرده   ایهای داده انواع موجودیت  بینضروری است که  

این  از  باشد.  داشته  وجود  همخوانی  داده کتابشناختی  تولید  فرانمای  ساختارمند  روی  سوی  های  از  که 

معرفی   کاوش  میموتورهای  است  داده شده  بتواند  بافت  بایست  اینجا  در  و  فرهنگی  میراث  بافت  های 

در این پژوهش فهرست اصطالحات نوع خاص  صورت کامل توصیف نماید. بر این اساس کتابشناختی را به 

های ساختارمند تطبیق  های فرانمای تولید داده ای( با موجودیت عنوان استاندارد فراداده منبع مارک )مارک به 

های موجود در جهان  های این فرانما را بر اساس نوع خاص منبع موجودیتداده شد تا بتوان میزان همخوانی 

از نوع خاص   اصطالح  24ارائه شد،  1های این پژوهش که در جدول ر اساس یافته ب کتابشناختی تعیین کرد.

داده  تولید  فرانمای  در  آثار خالقانه  با  مارک  داشت.  منبع  همخوانی  ساختارمند  سایر   اصطالح  12های  با 

 64های فرانما شامل رویداد، غیرملموس، اقدام، محصول، سازمان و مکان همخوان بود و برای  موجودیت

های ساختارمند  های فرانمای تولید داده درصد از موجودیت   36هیچ معادلی یافت نشد و در واقع تنها    اصطالح

 با اصطالحات نوع خاص منبع مارک همخوانی داشت. 
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ها  شود و در استفاده از صفت ای محسوب می های ساختارمند یک استاندارد فراداده فرانمای تولید داده 

ترین  غنی ای وب باشد و مارک نیز  های داده ه و سعی کرده است متناسب با موجودیت دقیق و گسترده عمل کرد

دهد. چنانچه  ترین نوع خاص منبع را پوشش می ای بافت کتابشناختی است که فهرستی از غنی استاندارد فراداده 

تواند  باشد، نمی فهرست اصطالحات نوع خاص منبع مارک تطابق نداشته  های ساختارمند با فرانمای تولید داده 

طور جامع پوشش داده، و بنابراین بازنمون دانش محقق نخواهد  ای بافت کتابشناختی را به های داده موجودیت 

 شد. بدین ترتیب، کاربردپذیری این فرانما در بافت کتابشناختی کاهش خواهد یافت. 

ای خارجی و در گروه  هتوان در پژوهش های پیشین با این پژوهش می های پژوهش در مقایسه یافته 

سینیور   پژوهش  به  داده   (2018)دوم  کشف  برای  پیایندها  اصطالحات  منابع  تطبیق  به  که  کرد  های  اشاره 

های  است که ناهمگونی مفهومی بین اصطالحات چالش اصلی در ایجاد داده   اشاره کرده   پیوندی پرداخته و 

اُاُ و فرانمای  اِی رجیستری، پرس فریم، آردییب با استفاده از اصطالحات ب  پژوهش،  او در این پیوندی است.

اصطالحات مورد استفاده در پیایندها را با رویکردی تطبیقی مطالعه کرده است.   های ساختارمند،تولید داده 

های  ( با رویکرد گسترش توصیف منابع کتابشناختی در فرانمای تولید داده 2018همچنین پژوهش جانگرا )

است. در پژوهش حاضر هم از فهرست اصطالحات نوع خاص منبع مارک برای تطبیق  ساختارمند انجام شده  

در این پژوهش مشخص شد فرانمای تولید  های ساختارمند استفاده شد. های فرانمای تولید داده با موجودیت 

کتابخانه داده  بافت  بازنمون  در  گیرد  بکار  را  مارک  اصطالحات  چنانچه  موفق های ساختارمند   تر عملای 

بافت    خواهد کرد. بر  تأکید  )با  فرهنگی  میراث  بافت  استانداردهای  با همخوانی  پژوهش قصد داشت  این 

های ساختارمند توصیف منابع کتابشناختی را در این فرانما گسترش دهد. ای( با فرانمای تولید داده کتابخانه 

های ساختارمند  انمای تولید داده ای بر اساس فرهای داده های این پژوهش توصیف موجودیتبر مبنای یافته 

بهره بر فراداده ای  استانداردهای  از  به ای  گیری  فرهنگی  میراث  بافت  مدنظر  کارکردپذیری  بافت  و  ویژه 

 کتابشناختی به نظر کافی نیست. 

فهرست اصطالحات نوع خاص منبع مارک در    اصطالح  64برای  های پژوهش حاضر،  بر پایه یافته 

با توجه به  صورت ظاهری،  های ساختارمند هیچ معادلی یافت نشد. با نگاهی اجمالی و به فرانمای تولید داده 

های  توان گفت به تعریف برخی از موجودیت اینکه این فرانما بر روی اشیای محتوایی وب متمرکز است، می

در  داده  کتابشناختی  بافت  داده ای  تولید  نیازفرانمای  ساختارمند  اما  های  نیست  ضروری  و  نبوده  برای  ی 

ای موجود در وب نسخه  های داده بیشتر موجودیت  توصیف و سازماندهی اشیای دیجیتالی با توجه به اینکه

به   های هر دو باید مورد توجه قرار گیرد و نیز دیجیتالی شده اشیای محتوایی فیزیکی هستند، بنابراین ویژگی
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ای بافت کتابشناختی را در نظر های داده های ساختارمند بخشی از موجودیت دلیل اینکه فرانمای تولید داده 

های ساختارمند بخواهد توصیف اشیاء وب را تحت پوشش قرار دهد و  نگرفته است اگر فرانمای تولید داده 

منبع  خاص  نوع  تمام  توصیف  برای  باید  کند  تکمیل  را  دانش  فرانما هبازنمون  کتابشناختی  بافت  ای 

صورت کامل میسر نخواهد شد. این  غیر این صورت تحقق بازنمون دانش به   )اصطالحات( داشته باشد در 

کتابخانه  بافت  بر  تأکید  با  موجودیت پژوهش  توصیف  اینکه گسترش  به  توجه  با  های  ای صورت گرفت. 

هایی با تأکید بر بافت  شود پژوهش پیشنهاد می  ای وب در هر بافت برای بازنمون دانش مورد نیاز است، داده 

های مربوط  های بافت میراث فرهنگی صورت پذیرد، و انواع موجودیت آرشیو و بافت موزه از زیرمجموعه

موجودیت  با  بافت  دو  این  داده به  داده های  تولید  فرانمای  تا خألهای  ای  شود  داده  تطبیق  های ساختارمند 

 برای بازنمون کامل دانش در بافت میراث فرهنگی فراهم شود.  موجود شناسایی شده و زمینه 
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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to determine the degree of correspondence 

between data types of Schema.org and the representation of them in the MARC21 

Genre Terms List. 

Methodology: This research was an applied research based on a content analysis and the 

research population was a variety of data entities of the Schema.org. To collect data, 

a checklist-based tool on MARC Genre Terms List was used to check the degree of 

correspondence in Schema.org, and the structured observation method was used to 

initially identify each of the CreativeWork and then other entities in the Scheme.org 

were analyzed and the types of related data entities were identified  

Findings: The findings of this study showed that there are 64 source-specific terms in the 

MARC that have no equivalent data entity in the Schema.org, and only 36% of the 

MARC Genre Terms List are consistent with the Schema.org. This means that for the 

100 MARC Genre Terms List, there were only 36 equivalents in the Schema.org. 

Twenty-four terms of the MARC Genre Terms List were consistent accurately with 

the CreativeWork in Schema.org, and 12 were consistent with its other data entities. 

Conclusion: To describe and organize digital objects, both properties must be taken into 

account because most data entities in the web are digitized versions of physical 

content objects and also considering that Schema.org does not consider some of the 

data entities in the bibliographic context, it must design the schema to describe all 

terms of a particular type of cultural heritage context (including the bibliographic 

context) for removing knowledge gap. It is recommended that specialized refinements 

and vocabularies of other sections of the cultural heritage (museum and archive 

context) be adapted to the types of the Schema.org to provide a thorough 

representation of knowledge in the context of cultural heritage. 

Keywords: Bibliographic context, CreativeWorks, Cultural heritage context, MARC Genre 

Terms List, Schema.org 
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