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پروفايل کاربردی فرادادهای بر اساس نیازها و اهدافی که بافت اطالعاتی هدف برای بوهرهمنهدی از فهراداده
دنبال میکند ،و همخوانی انتخاب و تعريف ريا بازتعريفر عناصر فهرادادهای و روابهط میهان آنهها از جنبهه
معناشناختی با ويژگیهای بومی بافت اطالعهاتی مهرتبط ،بهازنمون معهانی بافهت مهوردنظر را در پهی خواههد
داشت .اين موم افزون بر افزايش کاربردپذيری فراداده در آن بافت ،دسترسی معنادار بهه دادههها را در بسهتر
محیطهای اطالعاتی فراهم مینمايد .بهعبارتديگر ،پیوند میان دادهها از طريهق فهرادادههها آن ههم بهر پايهه
ويژگی های بومی يک بافت اطالعاتی ،موجب بازنمون دانش خواهد شد .در پايان ،مقاله نتیجه گرفته اسهت
 ،همراستايی و همخوانی نگرش مبنای گسترش پروفايلهای کاربردی فرادادهای و وب معنايی بها يکهديگر،
و تأکید هر دو بر ارا ه دادههای ساختارمند و ارتباط میان دادهها بهمنظور تولید معنا ،بیانگر کارآمدی و تأثیر
پروفايلهای کاربردی فرادادهای در تحقق و توسعه وب معنايی است.

واژگان کلیدی :پروفایل کاربردی فرادادهای ،رویکرد بافتمدار ،طراحی ،وب معنایی

مقدمه
نسل نخست وب در حالی شکل گرفت که بخش بزرگهی از دادهههای آن را دادهههای غیهر
ساختارمند تشکیل میدادند .برقراری ارتباط میهان دادهههای يادشهده از طريهق فنهاوری فهرا
پیوندهای 5درون زبانهای نشانهگذاری وب مانند اچ.تی .ام.آل0میسر میشهد .ارتبهاط داده-
های ساختار نیافته از طريق فرا پیوندها ،نهتنوا به توصیف دقیق روابط بین دادههایِ مبتنهی بهر
بافتی که به آن تعلق دارند نمیپردازند ،بلکه معانی موردنیاز کاربران وب را نیز تولید نمهی-
نمايد .ازآنجاکه معنا از تعامل و تقابل اطالعات به وجود میآيد ،درصورتیکهه میهان داده-
های موجود در وب بهدرستی ارتباط برقرار نشود ،معنا نیز تولید نخواهد شد .در مقابل نسهل
نخست وب يا وب فرا متن ،3نسل سوم وب که به وب معنايی 9يا وب دادهها 5شهورت دارد،
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بر اساس ايده تیم برنرز-لی ،6مخترع وب ،موردتوجه قرار گرفهت .ههر دو نسهل يادشهده از
مجموعهای از دادهها تشکیل میشوند با اين تفهاوت کهه مجهرای ارتبهاطی دادههها در نسهل
نخست ،فراپیوندها هستند .ارتباط میان دادهها در نسهل سهوم محلهول اسهتفاده از اسهتاندارد
1. Hyperlink
2. Hyper Text Markup Language
3.Web of Hyper Text
4. Semantic Web
5. Web of Data
6. Tim Burner’s-Lee

رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراداده ...

چوارچوب توصیف منبع رآر ،دی ،اف5ر است .بنابراين تفاوت آشکار در دو نسل ياد شهده
وب ،ساختارمندی پیوندها و همخوانی آنها با ويژگیهای بومی بافتهای اطالعاتی اسهت.
در دو سر طیف ارتباطی میان دادهها در وب فرامتن ،دادههايی حضور دارند که ارتباط میان
آنها بدون ساختار معنايی خاص ،و بیشتر در بستر نحوی زبان نشانهگذاری فرامتن صهورت
میگیهرد .امها در وب معنهايی افهزون بهر سهاختارمندی دادهههای دو سهر طیهف ،پیونهدهای
ساختاريافته در بستر معناشناختی مناسب ،ارتباط میهان دادههها را بهر عوهده دارنهد رطهاهری،
 5340الفر.
از آنجا که امکانات و قابلیتهای کنونی وب ،امکان ارتباط بین دادهها را بهیش از پهیش
ايجاد نموده ،میتوان گفت تا قبل از پیهدايش مفوهوم وب معنهايی از ايهن قابلیهتهها جوهت
ارتباط بین دادههای وب کمتر استفاده شده است .بهديوی اسهت کهه محلهول ارتبهاط میهان
دادهها در اين سطح موجب تولید اطالعات میشود .نیاز کاربران جامعهی اطالعاتی امهروز،
از دسترسی به سطح شناختی اطالعات فراتر رفته ،و در واقع نیازمند دانهش و معنهای ايجهاده
شده از ارتباط میان دادهها هستند .گرچه اطالعات تولید شده حاصل از ارتباط میهان دادههها
در سطح يادشده ماهیتاً ارزشمند هستند ،اما اطالعات در تعامل و تقابل با يکديگر بهه تولیهد
دانش میانجامد .عدم پیوند میان دادههای پردازش شده رساختارمندر به تولید دانهش منتوهی
نمیشود و رضايت کاربران نوايی را در بر نخواهد داشت رفتاحی و کفاشیان5340 ،ر .ثبهت
روابط میان موجوديتها و بازنمون آن در روش دادههای پیوندی يکی از نمونههههای بهارز،
در پاسخگويی به نیازههای اطالعهاتی کهاربران نوهايی اسهت .ايهن روابهط بهه دلیهل تکیهه بهر
رويکردهای هستیشناسانه و دانش -مدار به تولید دانش رمعنهار مهیانجامنهد ربیهزر ،هیه

و

در حوزه طراحی پروفايلهای فرادادهای در ايران نیز تالشهايی صهورت گرفتهه اسهت.
پژوهش رستمی ر5340ر ،نجفزاده رزير چاپر ،و بابايی رزير چاپر از آن جملهاند .در هر
سه پژوهش ،توجه به بافت مبنای اصلی طراحی پروفايل فرادادهای بوده اسهت .در پهژوهش

)1. Resource Description Framework (RDF
2.Bizer, Heath & Berners-Lee
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نخست ،ويژگی های بومی چوار پايگاه اطالعاتی مرکز تحقیقات کامپیوتری علهوم اسهالمی
رنورر ،در پژوهش دوم ،بافت اطالعاتی کنسريوم محتوای ملهی ،و در پهژوهش سهوم ،بافهت
بومی کتابخانه ملی ايران مدنظر قرار گرفته است .بديوی است پروفايل طراحهی شهده بهرای
هر يک از مراکز اطالعاتی اشاره شده با مراکز ديگر ،به دلیل تفاوت در ويژگیهای بهومی،
متفاوت خواهد بود .اين موم ،در راستای استخراج معانی بر اسهاس بافهت اطالعهاتی ههدف
انجام میگیرد و بهه معنابخشهی مهیانجامهد .در ادامهه مقالهه ،بهه رويکهرد مشهترح طراحهی
پروفايل کاربردی فرادادهای و وب معنايی ،يعنی توجه به بافت اطالعهاتی ،پرداختهه خواههد
شد.

بافتهای اطالعاتی خاستگاه تحقق وب معنایی
در رويکرد هستیشناسانه 5موجوديتها در ارتباط با يکديگر معنا پیدا میکنند .همهان طهور
که انسانها در زندگی روزمره در کنار همديگر تعريف میشوند و روابط میان انسهانهها در
مقیههاس و سههطوال بههانتر خههانواده و اجتمههاع را تشههکیل مههیدهههد ،بسههتر و مجموعهههای از
موجوديتهای مرتبط با هم در کنار هم ،بافت را تشکیل میدهند .بها توجهه بهه ايهن کهه در
روابط انسانی نقش و تعاريفی که از روابط ارا ه میشود ،بسهیار وابسهته بهه بافهت خهانواده و
اجتماع است ،بنابراين در دنیای وب نیز تعريف و نقش موجوديتها کامالً وابسهته بهه بهافتی
است که در آن حضور دارند .بهعبارتديگر ،همانند معانی متفاوت از روابط انسانی کهه در
نقشهای گوناگون روابسته به بافتر از قبیل والدين ،فرزند ،همسر ،همکار و جهز آن تبلهور
میيابد ،موجوديتهای مفوومی ديگر نیز در بافتهای گوناگون معانی متفاوتی تولید مهی-
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کنند .بدين صورت ،استفاده از رويکرد هستیشناسانه در بافتها برای تولید معهانی مختلهف
نقش برجستهتری نسبت به خودِ موجوديتها دارند رطاهری 5340 ،الفر.
در شبکهی وب ،دانش و معنايی که به واسطهی ارتباط موجوديتها حاصل میگردد به
عنوان ارزش افزودهی آنها محسهوب مهیشهود .ارزش افهزوده بهرای انسهانهها نیهز ،زمهانی
حاصل میشود که با توجه به بافتهای مختلف نقشهای متنوعی پیدا میکنهد ،و شناسهايی
آنها آسانتر میشود .بهعبارتديگر برای انسانهها و حتهی موجوديهتهها ،خهارج از بافهت
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1. Ontological Approach
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نمیتوان معنايی در نظر گرفت .در میان موجوديتهای اطالعاتی نیز افزايش ارتباط و پیوند
آنها با يکديگر به طور مستقیم منجر به افزايش دسترسپذيری آنها میشود .بدين معنا که
موجوديتها و اشهیای محتهوايی افهزون بهر امکهان بازيهابی از طريهق ويژگهیههای خهود بهه
عنوانشی مرتبط با اشیای ديگر نیز بازيابی مهی شهوند .بنهابراين روشهن اسهت کهه ههر انهدازه
روابط عمیقتری میان موجوديتها برقرار باشد ،با تولید معانی بیشتری روبه رو خواهند بهود
و از طرف ديگر با افزايش نقاط بازيابی و شناسايی موجوديهتهها ،تعهداد و تنهوع گزينهههها
برای انتخاب بوترين و مناسبترين داده برای کاربر نوايی فهراهم مهیگهردد ربیهزر ،هیه

و

برنرز-لی0004 ،5ر.
نخستین بار تیم برنرز-لی در سال  0006ايده دادههای پیوندی 0را مطهرال نمهود .وی بهر
مبنای رويکرد هستیشناختی ،دادهها و موجوديتهايی که باهم ارتبهاط ندارنهد را دادهههای
خام 3نامید .همان طور که پیشتر اشاره شد ،اعتبهار و جايگهاه موجوديهتهها در بافهت تعیهین
میگردد .تیم برنرزلی در جملهی معروف خود بیهان مهیدارد کهه "میهان دادهههای خهود و
ديگران ارتباط برقرار کنید تا بافت ايجهاد کنیهد"9ربرنهرز-لهی0006 ،5ر .در واقهع دادهههای
پیوندی به عنوان روشی کاربردی جوت قابل اشتراح ساختن ،پیونهد و عرضههی دادههها يها
بخشهای اطالعاتی نامتجهان

در بسهتر وب معنهايی پیشهنواد مهیشهود ربهابیو ،سهارانجی و

مادالی0050 ،6ر.
نکتهی حا ز اهمیت در تأکید مخترع وب بر ايجاد بافت ،اين است که بافتهها زمینههی
تعامل میان انسان و ماشین ،و از آن مومتر ماشین با ماشین را ممکن میسازند .با اين تفاسهیر
معانی دادهها را برای ماشینها به صورت قابل فومتری ارا ه مهیدههد کهه در ايهن صهورت،
ضمن درح بوتر معانی توسط ماشین امکان افزايش تعامل آنها با انسان و همچنین بها سهاير
1.Bizer, Heath & Berners-Lee
2.Linked Data
3. Raw Data
4.Link Your Data to other People’s Data to Provide Context
5. Berners-Lee
6.Babu
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ماشینها بوبود میيابد ،ومنتوی به ايجاد وب معنايی خواهد شد ربیهزر ،هیه

و برنهرز-لهی،5

0004؛ برگمن0053 ،0ر.

پروفایل کاربردی فرادادهای 3و بافتهای اطالعاتی
کتابخانهها و مراکز اطالعاتی به عنوان استفادهکنندگان از فراداده بر پايهه وابسهتگی و بافهت
سازمانی که به آن تعلهق دارنهد ،همچنهین محتهوای مجموعهه ،و جامعهه کهاربران ،بهه انهواع
گوناگونی رنظیر کتابخانه تخللی ،دانشگاهی ،آموزشگاهی ،و جز آنر تقسهیم مهیشهوند.
بديوی است تفاوت اين کتابخانهها و مراکز اطالعاتی بر روی نیازها ،خطمشیها ،و اههداف
آنها تأثیر میگذارد .افزون بر اين ،کتابخانهها و مراکهز اطالعهاتی مربهوط بهه ههر نهوع کهه
باشند ،در اهداف و نیازها از ديگران متفاوتند .بنابراين هر کتابخانه و مرکز اطالعهاتی بهرای
مديريت اشیای محتوايی و تسویل و تسهريع دسترسهی بهه آنهها بهه طیفهی از اسهتانداردهای
فراداده ای نیاز دارد ،و در بیشتر موارد يک استاندارد به تنوايی نمهیتوانهد بهه تمهامی نیازهها
پاسخ دهد ،و يا از تمامی کارکردهای موردنظر پشتیبانی کند .از سوی ديگر ،ههر اسهتاندارد
فرادادهای از مجموعهای عناصر فرادادهای تشکیل میشود ،و در اصل اين عناصر هستند که
کارکرد رهایر استانداردها را تعیین میکنند .اگر چه مجموعهه عناصهر فهرادادهای در يهک
بستر معناشناختی با يکديگر مرتبط هستند ،اما هر عنلر برای کارکردهها و انهواع خاصهی از
اشیای محتوايی به کار میرود .بهعبارتديگر ،تمامی عناصر يک استاندارد فرادادهای بهرای
يک کتابخانه يا مرکز اطالعاتی خاص کاربردپذير نیستند رطاهری.(5343 ،
از آنجا که طرالهها و اسهتانداردهای فهرادادهای گونهاگونی وجهود دارنهد و هرکهدام از
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آنها توانايی و قابلیتهای مختلفی در توصهیف ويژگهیههای اهاهری و محتهوايی منهابع را
دارند ،امروزه سازمانها به سمت استفاده از چندين طرال فهرادادهای حرکهت کهردهانهد .در
واقع سه دلیل عمده شامل :ناکافی بودن يک طرال فرادادهای يا عدم نیهاز بهه تمهامی عناصهر
يک طرال ،ويژگیهای بومی سازمانها يا بافتهای اطالعاتی ،و وجود طرالهای فرادادهای

1.Bizer, Heath & Berners-Lee
2.Bergman
3. Metadata Application Profile

رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراداده ...

متعدد بها کارکردههای گونهاگون و يکسهان موجهب اسهتقبال از پروفايهل کهاربردی مراکهز
اطالعاتی گرديده است.
پروفايل کاربردی عبارت است از مجموعهای از استانداردهای فرادادهای که با توجه بهه
نیازهای محلی و بومی سازمان ،تعاريف خاصی از عناصر فرادادهای را بیان میکند .درواقهع
پروفايل کاربردی اين امکان را فراهم میکند که عناصر مورد نیاز و متناسب با ويژگیههای
يک پايگاه اطالعاتی يا مرکز اطالعاتی را استخراج ،و بین عناصهر ارتبهاط برقهرار نمهوده ،و
در قالب يک پروفايل کاربردی جوت تعیین رويه توصیف منابع ارا ه شود رکويل و بیکهر،5
2009ر.
توصههیف و سههازماندهی خلههايی اههاهری و محتههوايی يههک شههی بههدون توجههه بههه
ويژگی های بافتی کهه شهی وابسهته بهه آن اسهت و عهدم توجهه بهه نیازهها و اههداف بافهت
موردنظر ،توصیفی ناقی و با کارآمهدی پهايین را در پهی خواههد داشهت .بنهابراين يکهی از
وجوهی که پروفايل کاربردی به صورت ويژه به آن توجه دارد اقبال به ويژگهیههای بهومی
بافت اطالعاتی است .امروزه در بسیاری از مراکز اطالعاتی بدون در نظهر گهرفتن ويژگهی-
های محلی وبومی جوت توصیف منابع خود استانداردها و طرالهای فرادادهای خاصی را به
کارمیگیرند در صورتی که بیشتر عناصر و فیلدها ،مورد نیاز آن مرکز يا پايگاه نمهیباشهد.
لذا پروفايل کاربردی پاسخی جوت اصالال روش نادرستی است که به کار مهیرود و يکهی
از رسالتهای فلسفه وجودی پروفايل کاربردی رفع نقی مذکور و توجه به بافت میباشهد.
اصطالال پروفايل کاربردی به عنوان يک طرحواره فهرادادهای بهرای اولهین بهار در کارگهاه
هشتم هسته دابلین سال  0000که در محل اوتاوای کانادا برگزار گرديد ،مطرال شد رهیهری
اقدامات انجام شده در اين حوزه نشان میدهد که به ندرت ملزومات يک پروژه خاص
با يک استاندارد برطرف میگردد .در واقع بافتها و محتوای اطالعاتی متفهاوت ،انگیهزه و
بستر نزم برای طراحی پروفايل کاربردی جوت مرتفع ساختن اههداف و نیازههای محلهی را

1. Coyle & Baker
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فراهم مینمايد ربیکر ،دکرز ،هیهری ،پاتهل و سهالوخه0005 ،5ر .بههعبهارتديگهر در میهدان
تقابل نیازهای بومی و عرضهی انواع استانداردهای فهرادادهای مختلهف ،پروفايهل کهاربردی
نمونهای عملی از شعار "جوانی بینديش ،بومی عمل کن "0است و همین امر شاهدی بر ايهن
مدعاست که پروفايل کاربردی تا چه اندازه منطبق بر نیازها و بافهت بهومی و پاسهخی بهرای
میانکنشپذيری و پیوند با سهاير دادههها و اشهیای محتهوايی اسهت رنويهل و منهدز0055 ،3ر.
برآيند موارد ياد شده بیانگر اين است که مهیتهوان پروفايهل کهاربردی را مجموعهه عناصهر
فرادادهای راز يک يا چند استاندارد فرادادهایر ،خطمشیها ،تجربیات برتر ،و رهنمودههايی
بهمنظور کاربردهای خاص رمحلیر و يا ،اعالن ضوابطی تعريف کرد که يک سازمان ،منبع
اطالعاتی ،برنامه کاربردی ،يا جامعه استفادهکنندگان در بکارگیری فرادادههايشهان اسهتفاده
میکنند رکويل و بیکر2009 ،ر.

جایگاه پروفایل کاربردی در توسعهی وب معنایی
به طور کلی شاخلهی اصلی پروفايلهای کاربردی عملکرد مبتنی بر ويژگهیههای بهومی و
محلی يک سازمان خاص است .بنابراين پروفايلهای کاربردی بهر مبنهای بافهت سهازمانهها
طراحی میشوند ،و بدين ترتیب از سازمانی به سازمان ديگهر متفهاوت هسهتند و متناسهب بها
يک سازمان يا مرکز اطالع رسانی خاص گسترش میيابند.
از آنجا که پروفايلهای کاربردی به بافت ،توجه ويژهای دارند میتوان گفهت رويکهرد
طراحی آنها با رويکرد روش دادههای پیوندی و محلول آن يعنی وب معنهايی همخهوانی
دارد .ويژگی اصلی در طرال ايدهی روش دادههای پیوندی توسهط ايهدهپهرداز وب معنهايی
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رتیم برنرزلیر ،تمرکز بر روی بافت در جوت تولیهد معنها اسهت کهه از ايهن منظهر پروفايهل
کاربردی با وب معنايی سازگاری دارد .همان طور که قبالً ذکر گرديد ،در طراحی پروفايل
کاربردی ،فراداده نقش مومی را ايفها مهیکنهد ،چهرا کهه ههدف اصهلی پروفايهل کهاربردی

1. Baker, Dekkers, Heery, Patel & Salokhe
2. Think Global, Act Local
3. Neville, L., & Méndez

رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراداده ...

شناسايی و تعیهین عناصهر ،سهاختار و روابهط بهین عناصهر در فهرادادهههايی اسهت کهه بهرای
توصیف موجوديتهای راشیای محتوايیر يک بافت خاص به کار میروند.
از سوی ديگر يکی از استانداردهای اصلی در روش دادههای پیوندی بهرای سهاختارمند
کردن دادههها اسهتفاده از چوهارچوب توصهیف منبهع رآر .دی .افر اسهت .آر .دی .اف بهه
عنوان يک مدل دادهای فرادادهای 5در تعیین چوارچوب و شیوهی جاسازی ردرجر فراداده-
ها در بستر نحوی خود مطرال است .در واقع ساختارمند کردن موجوديتههای وب مسهتلزم
استفاده از فرادادههای مبتنی بر بافت برای توصهیف آنهها در مهدل دادهای فهرادادهای مهی-
باشد .تمرکز روش دادههای پیوندی نیز بر سهاختارمند کهردن موجوديهتههای اطالعهاتی و
ساختارمند کردن روابط بین آنها است .چراکه ساختارمندی دادهها منجهر بهه معنها بخشهی،
استخراج معانی و سوولت در ارتباط آنها با ساير دادههها اسهت .پرواضهح اسهت کهه توجهه
پروفايل کاربردی به بافتمدار بودن و همچنین رکهن اساسهی آن يعنهی عنايهت بهه سهاختار
فرادادهها ،ادبیهات مشهترکی را بها حهوزهی آر .دی .اف و وب معنهايی ايجهاد کهرده اسهت.
بنابراين با توجه به اشتراح دو رويکرد اساسی اشاره شده در طراحهی پروفايهل کهاربردی و
ملزومات توسعهی وب معنايی ناگفته پیداست که پروفايلههای کهاربردی در توسهعهی وب
معنايی نقش مومی را ايفا میکنند.
حرکت رو به رشد سازمانها و مراکز اطالعاتی مختلف به سوی طراحهی پروفايهلههای
کاربردی فرادادهای از ديگر دنيهل مهتقن جوهت تبیهین و شهفافسهازی اهمیهت و جايگهاه
پروفايل کاربردی در توسعهی وب معنايی است .از جمله نمونههای موفق در ايهن امهر مهی-
توان به پروفايل کاربردی فرادادهای هسته دوبلهین ،0کتابخانهه کنگهره 3و کتابخانهه ديجیتهال
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)2. Dublin Core Application Profile (DCAP
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نتیجه گیری
همان طور که پیشتر اشاره شد ،روش دادههای پیوندی بر سهاختارمند نمهودن دادهههای وب
از لحاظ توصیف و روابط با ديگر دادهها بر مبنای الگوهای فرادادهای و بها در نظهر گهرفتن
ويژگیهای بافت بومی اطالعاتی که دادهها به آن وابسته هسهتند ،تأکیهد دارد .قابلیهتههای
پیادهسازی روش دادههای پیوندی و بورهگیری از مزايای آن ،موجهب تمايهل سهازمانهها و
مراکز اطالعاتی به ايجاد فراداده در محیط وب گرديده است .فرادادههای تولید شده بر پايه
روش دادههای پیوندی ،به دلیل اقبال به ويژگیهای بومی بافت هدف در هنگام توصهیف و
برقراری روابط میان دادهها ،موجب بازنمون بافت موردنظر میگردد .بدين صورت ،معهانی
نوفته در هر بافت اطالعاتی ،برای کاربران وب پديدار میگردند .اين روش بر خالف نسهل
نخست وب که روابطی صرفاً نحوی و بدون توجه به بافت ايجاد مینمهود .از سهوی ديگهر،
رويکرد طراحی و ايجاد پروفايهلههای کهاربردی بها رويکهرد روش دادهههای پیونهدی ههم
راستاست .زيرا توجه و تأکید بر ويژگهیههای بهومی بافهتههای اطالعهاتی بهرای طراحهی و
تدوين پروفايل ،به تولید فهرادادهههايی مهیانجامهد کهه بهازنمون جهامعی از بافهت مهوردنظر
خواهند بود .بدين صورت که اسهتفاده از پروفايهلههای کهاربردی ،توصهیفی سهاختارمند از
دادههای هدف و بر مبنای ويژگیهای بومی بافت اطالعهاتی کهه بهه آن تعلهق دارنهد ،ارا هه
می نمايد که افزون بر افزايش دسترسپذيری و تسویل شناسايی ،امکان شناسهايی خلهايی
مشترح و برقراری پیوند میان دادهههای مهرتبط را میسهر مهیسهازد .ايهن قابلیهتهها بسهتری
مناسب برای درح و تبیین بافتهای اطالعاتی بهرای کهاربران شهده رشهکل مجهازی بافهت
اطالعههاتی در عههالم واقعههیر ،و امکههان درح معنهها را بههرای آنههها فههراهم مههیکنههد .بررسهی
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روششناسی و يافتههای پژوهش ههای پیشهین انجهام شهده در حهوزه طراحهی پروفايهلههای
کاربردی نشانگر توجه ويژه به ويژگیهای بومی است و تمامی پژوهشها بر بازنمون بافهت
اطالعاتی مورد توصیف تأکید دارند ررستمی5340 ،ر .ساختارمند نمودن رتوصیفر دادههها
و مبنا قرار دادن بافت اطالعاتی ،به عنوان مجموعهای از دادههای به هم مهرتبط ،هماننهد آن
چه نگرش اصلی روش دادههای پیوندی اسهت ،بها ملزومهات و پهیش نیازههای وب معنهايی
همخوانی دارد ،و توسعه آنها گامی مؤثر در تحقق وب معنايی خواهد بود.

رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراداده ...

از ديهدگاه و بعهد فنهی ،طراحهی پروفايههل کهاربردی بهرای پیهادهسهازی روش دادههههای
پیونههدی ضههروری اسههت .در روش دادههههای پیونههدی از يههک الگههوی دادهای فههرادادهای
رچوارچوب توصیف منبع رآر .دی .اف.رر برای ساختارمندسازی دادهها اسهتفاده مهیشهود.
در چوارچوب فرادادههای مربوط بهه دادهههای مهورد توصهیف درج مهیگردنهد رطهاهری،
 5340بر .روشههن اسههت در صههورت عههدم اسههتفاده از پروفايههل کههاربردی بههرای تولیههد
فراداده های مربوط به يک بافت اطالعاتی ،و صرفاً استفاده از اسهتانداردهای فهرادادهای ،بهه
بازنمون بافت موردنظر نمیانجامد ،و امکان برقراری پیوندهای معنادار میان دادههای مرتبط
وجود نخواهد داشت .از ايهن رو ،نهه تنوها رويکهرد طراحهی پروفايهل کهاربردی فهرادادهای
همخوان با راهبرد داده های پیونهدی در راسهتای معنهادار نمهودن وب اسهت ،بلکهه پروفايهل
کاربردی نزمه بکارگیری روش دادههای پیوندی است .گمان میرود انجام پهژوهشههايی
برای طراحی پروفايهل کهاربردی فهراداده ای در مراکهز اطالعهاتی و ترسهیم مهدل دادهههای
پیوندی مبتنی بر پروفايل طراحی شده ،يافتههای مفیدی برای مراکز اطالعاتی عالقههمنهد بهه
مشارکت در وب معنايی فراهم نمايد.

منابع
بابايی ،کبری رزيرچاپر .طراحی پروفايل کاربردی کتابخانه ملی جمووری اسهالمی ايهران،
پايان نامه دکتری ،دانشگاه شوید چمران ،اهواز.

رسهتمی ،سهوراب ر5340ر .طراحهی پروفايهل کهاربردی فهرادادهای توصهیف و سهازماندهی
اشیای محتوايی پايگاهههای مرکهز تحقیقهات کهامپیوتری علهوم اسهالمی ،پايهاننامهه
طاهری ،مودی ر 5340الفر .دادههای پیوندی :مفاهیم و اسهتانداردها ،بها تأکیهد بهر جامعهه
میراث فرهنگی رقسمت اولر .فللنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی ،ر50ر،
بازيابی  59فروردين  ،5345از http://static-
files.icnc.ir/Document/Article/1392/7/13/9bcd6e302b6a40b0856
7a00401e389de.pdf
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کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان.

طاهری مودی ر 5340بر .دادههای پیوندی :مفاهیم و استانداردها ،با تأکید بر جامعه
میراث فرهنگی رقسمت دومر .فللنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی ،ر53ر.
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http://static- ،5345  فروردين59 بازيابی
files.icnc.ir/Document/Article/1392/11/7/c7410cc6b415476d95a
0bb4155fbd1e5.pdf

. پروفايل کاربردی تهالش بهرای بوینههسهازی نظهامههای فهرادادهای.ر5343 مودی ر،طاهری
 از،5345  فروردين59  بازيابی شده.ر51 ر،فللنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی
http://stat-icfiles.icnc.ir/Document/Article/1393/10/20/c45373986058
40a5a21f18cb26fad551.pdf

 و، شهیوههها، مفهاهیم: فورستنويسهی رايانههای.ر5311 موهدی ر، رحمهتاهلل؛ طهاهری،فتاحی
 بها همکهاری فرشهته ناقهد،کاربرد نرم افزارههای رايانههای در سهازماندهی اطالعهات
. نشرکتابدار: توران.احمدی
 وب: نظهامههای نهوين سهازماندههی دانهش.ر5340 مجتبهی ر، رحمتاهلل و کفاشیان،فتاحی

 فلهلنامه کتابهداری و. هستی شناسهی ابزارههای سهازمان دههی دانهش عینهی،معنايی
http://aqr-  از،5345  فههههههروردين59  بازيههههههابی.ر0 ر59 ،اطههههههالع رسههههههانی
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