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فهراداده   منهدی از برای بوهره  بافت اطالعاتی هدفکه ای بر اساس نیازها و اهدافی پروفايل کاربردی فراداده

از جنبهه   هها آنای و روابهط میهان   عناصر فهراداده  ريا بازتعريفر کند، و همخوانی انتخاب و تعريفدنبال می

را در پهی خواههد    مهوردنظر های بومی بافت اطالعهاتی مهرتبط، بهازنمون معهانی بافهت      معناشناختی با ويژگی

هها را در بسهتر   فت، دسترسی معنادار بهه داده اين موم افزون بر افزايش کاربردپذيری فراداده در آن با داشت.

هها آن ههم بهر پايهه     ها از طريهق فهراداده  ، پیوند میان دادهديگرعبارتبهنمايد. فراهم می های اطالعاتیمحیط

گرفته اسهت  در پايان، مقاله نتیجه  های بومی يک بافت اطالعاتی، موجب بازنمون دانش خواهد شد.ويژگی

ای و وب معنايی بها يکهديگر،   های کاربردی فرادادهپروفايل مبنای گسترشی نگرش و همخوان راستايیهم، 

 یرتأثتولید معنا، بیانگر کارآمدی و  منظوربهها های ساختارمند و ارتباط میان دادههر دو بر ارا ه داده تأکیدو 

 وب معنايی است. تحقق و توسعهای در های کاربردی فرادادهپروفايل

 وب معنایی، طراحی، مداررویکرد بافت ای، پروفایل کاربردی فراداده: واژگان کلیدی

 قدمهم

ی غیهر  هها ههای آن را داده از داده بزرگهی ی شکل گرفت که بخش وب در حال نخستنسل 

فهرا  از طريهق فنهاوری    يادشهده ههای  داده برقراری ارتباط میهان  دادند.ساختارمند تشکیل می

-شهد. ارتبهاط داده  میسر می0آلاچ.تی. ام. گذاری وب مانندهای نشانهزبان درون 5یوندهایپ

بهر   مبتنهی  هایِروابط بین داده به توصیف دقیق تنوانه، یوندهافرا پاز طريق  یافتهساختار نهای 

-نمهی  تولید نیز را وبکاربران  یازموردن معانیبلکه  ،پردازندینمبافتی که به آن تعلق دارند 

-میهان داده  کهه یدرصورتآيد، معنا از تعامل و تقابل اطالعات به وجود می ازآنجاکهنمايد. 

ارتباط برقرار نشود، معنا نیز تولید نخواهد شد. در مقابل نسهل   یدرستبههای موجود در وب 

شهورت دارد،   5هايا وب داده 9نسل سوم وب که به وب معنايی، 3فرا متنوب يا وب  نخست

. ههر دو نسهل يادشهده از    گرفهت  قرار موردتوجه، مخترع وب، 6لی-رنرزب بر اساس ايده تیم

هها در نسهل   کهه مجهرای ارتبهاطی داده    تفهاوت شوند با اين ها تشکیل میای از دادهمجموعه

اسهتاندارد   اسهتفاده از ها در نسهل سهوم محلهول    ، فراپیوندها هستند. ارتباط میان دادهنخست

                                                 
1. Hyperlink 

2. Hyper Text Markup Language 

3.Web of Hyper Text 

4. Semantic Web 

5. Web of Data 

6. Tim Burner’s-Lee 
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 ياد شهده ر است. بنابراين تفاوت آشکار در دو نسل 5چوارچوب توصیف منبع رآر، دی، اف

اسهت.   های اطالعاتیهای بومی بافتبا ويژگی هاآنو همخوانی  ساختارمندی پیوندها ،وب

ارتباط میان که حضور دارند هايی ها در وب فرامتن، دادهدر دو سر طیف ارتباطی میان داده

گذاری فرامتن صهورت  زبان نشانهنحوی بدون ساختار معنايی خاص، و بیشتر در بستر  هاآن

دو سهر طیهف، پیونهدهای     ههای بهر سهاختارمندی داده   افهزون معنهايی   وب امها در گیهرد.  می

هها را بهر عوهده دارنهد رطهاهری،      ساختاريافته در بستر معناشناختی مناسب، ارتباط میهان داده 

 ر.الف 5340

را بهیش از پهیش   ها ط بین دادههای کنونی وب، امکان ارتبااز آنجا که امکانات و قابلیت

هها جوهت   مفوهوم وب معنهايی از ايهن قابلیهت     پیهدايش توان گفت تا قبل از ايجاد نموده، می

اسهت کهه محلهول ارتبهاط میهان       بهديوی های وب کمتر استفاده شده است. ارتباط بین داده

ی اطالعاتی امهروز،  نیاز کاربران جامعه. شودها در اين سطح موجب تولید اطالعات میداده

و در واقع نیازمند دانهش و معنهای ايجهاده     ،رفتهاطالعات فراتر  دسترسی به سطح شناختیاز 

هها  . گرچه اطالعات تولید شده حاصل از ارتباط میهان داده هستندها شده از ارتباط میان داده

بهه تولیهد   ديگر اما اطالعات در تعامل و تقابل با يک هستند،در سطح يادشده ماهیتاً ارزشمند 

ارمندر به تولید دانهش منتوهی   های پردازش شده رساختعدم پیوند میان داده. انجامدمی دانش

ثبهت   .ر5340کفاشیان،  نخواهد داشت رفتاحی ودر بر شود و رضايت کاربران نوايی را نمی

، ههای بهارز  های پیوندی يکی از نمونهه دادهها و بازنمون آن در روش روابط میان موجوديت

ايهن روابهط بهه دلیهل تکیهه بهر        .پاسخگويی به نیازههای اطالعهاتی کهاربران نوهايی اسهت      در

، هیه  و  بیهزر رانجامنهد  معنهار مهی  دانش رتولید به  مدار -دانش شناسانه ورويکردهای هستی

 ر.0004، 0لی-برنرز

هايی صهورت گرفتهه اسهت.    ای در ايران نیز تالشهای فرادادهدر حوزه طراحی پروفايل

اند. در هر ر از آن جملهزير چاپر، و بابايی رزير چاپزاده رنجف ر،5340پژوهش رستمی ر

بوده اسهت. در پهژوهش    یافرادادهپروفايل سه پژوهش، توجه به بافت مبنای اصلی طراحی 

                                                 
1. Resource Description Framework (RDF) 

2.Bizer, Heath & Berners-Lee 
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های بومی چوار پايگاه اطالعاتی مرکز تحقیقات کامپیوتری علهوم اسهالمی   ويژگینخست، 

بافت اطالعاتی کنسريوم محتوای ملهی، و در پهژوهش سهوم، بافهت      رنورر، در پژوهش دوم،

قرار گرفته است. بديوی است پروفايل طراحهی شهده بهرای     مدنظربومی کتابخانه ملی ايران 

های بهومی،  هر يک از مراکز اطالعاتی اشاره شده با مراکز ديگر، به دلیل تفاوت در ويژگی

اسهاس بافهت اطالعهاتی ههدف     تخراج معانی بر در راستای اس متفاوت خواهد بود. اين موم،

. در ادامهه مقالهه، بهه رويکهرد مشهترح طراحهی       انجامهد مهی گیرد و بهه معنابخشهی   انجام می

بافت اطالعهاتی، پرداختهه خواههد     به ای و وب معنايی، يعنی توجهپروفايل کاربردی فراداده

 شد.

 های اطالعاتی خاستگاه تحقق وب معناییبافت

کنند. همهان طهور   ها در ارتباط با يکديگر معنا پیدا میموجوديت 5سانهشنادر رويکرد هستی

هها در  شوند و روابط میان انسهان ها در زندگی روزمره در کنار همديگر تعريف میکه انسان

ای از دهههد، بسههتر و مجموعههه مقیههاس و سههطوال بههانتر خههانواده و اجتمههاع را تشههکیل مههی  

کهه در   توجهه بهه ايهن    بها . دهندتشکیل میبافت را  ،هم های مرتبط با هم در کنارموجوديت

شود، بسهیار وابسهته بهه بافهت خهانواده و      روابط انسانی نقش و تعاريفی که از روابط ارا ه می

ها کامالً وابسهته بهه بهافتی    و نقش موجوديت تعريف دنیای وب نیز اجتماع است، بنابراين در

در  کهه  متفاوت از روابط انسانی معانی همانند، ديگرعبارتبه. حضور دارنداست که در آن 

تبلهور   جهز آن روابسته به بافتر از قبیل والدين، فرزند، همسر، همکار و  گوناگونهای نقش

-معانی متفاوتی تولید مهی  گوناگونهای های مفوومی ديگر نیز در بافتموجوديت ،يابدمی

مختلهف   تولید معهانی  برایها بافت سانه درشنارويکرد هستیاستفاده از  بدين صورت، .کنند

 ر.الف 5340طاهری، دارند رها تری نسبت به خودِ موجوديتنقش برجسته

گردد به ها حاصل میی ارتباط موجوديتی وب، دانش و معنايی که به واسطهدر شبکه

هها نیهز، زمهانی    شهود. ارزش افهزوده بهرای انسهان    محسهوب مهی   هاآنی عنوان ارزش افزوده

 کنهد، و شناسهايی  های متنوعی پیدا میهای مختلف نقشکه با توجه به بافت شودیمحاصل 

هها، خهارج از بافهت    هها و حتهی موجوديهت   انسان برای ديگرعبارتبهشود. تر میآسان هاآن

                                                 
1. Ontological Approach 
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های اطالعاتی نیز افزايش ارتباط و پیوند توان معنايی در نظر گرفت. در میان موجوديتنمی

شود. بدين معنا که می هاآنپذيری افزايش دسترس منجر بهبا يکديگر به طور مستقیم  هاآن

ههای خهود بهه    بهر امکهان بازيهابی از طريهق ويژگهی      افهزون و اشهیای محتهوايی    هايتموجود

شهوند. بنهابراين روشهن اسهت کهه ههر انهدازه        مرتبط با اشیای ديگر نیز بازيابی مهی  یعنوانش

ها برقرار باشد، با تولید معانی بیشتری روبه رو خواهند بهود  جوديتتری میان موروابط عمیق

هها  تعهداد و تنهوع گزينهه    هها، و از طرف ديگر با افزايش نقاط بازيابی و شناسايی موجوديهت 

ربیهزر، هیه  و    گهردد هم مهی اترين داده برای کاربر نوايی فهر برای انتخاب بوترين و مناسب

 ر.0004، 5لی-برنرز

را مطهرال نمهود. وی بهر     0های پیوندیداده ايده 0006سال  لی در-برنرزنخستین بار تیم 

ههای  هايی که باهم ارتبهاط ندارنهد را داده  ها و موجوديتشناختی، دادهمبنای رويکرد هستی

هها در بافهت تعیهین    اعتبهار و جايگهاه موجوديهت    ،نامید. همان طور که پیشتر اشاره شد 3خام

ههای خهود و   میهان داده "دارد کهه  ی معروف خود بیهان مهی  برنرزلی در جملهگردد. تیم می

ههای  اقهع داده در و ر.0006، 5لهی -ربرنهرز "9ديگران ارتباط برقرار کنید تا بافت ايجهاد کنیهد  

هها يها   ی دادهجوت قابل اشتراح ساختن، پیونهد و عرضهه   کاربردیپیوندی به عنوان روشی 

ربهابیو، سهارانجی و   شهود  مهی تر وب معنهايی پیشهنواد   های اطالعاتی نامتجهان  در بسه  بخش

 ر.0050، 6مادالی

ی هها زمینهه  مخترع وب بر ايجاد بافت، اين است که بافت تأکیدی حا ز اهمیت در نکته 

. با اين تفاسهیر  سازندممکن میتر ماشین با ماشین را و از آن موم ،تعامل میان انسان و ماشین

هها وامکانهات محهیط وب،    ، استفاده از استانداردها، قابلیهت شبکههای ايجاد روابط میان داده

 ،دههد کهه در ايهن صهورت    تری ارا ه مهی فومها به صورت قابل ها را برای ماشینمعانی داده

با انسان و همچنین بها سهاير    هاآنضمن درح بوتر معانی توسط ماشین امکان افزايش تعامل 

                                                 
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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، 5لهی -بیهزر، هیه  و برنهرز   ر خواهد شد وب معنايی يجاديابد، ومنتوی به ابوبود میها ماشین

 .ر0053، 0؛ برگمن0004

 های اطالعاتیو بافت 3ایکاربردی فراداده پروفایل

کنندگان از فراداده بر پايهه وابسهتگی و بافهت    ها و مراکز اطالعاتی به عنوان استفادهکتابخانه

جامعهه کهاربران، بهه انهواع     محتهوای مجموعهه، و   همچنهین   سازمانی که به آن تعلهق دارنهد،  

شهوند.  رنظیر کتابخانه تخللی، دانشگاهی، آموزشگاهی، و جز آنر تقسهیم مهی   یگوناگون

ها، و اههداف  مشیها و مراکز اطالعاتی بر روی نیازها، خطبديوی است تفاوت اين کتابخانه

اطالعهاتی مربهوط بهه ههر نهوع کهه       ها و مراکهز  گذارد. افزون بر اين، کتابخانهمی یرتأث هاآن

باشند، در اهداف و نیازها از ديگران متفاوتند. بنابراين هر کتابخانه و مرکز اطالعهاتی بهرای   

بهه طیفهی از اسهتانداردهای     هها آنمديريت اشیای محتوايی و تسویل و تسهريع دسترسهی بهه    

توانهد بهه تمهامی نیازهها     یای نیاز دارد، و در بیشتر موارد يک استاندارد به تنوايی نمه فراداده

پشتیبانی کند. از سوی ديگر، ههر اسهتاندارد    موردنظرپاسخ دهد، و يا از تمامی کارکردهای 

شود، و در اصل اين عناصر هستند که ای تشکیل میای عناصر فرادادهای از مجموعهفراداده

ای در يهک  ادهمجموعهه عناصهر فهراد    کنند. اگر چهکارکرد رهایر استانداردها را تعیین می

بستر معناشناختی با يکديگر مرتبط هستند، اما هر عنلر برای کارکردهها و انهواع خاصهی از    

ای بهرای  ، تمامی عناصر يک استاندارد فرادادهديگرعبارتبهرود. اشیای محتوايی به کار می

 .)5343رطاهری، يک کتابخانه يا مرکز اطالعاتی خاص کاربردپذير نیستند 

د و هرکهدام از  نه وجهود دار  گونهاگونی ای هها و اسهتانداردهای فهراداده   طرالاز آنجا که 

ههای اهاهری و محتهوايی منهابع را     های مختلفی در توصهیف ويژگهی  توانايی و قابلیت هاآن

انهد. در  ای حرکهت کهرده  ها به سمت استفاده از چندين طرال فهراداده دارند، امروزه سازمان

ای يا عدم نیهاز بهه تمهامی عناصهر     ودن يک طرال فرادادهواقع سه دلیل عمده شامل: ناکافی ب

ای های فرادادهوجود طرالو های اطالعاتی، ها يا بافتهای بومی سازمانيک طرال، ويژگی

                                                 
1.Bizer, Heath & Berners-Lee 

2.Bergman 

3. Metadata Application Profile 
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مراکهز  پروفايهل کهاربردی   ونهاگون و يکسهان موجهب اسهتقبال از     متعدد بها کارکردههای گ  

 .گرديده است اطالعاتی

ای که با توجه بهه  ای از استانداردهای فرادادهاز مجموعه است پروفايل کاربردی عبارت

کند. درواقهع  ای را بیان مینیازهای محلی و بومی سازمان، تعاريف خاصی از عناصر فراداده

ههای  کند که عناصر مورد نیاز و متناسب با ويژگیهم میاپروفايل کاربردی اين امکان را فر

و  ،و بین عناصهر ارتبهاط برقهرار نمهوده     ،استخراج را عاتیيک پايگاه اطالعاتی يا مرکز اطال

، 5کويل و بیکهر ر شوددر قالب يک پروفايل کاربردی جوت تعیین رويه توصیف منابع ارا ه 

 .ر2009

توصههیف و سههازماندهی خلههايی اههاهری و محتههوايی يههک شههی  بههدون توجههه بههه     

های بافتی کهه شهی  وابسهته بهه آن اسهت و عهدم توجهه بهه نیازهها و اههداف بافهت            ويژگی

بنهابراين يکهی از   ، توصیفی ناقی و با کارآمهدی پهايین را در پهی خواههد داشهت.      موردنظر

ههای بهومی   اقبال به ويژگهی وجه دارد وجوهی که پروفايل کاربردی به صورت ويژه به آن ت

-بدون در نظهر گهرفتن ويژگهی   امروزه در بسیاری از مراکز اطالعاتی است.  بافت اطالعاتی

ای خاصی را به های فرادادههای محلی وبومی جوت توصیف منابع خود استانداردها و طرال

باشهد.  پايگاه نمهی  گیرند در صورتی که بیشتر عناصر و فیلدها، مورد نیاز آن مرکز ياکارمی

رود و يکهی  به کار مهی  لذا پروفايل کاربردی پاسخی جوت اصالال روش نادرستی است که

باشهد.  های فلسفه وجودی پروفايل کاربردی رفع نقی مذکور و توجه به بافت میاز رسالت

ای بهرای اولهین بهار در کارگهاه     اصطالال پروفايل کاربردی به عنوان يک طرحواره فهراداده 

کانادا برگزار گرديد، مطرال شد رهیهری   که در محل اوتاوای 0000هسته دابلین سال هشتم 

 ر.5311فتاحی و طاهری، ؛ 0000و پاتل، 

دهد که به ندرت ملزومات يک پروژه خاص اين حوزه نشان می اقدامات انجام شده در

ها و محتوای اطالعاتی متفهاوت، انگیهزه و   گردد. در واقع بافتبا يک استاندارد برطرف می

و نیازههای محلهی را   بستر نزم برای طراحی پروفايل کاربردی جوت مرتفع ساختن اههداف  

                                                 
1. Coyle & Baker 
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در میهدان   ديگهر عبهارت بهه  ر.0005، 5، دکرز، هیهری، پاتهل و سهالوخه   بیکرر نمايدیمفراهم 

مختلهف، پروفايهل کهاربردی    ای انواع استانداردهای فهراداده  یعرضهتقابل نیازهای بومی و 

همین امر شاهدی بر ايهن   است و "0جوانی بینديش، بومی عمل کن"ر از شعا ای عملینمونه

مدعاست که پروفايل کاربردی تا چه اندازه منطبق بر نیازها و بافهت بهومی و پاسهخی بهرای     

ر. 0550، 3اسهت رنويهل و منهدز   هها و اشهیای محتهوايی    پذيری و پیوند با سهاير داده میانکنش

تهوان پروفايهل کهاربردی را مجموعهه عناصهر      موارد ياد شده بیانگر اين است که مهی  برآيند

ها، تجربیات برتر، و رهنمودههايی  مشیایر، خطای راز يک يا چند استاندارد فرادادهفراداده

که يک سازمان، منبع  تعريف کرد يا، اعالن ضوابطیو کاربردهای خاص رمحلیر  منظوربه

هايشهان اسهتفاده   کنندگان در بکارگیری فرادادهی، برنامه کاربردی، يا جامعه استفادهاطالعات

 ر.2009، کويل و بیکرکنند ریم

 ی وب معناییجایگاه پروفایل کاربردی در توسعه

ههای بهومی و   های کاربردی عملکرد مبتنی بر ويژگهی ی اصلی پروفايلبه طور کلی شاخله

هها  های کاربردی بهر مبنهای بافهت سهازمان    بنابراين پروفايليک سازمان خاص است.  محلی

شوند، و بدين ترتیب از سازمانی به سازمان ديگهر متفهاوت هسهتند و متناسهب بها      طراحی می

 يابند.يک سازمان يا مرکز اطالع رسانی خاص گسترش می

کهرد  گفهت روي  توانیمای دارند های کاربردی به بافت، توجه ويژهاز آنجا که پروفايل

های پیوندی و محلول آن يعنی وب معنهايی همخهوانی   با رويکرد روش داده هاآنطراحی 

پهرداز وب معنهايی   های پیوندی توسهط ايهده  ی روش دادهدارد. ويژگی اصلی در طرال ايده

بافت در جوت تولیهد معنها اسهت کهه از ايهن منظهر پروفايهل         رتیم برنرزلیر، تمرکز بر روی

سازگاری دارد. همان طور که قبالً ذکر گرديد، در طراحی پروفايل کاربردی با وب معنايی 

، چهرا کهه ههدف اصهلی پروفايهل کهاربردی       کنهد یمه کاربردی، فراداده نقش مومی را ايفها  

                                                 
1. Baker, Dekkers, Heery, Patel & Salokhe 

2. Think Global, Act Local 

3. Neville, L., & Méndez 
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بهرای   ههايی اسهت کهه   فهراداده  شناسايی و تعیهین عناصهر، سهاختار و روابهط بهین عناصهر در      

 روند.به کار میهای راشیای محتوايیر يک بافت خاص توصیف موجوديت

های پیوندی بهرای سهاختارمند   از سوی ديگر يکی از استانداردهای اصلی در روش داده

بهه   اف .ید ر اسهت. آر. اف .ید هها اسهتفاده از چوهارچوب توصهیف منبهع رآر.     کردن داده

-ی جاسازی ردرجر فرادادهدر تعیین چوارچوب و شیوه 5ایای فرادادههعنوان يک مدل داد

ههای وب مسهتلزم   بستر نحوی خود مطرال است. در واقع ساختارمند کردن موجوديت ها در

-ای مهی ای فهراداده مهدل داده  در هها آنهای مبتنی بر بافت برای توصهیف  استفاده از فراداده

ههای اطالعهاتی و   های پیوندی نیز بر سهاختارمند کهردن موجوديهت   باشد. تمرکز روش داده

 ها منجهر بهه معنها بخشهی،    است. چراکه ساختارمندی داده هاآنساختارمند کردن روابط بین 

هها اسهت. پرواضهح اسهت کهه توجهه       با ساير داده هاآناستخراج معانی و سوولت در ارتباط 

کهن اساسهی آن يعنهی عنايهت بهه سهاختار       مدار بودن و همچنین رپروفايل کاربردی به بافت

و وب معنهايی ايجهاد کهرده اسهت.      فا .ید ی آر.ها، ادبیهات مشهترکی را بها حهوزه    فراداده

بنابراين با توجه به اشتراح دو رويکرد اساسی اشاره شده در طراحهی پروفايهل کهاربردی و    

ی وب ههای کهاربردی در توسهعه   ی وب معنايی ناگفته پیداست که پروفايلملزومات توسعه

 کنند.معنايی نقش مومی را ايفا می

ههای  عاتی مختلف به سوی طراحهی پروفايهل  ها و مراکز اطالحرکت رو به رشد سازمان

سهازی اهمیهت و جايگهاه    ای از ديگر دنيهل مهتقن جوهت تبیهین و شهفاف     کاربردی فراداده

-های موفق در ايهن امهر مهی   ی وب معنايی است. از جمله نمونهپروفايل کاربردی در توسعه

و کتابخانهه ديجیتهال    3کنگهره  کتابخانهه  ،0ای هسته دوبلهین توان به پروفايل کاربردی فراداده

 اشاره نمود.9عمومی آمريکا

  

                                                 
1. Metadata Data Model 

2. Dublin Core Application Profile (DCAP) 

3. Library of Congress 

4. Digital Public Library of America 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdp.la%2F&ei=f7uJVcbiNs2zyAT5-aXQCg&usg=AFQjCNGKWFaBWoTZ_6ISdDc1gF7BxdBiFw&sig2=Ykvv3uC6u7YcpfhgCqtgWQ
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 نتیجه گیری

ههای وب  نمهودن داده سهاختارمند   برهای پیوندی داده روش ،همان طور که پیشتر اشاره شد

ای و بها در نظهر گهرفتن    ها بر مبنای الگوهای فرادادهاز لحاظ توصیف و روابط با ديگر داده

ههای  قابلیهت  دارد. تأکیهد ها به آن وابسته هسهتند،  هاطالعاتی که دادبافت بومی های ويژگی

هها و  گیری از مزايای آن، موجهب تمايهل سهازمان   های پیوندی و بورهسازی روش دادهپیاده

های تولید شده بر پايه مراکز اطالعاتی به ايجاد فراداده در محیط وب گرديده است. فراداده

در هنگام توصهیف و   بومی بافت هدفهای های پیوندی، به دلیل اقبال به ويژگیروش داده

بدين صورت، معهانی   گردد.می موردنظرموجب بازنمون بافت  ها،برقراری روابط میان داده

بر خالف نسهل   اين روش .گردند، برای کاربران وب پديدار مینوفته در هر بافت اطالعاتی

نمهود. از سهوی ديگهر،    که روابطی صرفاً نحوی و بدون توجه به بافت ايجاد می نخست وب

ههای پیونهدی ههم    بها رويکهرد روش داده  ههای کهاربردی   پروفايهل  و ايجاد طراحیرويکرد 

ههای اطالعهاتی بهرای طراحهی و     ههای بهومی بافهت   بر ويژگهی  تأکیدتوجه و  يراز .راستاست

 مهوردنظر انجامهد کهه بهازنمون جهامعی از بافهت      مهی ههايی  تدوين پروفايل، به تولید فهراداده 

سهاختارمند از   یفیتوصه  ،ههای کهاربردی  پروفايهل اسهتفاده از  بدين صورت که . خواهند بود

های بومی بافت اطالعهاتی کهه بهه آن تعلهق دارنهد، ارا هه       هدف و بر مبنای ويژگی هایداده

امکان شناسهايی خلهايی    پذيری و تسویل شناسايی،نمايد که افزون بر افزايش دسترسمی

تری بسه  هها قابلیهت  يهن ا سهازد. مهرتبط را میسهر مهی    ههای دادهمشترح و برقراری پیوند میان 

رشهکل مجهازی بافهت     بهرای کهاربران شهده    ی اطالعاتیهابافت مناسب برای درح و تبیین

 یبررسهه کنههد.فههراهم مههی هههاآن، و امکههان درح معنهها را بههرای اطالعههاتی در عههالم واقعههیر

ههای  ههای پیشهین انجهام شهده در حهوزه طراحهی پروفايهل       های پژوهشاسی و يافتهشنروش

ها بر بازنمون بافهت  های بومی است و تمامی پژوهشکاربردی نشانگر توجه ويژه به ويژگی

هها  ساختارمند نمودن رتوصیفر داده ر.5340دارند ررستمی،  تأکیداطالعاتی مورد توصیف 

های به هم مهرتبط، هماننهد آن   ای از دادهو مبنا قرار دادن بافت اطالعاتی، به عنوان مجموعه

بها ملزومهات و پهیش نیازههای وب معنهايی      های پیوندی اسهت،  نگرش اصلی روش دادهچه 

 .در تحقق وب معنايی خواهد بود مؤثرگامی  هاآنهمخوانی دارد، و توسعه 
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هههای سهازی روش داده از ديهدگاه و بعهد فنهی، طراحهی پروفايههل کهاربردی بهرای پیهاده       

ای ای فههرادادهداده الگههویهههای پیونههدی از يههک  پیونههدی ضههروری اسههت. در روش داده 

. شهود ها اسهتفاده مهی  رچوارچوب توصیف منبع رآر. دی. اف.رر برای ساختارمندسازی داده

رطهاهری،  گردنهد  ههای مهورد توصهیف درج مهی    دادههای مربوط بهه  در چوارچوب فراداده

روشههن اسههت در صههورت عههدم اسههتفاده از پروفايههل کههاربردی بههرای تولیههد       .رب 5340

ای، بهه  های مربوط به يک بافت اطالعاتی، و صرفاً استفاده از اسهتانداردهای فهراداده  فراداده

های مرتبط ادار میان دادهانجامد، و امکان برقراری پیوندهای معننمی موردنظربازنمون بافت 

ای وجود نخواهد داشت. از ايهن رو، نهه تنوها رويکهرد طراحهی پروفايهل کهاربردی فهراداده        

های پیونهدی در راسهتای معنهادار نمهودن وب اسهت، بلکهه پروفايهل        همخوان با راهبرد داده

 ههايی رود انجام پهژوهش گمان میهای پیوندی است. کاربردی نزمه بکارگیری روش داده

ههای  ای در مراکهز اطالعهاتی و ترسهیم مهدل داده    برای طراحی پروفايهل کهاربردی فهراداده   

منهد بهه   های مفیدی برای مراکز اطالعاتی عالقهه پیوندی مبتنی بر پروفايل طراحی شده، يافته

 .نمايدشارکت در وب معنايی فراهم م

 منابع

 ،ملی جمووری اسهالمی ايهران  کتابخانه طراحی پروفايل کاربردی  .ررزيرچاپ بابايی، کبری

 .، اهوازشوید چمراندانشگاه پايان نامه دکتری، 

توصهیف و سهازماندهی    ایفهراداده  طراحهی پروفايهل کهاربردی   ر. 5340رسهتمی، سهوراب ر  

نامهه  پايهان  ،ههای مرکهز تحقیقهات کهامپیوتری علهوم اسهالمی      محتوايی پايگاهاشیای 

 .، همدانمداندانشگاه آزاد اسالمی، واحد ه ،کارشناسی ارشد

بهر جامعهه    تأکیهد  یم و اسهتانداردها، بها  های پیوندی: مفاهر. دادهالف 5340مودی ر ،طاهری

 ر،50ر ،فللنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی .ت اولرقسمر یفرهنگمیراث 

-http://staticاز ، 5345فروردين  59بازيابی  

files.icnc.ir/Document/Article/1392/7/13/9bcd6e302b6a40b0856

7a00401e389de.pdf 
بر جامعه  تأکید های پیوندی: مفاهیم و استانداردها، بار. دادهب 5340ر طاهری مودی 

 ر.53ر، فللنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی .ت دومررقسم میراث فرهنگی
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-http://static ،5345فروردين  59بازيابی 

files.icnc.ir/Document/Article/1392/11/7/c7410cc6b415476d95a

0bb4155fbd1e5.pdf 
. ایههای فهراداده  سهازی نظهام  ر. پروفايل کاربردی تهالش بهرای بوینهه   5343ر مودی ،طاهری

  ، از5345فروردين  59بازيابی شده  .ر51ر ،فللنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی
http://stat-icfiles.icnc.ir/Document/Article/1393/10/20/c45373986058 

40a5a21f18cb26fad551.pdf 
هها، و  ای: مفهاهیم، شهیوه  فورستنويسهی رايانهه  ر. 5311ر طهاهری، موهدی   اهلل؛فتاحی، رحمهت 

بها همکهاری فرشهته ناقهد      ،اطالعهات  سهازماندهی  در ایکاربرد نرم افزارههای رايانهه  

 کتابدار.نشرتوران:  احمدی.

دههی دانهش: وب   ههای نهوين سهازمان   ر. نظهام 5340ر ، مجتبهی کفاشیانو  اهللحمتر ،فتاحی 

فلهلنامه کتابهداری و    .معنايی، هستی شناسهی ابزارههای سهازمان دههی دانهش عینهی      

-http://aqrاز  ،5345فههههههروردين  59بازيههههههابی  .ر0ر 59، اطههههههالع رسههههههانی

libjournal.ir/Old/index.php?module=TWArticles&file=index&f

unc=view_pubarticles&did=1157&pid=10 
طراحی پروفايهل کهاربردی بهرای سهازماندهی اشهیای محتهوايی       . رزيرچاپر زاده، مینانجف

دانشهگاه   ،نامهه کارشناسهی ارشهد   پايهان  ،رررسانی تبیان رنهو موسسه فرهنگی و اطالع

 .، توران یعالمه طباطبا
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