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Abstract: The main solution to the problems of persistency and
uniqueness in identification of digital objects in a web environment is
provided by using digital identifiers instead of URL. The main basis of this
solution is resolution mechanism that is used in digital identifier systems.
Resolution is the use of indirect names instead of URLs; what worked for
the DNS (Domain Name System) in stabilizing internet hostnames should
work for digital object references. Considering that this mechanism is
known as the technical backbone of the digital identifier systems, these
systems are trying different ways to implement this mechanism with high
technical and content quality. Accordingly, performance evaluation of the
resolution structure in digital identifier systems is considered in this study.
To achieve this goal, two-step process was designed and implemented
on the basis of illustrative evaluation method. In the first step, the basic
framework of metadata structure component evaluation was designed
with Delphi method. Designed basic framework in this step contains
9 performance indicators: conceptual and technical persistency of
resolution, interoperability, reliability, speed and performance, scalability,
multiple resolution, Internet functionality and no need to install. In the
second step, according to the designed basic framework, an illustrative
comparison of 6 well-known worldwide digital identifier systems was
carried out, using TOPSIS method. Results of this study revealed that
DOI, Handle and UCI identifier systems show high performance in their
metadata structure, while PURL and ARK systems respectively have
mediocre and low efficiency in this component and URN Systems do not
have any performance in this component due to the lack of implemented
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resolution structures. Analysis of the results also indicated that the main reasons for high
performance systems are using of Web proxy as a user interface, increasing the speed and
performance using solutions such as replication and cache and implementation of multiple
resolution mechanisms. The results of this study can be used by researchers of this field and
administrators and users of these systems.
Keywords: Digital Identifier System, Resolution Structure, Performance, Comparative
Evaluation
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چكيــده :در ســالهای اخیــر ،بهدلیــل مشــکالتی کــه «یــوآراِل» بهعنــوان
شناســگر در محیــط دیجیتالــی در حوزههــای ثبــات و یکتایــی مواجــه شــد،
توجــه بــه نظامهــای شناســگر دیجیتالــی بهعنــوان یــک راه حــل پایــدار شناســایی
اشــیاء اطالعاتــی در محیطهــای دیجیتالــی در حــال افزایــش اســت .تنــوع زیــاد
موجودیتهــای دیجیتالــی موجــب شــده کــه نظامهــای شناســگر دیجیتالــی
بهمنظــور افزایــش ســطح دقــت و تفکیکپذیــری شناســایی ایــن موجودیتهــا
در حــوزة خــود ،بــه ســمت ایجــاد ســاختارهای مــدل دادة عملیاتــی ،یــا بــه بیــان
دقیقتــر ســاختارهای فــرادادهای مبتنــی بــر مدلهــای مفهومــی روی آورنــد.
بــر ایــن مبنــا ،هــدف پژوهــش حاضــر ارزیابــی کارایــی ســاختارهای فــرادادة
نظامهــای شناســگر دیجیتالــی اســت .بهمنظــور دســتیابی بــه ایــن هــدف ،بــر
مبنــای روش ارزیابــی روشــنگرانه ،فراینــدی شــامل دو گام طراحــی و اجــرا شــد.
در گام اول ،اقــدام بــه طراحــی چارچــوب پایــة ارزیابــی کارایــی ســاختار فــراداده
بـ ه روش «دلفــی» شــد .چارچــوب پایــة ارزیابــی استخراجشــده در ایــن گام شــامل
 10شــاخص کارایــی تشــکیلدهندة چارچــوب از جملــه :ســطح تفکیکپذیــری
شناســایی انــواع اشــیاء ،وجــود انــواع فــرادادة توصیفــی ،راهبــری و ســاختاری،
اســتفاده از دیکشــنری داده ،ســطح بــاالی استاندارســازی و ثبــات فــراداده ،تعامــل
فــراداده ،تعــادل بیــن دقــت و ســادگی فــراداده و لــزوم شناســایی موجودیتهــای
پیونــدی در فــراداده (ایجــاد شــبکههای پیونــدی) اســت .درگام دوم ،بــا اســتناد
بــه چارچــوب پایــة طراحیشــده ،اقــدام بــه ارزیابــی تطبیقــی  6نظــام شناســگر
دیجیتالــی مطــرح در ســطح جهــان ب ـ ه روش «تاپســیس» شــد .نتایــج ایــن ارزیابــی
نشــان داد کــه نظــام «دیاُآی» از بیشــترین کارایــی در ســاختار فــرادادة خــود
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برخــوردار اســت .نظامهــای «یوســیآی» و «آرک» بهترتیــب ،کارایــی نســبتاً کمــی در ایــن مؤلفــه
دارنــد و نظامهــای «هنــدل»« ،یــوآراِن» و «پییــوآراِل» بهعلــت عــدم توجــه بــه ســاختارهای فــراداده،
هیــچ انطباقــی بــا چارچــوب پایــة کارایــی ایــن مؤلفــه ندارنــد .در تحلیــل ایــن نتایــج نیــز مشــخص شــد
کــه از مهمتریــن دالیــل کارایــی بــاالی نظــام «دیاُآی» در مقایســه بــا دو نظــام دیگــر ،توجــه آن بــه
شــاخصهای فــرادادة ســاختاری در شــکل کلــی و ایجــاد شــبکههای پیونــدی ارجاعــات و منابــع
موجودیتهــای شناساییشــده در شــکل خــاص اســت .نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد مــورد اســتفادة
کاربــران و مجریــان ایــن نظامهــا و همچنیــن ،پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار گیــرد.
كليدواژهها :نظام شناسگر دیجیتالی ،فراداده ،ارزیابی تطبیقی ،کارایی
 .1مقدمه

بــا رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در چنــد دهــة گذشــته ،امــروزه شــاهده آن هســتیم

کــه حجــم عظیمــی از محتواهــای اطالعاتــی در قالبهــای گوناگــون در محیطهــای دیجیتالــی،
بهویــژه در محیطهــای پیوســته ماننــد اینترنــت منتشــر میشــوند .از ایــن محتــوای اطالعاتــی بــا

عنــوان شــئ دیجیتالــی یــا موجودیــت دیجیتالــی تعبیــر میشــود ( .)Park et al. 2011بهمنظــور
شناســایی ،ذخیرهســازی ،بازيابــي و مبادلــة دائمــي یــک موجودیــت در محیــط ديجيتالــی نیــاز
اســت کــه آن موجودیــت بهصــورت منحصربهفــرد (یکتــا) مــورد شناســایی قــرار گیــرد .بهطــور

کلــی ،دو عنصــر اصلــی در شناســایی دیجیتالــی موجودیتهــا ،شناســگر 1و فــراداده اســت (Arms

 .)2001حــال اگــر بتــوان بــا اســتفاده از ایــن دو عنصــر ،نظامــی را بهمنظــور شناســایی منحصربهفــرد

اشــیاء در محیــط دیجیتالــی طراحــی کــرد ،میتــوان از شناســایی منحصربهفــرد آنهــا در مراحــل
ذخیرهســازی ،بازیابــی و مبادلــه در محیــط دیجیتالــی اطمینــان حاصــل کــرد (خدمتگــزار ،علیپــور

حافظــی و حنف ـیزاده  .)1393ایــن بیــان بــه اهمیــت همراهــی فرادادههــای توصیفــی ،ســاختاری و
راهبــری در کنــار شناســگر دیجیتالــی بــرای شناســایی درســت و دقیــق یــک موجودیــت دیجیتالــی
در محیــط دیجیتالــی اشــاره دارد .در یــک بیــان ســاده ،فــراداده را میتــوان اطالعات ســاختاریافتهای

دانســت کــه از طریــق توصیــف ،تشــریح ،مکانیابــی یــا دیگــر راهکارهــا ،بازیابــی ،اســتفاده یــا

مدیریــت یــک منبــع اطالعاتــی را تســهیل میکنــد (.)Guenther and Radebaugh 2004
در ســال  ،1994نخســتين نظــام شناســگر در محیــط دیجیتالــی یعنــی «یــوآراِل» 2ابــداع شــد.
 .1این واژه معادل  Identifierاست و برای آن ترجمههای شناسهگر ،شناسه و شناساگر نیز ذکر شده است.

)2. URL (Uniform Resource Locator
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ایــن نظــام بــا ایجــاد شناســة چکیــدهاي از محــل قرارگرفتــن محتــوای الکترونیکــی ،اقــدام بــه

شناســایی آن میکنــد ( .)Berners-Lee, Masinter and McCahill 1994بهعلــت مشــکالتی کــه
اســتفاده از «یــوآراِل» بهعنــوان یــک شناســگر از منظــر ثبــات و یکتایــی ایجــاد کــرد (Berners-Lee,

 ،)Fielding and Masinter 1998; Coyle 2006پژوهشــگران بهمنظــور رفــع ایــن مشــکالت ،تصمیــم

بــه ایجــاد و توســعة نظامهــای شناســگر دیجیتالــی اشــیاء نمودنــد .بــا توجــه بــه اهمیــت تفکیــک

انــواع اشــیاء بهمنظــور شناســایی دقیــق انــواع موجودیتهــا و تخصیــص شناســگر بــه آنهــا ،یکــی
از موضوعاتــی کــه در ســاختار ایــن نظامهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه حــوزه ،هدفگــذاری

شناســایی و فــرادادة موجودیتهــای شناساییشــده اســت ( .)Paskin and Rust 1999ایــن عملکــرد
در کنــار دیگــر کارکردهــا و مزایــای بهکارگیــری فــراداده ،در کنــار تخصیــص شناســگر دیجیتالــی

بــه موجودیتهــای شناساییشــده ،ماننــد استانداردســازی فــراداده ( ،)Paskin 2002غنیســازی

فــراداده و تســهیل جس ـتوجوی موجودیــت شناساییشــده ( ،)Park et al. 2011اهمیــت توجــه بــه

ســاختار فــراداده در نظامهــای شناســگر دیجیتالــی را بیشــتر نشــان میدهــد.

از ســوی دیگــر ،نتایــج مطالعــه «خدمتگــزار» و همکارانــش نشــان داده کــه از تعــداد بســیار

زیــاد نظامهــای شناســگر ،در حــال حاضــر تنهــا تعــداد  6نظــام شناســگر در ســطح جهــان ،انطبــاق
کاملــی بــا معیارهــا و مشــخصات پایــة یــک نظــام شناســگر کارآمــد را دارنــد .ایشــان در نتایــج

پژوهــش خــود بــه ضــرورت توجــه بــه معیارهــای کیفــی در مقایســة کیفــی مؤلفههــای مختلــف
ایــن نظامهــا اشــاره کردهانــد (خدمتگــزار ،علیپــور حافظــی و حنف ـیزاده  .)1393بــر مبنــای ایــن

ضــرورت و بــا توجــه بــه اهمیــت اشارهشــده در خصــوص توجــه بــه ســاختار فــراداده در نظامهــای
شناســگر دیجیتالــی و کاربردهــای ایــن نظامهــا در محیــط دیجیتالــی در بافتهــای گوناگــون بــا

ذینفعــان مختلــف ،مؤلفــة ســاختار فــراداده را میتــوان یکــی از مؤلفههــای مهمــی دانســت کــه
بایــد در تحلیــل کارایــی نظامهــای شناســگر مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــا بررســیهای عمیــق
انجامشــده ،متاســفأنه پژوهشــی کــه بــه تحلیــل کارایــی ایــن مؤلفــة نظامهــای شناســگر دیجیتالــی

پرداختــه باشــد ،یافــت نشــد .بــر ایــن اســاس ،هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،ارزیابــی کارایــی مؤلفــة

ســاختار فــرادادة نظامهــای شناســگر دیجیتالــی موجــود درســطح جهــان تعییــن و پاســخ بــه دو
پرســش زیــر در ایــن پژوهــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .1 :شــاخصهای کارایــی مؤلفــة
ســاختار فــرادادة نظامهــای شناســگر دیجیتالــی کدامانــد؟  .2کارایــی نســبی نظامهــای شناســگر

دیجیتالــی در مؤلفــة ســاختار فــراداده ب ـه چــه میــزان اســت؟

بــر ایــن اســاس ،پژوهــش حاضــر بدیــن شــکل ســازمان داده شــده اســت :بخــش دوم بــه بیــان
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مبانــی نظــری و پیشــینة پژوهــش پرداختــه اســت .در بخــش بعــدی ،روش پژوهــش و گامهــای

تعریفشــده بــرای دســتیابی بــه هــدف تشــریح شــده اســت .در بخــش چهــارم ،یافتههــای پژوهــش
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در نهایــت ،بخــش پنجــم و پایانــی نیــز بــه بیــان نتایــج ،محدودیتهــا

و پیشــنهادات بــرای پژوهشهــای آینــده پرداختــه اســت.
 .2مبانی نظری و پیشینة پژوهش
 .1-2شناسگر دیجیتالی و فراداده

شــئ دیجیتالــی یــک ســاختار دادهای اســت کــه مؤلفههــای اصلــی آن مــواد دیجیتالــی،

یــا داده بــهاضافــة یــک شناســگر یکتــا بــرای آن مــواد اســت ( .)Kahn and Wilensky 2006بــه
بیــان دیگــر ،اصطــاح اشــیاء دیجیتالــی ميتوانــد بــراي هــر شــکلي از مالکيــت فکــري 1کــه در

هــر محيــط ديجيتالــی ظاهــر شــده ،بــهکار بــرده شــود ( .)IDF 2016تاکنــون تعاریــف مختلفــی از

شناســگر ارائــه شــده اســت .بهعنــوان نمونــه« ،کونــزه» شناســگر را ارتبــاط بیــن یــک رشــته و یــک
چیــز معرفــی مینمایــد (« .)Kunze 2003خدمتگــزار» و همــکاران بیــان میکننــد کــه آنچــه در
تمامــی ایــن تعاریــف جلــب توجــه میکنــد اســتفاده از واژة یــک ،هــم بــرای شناســگر و هــم بــرای
موجودیــت 2شناساییشــده اســت (خدمتگــزار ،علیپــور حافظــی و حنفــیزاده  .)1393ایــن نکتــه
ضــرورت ارتبــاط یــکبـه یــک بیــن شناســگر و موجودیــت شناساییشــده را نشــان میدهــد .ایــن
ارتبــاط یــکبــهیــک را میتــوان یکتایــی 3نامیــد ( .)Coyle 2006از ســوی دیگــر ،یــک شناســگر نــه

بایــد تغییــر کنــد و نــه قابــل تغییــر باشــد (« .)Clarke 1994; Campbell 2007پاســکین» بیــان میکنــد

کــه یــک شناســگر بایــد طــول عمــر نامحــدودی داشــته باشــد ،حتــی اگــر موجودیــت شناساییشــدة
آن از بیــن بــرود ( .)Paskin 1999وی ایــن مشــخصه را ثبــات 4نامیــده اســت .بنابرایــن ،میتــوان

گفــت کــه یکتایــی و ثبــات مهمتریــن خصوصیــات ذاتــی هــر شناســگری هســتند (خدمتگــزار،

علیپــور حافظــی و حنف ـیزاده .)1393

در حــال حاضــر ،شــئ دارای هویــت دیجیتالــی معمــوالً توســط «یــوآراِل» ارجــاع داده

میشــود ( .)Sidman and Davidson 2001بــا گذشــت زمــان ،مخاطــرات زیــادی در اســتفاده از
«یــوآراِل» بهعنــوان یــک شناســگر خودنمایــی کــرد .دو مخاطــرة پایــهای عــدم ثبــات (Prasad
 )and Guha 2005و نقــض یکتایــی ( ،)Coyle 2006در کنــار مخاطــرات دیگــر در حوزههــای
4. persistency
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کاربــردی ماننــد تجــارت الکترونیــک ) ،)Sidman and Davidson 2001تحلیــل اســتنادی و ارجــاع

و لینــک تقاطعــی )Simons 2012; Gorraiz et al. 2016( 1و سیســتمهای مدیریــت حقــوق دیجیتالــی
( )Carreiro 2010از جملــة ایــن مخاطــرات هســتند .اصلیتریــن راهــکاری کــه بهمنظــور رفــع ایــن

مشــکل و کاهــش مخاطــرات اشارهشــده پیشــنهاد شــده ،اســتفاده از نامهــای غیرمســتقیم اســت

کــه بــرای (سیســتم نــام دامنــه «دیاناس») 2در ایجــاد ثبــات بــرای نامهــای میزبــان اســت و بــرای
ارجــاع محتواهــای دیجیتالــی بــهکار مـیرود ( .)Kunze 2003ایــن راه حــل بــا نــام فراینــد وضــوح

3

شــناخته میشــود .وضــوح ،فراینــد ارســال شناســگر مبتنــی بــر نــام بــه یــک ســرویس شــبکهای
(نظــام شناســگر دیجیتالــی) و در بازگشــت دریافــت یــک یــا چنــد قطعــه از اطالعــات جــاری
مربــوط بــه شــئ شناساییشــده ،ماننــد مــکان («یــوآراِل») آن شــئ اســت (خدمتگــزار ،علیپــور

حافظــی و حنفــیزاده .)1393

بــا ارائــة ایــن راهــکار ،پژوهشــگران بهمنظــور رفــع مشــکالت بیانشــده ،تصمیــم بــه ایجــاد و

توســعة نظامهــای شناســگر دیجیتالــی اشــیاء نمودنــد .یکــی از اولیــن پرسـشهایی کــه پژوهشــگران
ســعی در پاســخ بــه آن داشــتند ،شناســایی نظامهــای شناســگر دیجیتالــی از ســایر نظامهــای شناســگر

بــود .جامعتریــن پاســخ بــه ایــن پرســش را میتــوان در مطالعــة «خدمتگــزار ،علیپــور حافظــی
و حنفــیزاده» یافــت .آنهــا در پژوهــش خــود بــر اســاس چارچوبــی ،پایــة متشــکل از  7معیــار
اصلــی متمایزکننــدة شناســگرهای دیجیتیــال در ســه حــوزة خصوصیــات شناســگر شــامل یکتایــی و

ثبــات شناســگر ،پوشــش محیــط دیجیتالــی شــامل شناســایی دیجیتالــی ،یکتایــی دیجیتالــی ،ثبــات

دیجیتالــی و دسترســی دیجیتالــی و جامعیــت و گســتره شــامل جامعیــت شناســایی ،اقــدام بــه انجــام
ارزیابــی تطبیقــی  22نظــام شناســگر مطــرح در جهــان بــر اســاس چارچــوب طراحیشــده کردنــد.

نتایــج ارزیابــی تطبیقــی آنهــا نشــان داد کــه از بیــن  22نظــام شناســگر مطــرح در جهــان ،شــش
نظــام شناســگر «دیاُآی»« ،هنــدل»« ،یوســیآی»« ،یــوآراِن»« ،آرک» و «پییــوآراِل» 4میتواننــد
بهعنــوان بهتریــن گزینههــای نظــام شناســگر دیجیتالــی در کلیــة حوزههــا مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد (خدمتگــزار ،علیپــور حافظــی و حنف ـیزاده .)1393

از ســوی دیگــر ،بــا ارائــة ایــن راهــکار ،پژوهشــگران ســعی در بررســی انــواع کارکردهــا و

مزایــای اصلــی اســتفاده از آن در بافتهــا و جوامــع گوناگــون کردهانــد« .آتاناســیو» بــه حــل
)2. Domain Name System (DNS

1. citaiton analysis and cross referencing and linking

4. DOI, Handle, UCI, URN, ARK, PURL

		3. resolution
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مشــکالت مربــوط بــه مدیریــت حقــوق دیجیتالــی بــا اســتفاده از ایــن شناســگرها از طریــق افزایــش
مراجعــات بــه نقــاط دسترســی مجــاز موجودیتهــا در وب و در نتیجــه ،کاهــش خــودکار دسترســی

بــه موجودیتهــا از طریــق نقــاط دسترســی غیرمجــاز اشــاره دارد ( .)Attanasio 2003در پژوهشــی

دیگــر« ،وینهولــدز» بــه مزیتهــای اســتفاده از ایــن شناســگرها در پیوندگــذاری ســریع و دقیــق
دادههــای پژوهشــی و کاربــرد آن در انتشــارات علمــی پرداختــه و ایــن مزیــت را بــر پایــة امــکان
پیوندگــذاری مبتنــی بــر فرادادههــای ســاختاری موجــود در نظامهــای شناســگر دیجیتالــی معرفــی

کــرده اســت (« .)Wynholds 2011گورایــز» و همکارانــش بــه بررســی پیادهســازی شناســگرهای

دیجیتالــی در دو نظــام اســتنادی «اســکوپوس» 1و «وبآوســاینس» 2بــرای انــواع انتشــارات علمــی
پرداختهانــد .ایشــان در یافتههــای خــود بــه توســعة کاربــرد ایــن شناســگرها در نظامهــای اســتنادی

در حوزههــای شناســایی و تخصیــص در ســالهای اخیــر اشــاره کــرده و محققــان را بــه بررســی
مجــدد اســتراتژیهای انتشــار یافتههــای خــود در ارتبــاط بــا تخصیــص شناســگرهای دیجیتالــی

و فرادادههــای مبتنــی بــر آنهــا بــه ایــن انتشــارات تشــویق کردهانــد (.)Gorraiz et al. 2016

«پاســکین و راســت» در پژوهــش خــود بــه اهمیــت وجــود فــرادادة هســتهای 3مبتنــی بــر یــک مــدل
مفهومــی بــرای افزایــش دقــت شناســایی موجودیتهــای دیجیتالــی اشــاره میکنــد و ســطح

تفکیکپذیــری بــاال ،اســتانداردبودن ،ثبــات و دقــت بــاال را جــزو مشــخصههای اصلــی مــورد
نیــاز بــرای ایــن فــراداده بیــان میکنــد ( .)Paskin and Rust 1999وی در پژوهشــی دیگــر افزایــش
مراجعــات و کاهــش زمــان مربــوط بــه مدیریــت آنهــا در مراحــل ذخیــره ،بازیابــی و توزیــع اشــیاء

دارای هویــت در فضــای دیجیتالــی ،ثبــات دسترســی وهمچنیــن ،غنیســازی فرادادههــای آنهــا
را از مزایــای اســتفاده از ایــن شناســگرها بیــان نمــوده اســت (« .)Paskin 2002پــارک» و همــکاران

نیــز در پژوهــش خــود از مهمتریــن مزایــای اســتفاده از نظامهــای شناســگر دیجیتالــی اشــیاء بــه

امــکان استانداردســازی فــرادادة موجودیتهــای شناساییشــده از طریــق ایــن نظامهــای شناســگر
و تســهیل در جس ـتوجوی آنهــا بــر اســاس ایــن فرادادههــا اشــاره کردهانــد (.)Park et al. 2011

همانطــور کــه قابــل مشــاهده اســت ،از جملــه موضوعاتــی کــه در مــرور ایــن پیشــینهها

در حوزههــای مختلــف شناســگر دیجیتالــی بــه آن اشــاره شــده ،مزایایــی اســت کــه شناســایی

فرادادههــای هســتهای موجودیتهــای شناساییشــده همزمــان بــا ثبــت نــام و تخصیــص شناســگر

دیجیتالــی بــه آن موجودیتهــا فراهــم میکنــد کــه مزایایــی هســتند هماننــد :استانداردســازی و
3. kernel metadata
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غنیســازی فــرادادة موجودیتهــای شناساییشــده ،امــکان تفکیــک بهتــر و شناســایی دقیقتــر
موجودیتهــا بــر اســاس ایــن فرادادههــا و جســتوجوی آســانتر و ســریعتر موجودیتهــا
مبتنــی بــر ایــن فرادادههــا .امــا در عیــن توجــه بــه ایــن مزایــا و کاربردهــا ،پژوهشــی کــه اقــدام بــه

ارزیابــی کارایــی نســبی ســاختار فــرادادة نظامهــای شناســگر کــرده باشــد ،یافــت نشــد.
 .2-2ساختار فرادادة نظامهای شناسگر دیجیتالی

همانطــور کــه در بخــش قبــل نیــز بیــان شــد ،مطالعــة «خدمتگــزار» و همکارانــش نشــان

داد کــه بــر اســاس ارزیابــی تطبیقــی نظامهــای شناســگر مطــرح در ســطح جهــان بــر پایــة یــک
چارچــوب پایــه ،شــش نظــام «دیاُآی»« ،هنــدل»« ،یوس ـیآی»« ،یــوآراِن»« ،آرک» و «پییــوآراِل»
را میتــوان بهعنــوان نظامهــای اصلــی شناســگر دیجیتالــی در ســطح جهــان معرفــی کــرد .از بیــن
یاُآی»،
ایــن شــش نظــام ،بــر اســاس بررســی انجامشــده میتــوان گفــت کــه ســه نظــام ،یعنــی«د 

«یوســیآی» ،و «آرک» عــاوه بــر ایجــاد مکانیــزم وضــوح بیانشــده در بخــش قبــل ،اقــدام بــه

شناســایی موجودیتهــا در قالــب یــک ســاختار فــرادادهای مشــخص میکننــد .بــر ایــن اســاس

در ادامــه ،بهشــکل مختصــر بــه معرفــی مبانــی پایــه و ســاختار فــرادادة هــر کــدام از ایــن ســه نظــام
میپردازیــم:

نظــام «آرک» :مفهــوم نظــام «آرک» توســط «کونــزه و راجــرز» 1از نتیجــة یــک مطالعــه بــر
روی نظامهــای شناســگر باثبــات بــرای «کتابخانــة ملــی پزشــکی ایــاالت متحــدة آمریــکا»
ایجــاد شــد« .آرک»هــا« ،یوآراِل»هایــی هســتند کــه بهمنظــور دسترســی بلندمــدت بــه اشــیاء
2

اطالعاتــی طراحــی شــدهاند .نظــام «آرک» مدعــی اســت کــه اشــیاء را در انــواع زیــر شناســایی

میکنــد :اشــیاء دیجیتــال ،اشــیاء فیزیکــی ،موجــودات زنــده و گروههــا و اشــیاء نامحســوس
( .)California Digital Library 2016یکــی از مــوارد الزم در چشــمانداز بیانشــده در نظــام

«آرک» آن اســت کــه شناســگر بایــد کاربــر را بــه فــرادادة شــیء برســاند .ایــن نظــام یــک

فــرادادة هســتهای ســاده مشــتمل بــر  4عنصــر چـه چیــزی ،چــه کســی ،چــه زمانــی و کجــا دارد.
ایــن فــراداده مبتنــی بــر اســتناد منابــع الکترونیــک «ایآرســی» 3اســت کــه یــک فرمولبنــدی

مجــدد و توســعة فرضیــة «دوبلینکــور» 4اســت .ایــن نظــام بــه یــک دلیــل ،ضمــن بیــان
مشــکالت موجــود در نظامهایــی ماننــد «دیاُآی» ،بخشــی بــا نــام شــرح تعهــد تأمینکننــده
)2. US National Library of Medicine (NLM

		1. Kunze and Rogers

4. Dubline Core

)3. ERC (Electronic Resource Citation
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را بهعنــوان بخشــی جداگانــه از فــراداده ارائــه داده اســت :تعهــد ثبــات یــک بیــان ســادة

دوتایــی بلــه یــا خیــر نیســت ،بلکــه یــک تعهــد چندوجهــی در پاســخ بــه ایــن ســؤاالت اســت:

چــه مــدت یــک شناســگر (ارتبــاط) معتبــر باقــی خواهــد مانــد ،چــه مــدت شــئ (دسترســی)
موجــود خواهــد بــود و چگونــه محتــوای آن ثابــت باقــی خواهــد مانــد .ایــن نظــام بهنوعــی بــا

جداســازی فــرادادة هســتهای و شــرح تعهــد ،بــر اســاس منطــق بنــد قبــل ،تأمینکننــده و مالــک

شــئ را از یکدیگــر جــدا کــرده اســت (.)Kunze 2003
یاُآی» در عمــل ،بــهمعنــی «شناســگر دیجیتال شــئ» اســت و نــام «دیاُآی»
ی ُاآی»« :د 
نظــام «د 
1

بــه یــک شناســگر ،و نــه مــکان یــک موجودیــت ،در شــبکههای دیجیتــال اشــاره دارد .نظــام
«دیاُآی» شــئ را موجودیتــی در قلمــرو نظــام خــود معرفــی کــرده اســت کــه میتوانــد
دارای اشــکال دیجیتالــی ،فیزیکــی یــا انتزاعــی 2باشــد .ایــن نظــام یــک مجموعــة حداقلــی از

فرادادههــا بــا نــام فــرادادة هســتهای بــا دو هــدف شــناخت و تعامــل بــوده و استاندارســازی آن
را اجبــاری کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،بــرای شناســایی کلیــة عناصــر فــرادادة هســتهای خود،

دیکشــنری دادهای نیــز تعریــف نمــوده کــه تمامــی عناصــر و مقادیــر مجــاز و روابــط و نــوع
آنهــا را در آن بیــان کــرده اســت ( .)IDF 2016ریشـههای ایــن فــرادادة هســتهای و دیکشــنری

دادة همــراه ایــن نظــام را در چارچــوب «ایندکــس» (تعامــل داده در تجــارت الکترونیــک)

3

میتــوان بهعنــوان مــدل مفهومــی دانســت ،ولــی پیادهســازی انجامشــده در ایــن نظــام کام ـ ً
ا

منطبــق بــر آن نیســت .فــرادادة هســتهای ایــن نظــام دو بخــش عناصر توصیفــی و راهبــردی دارد.

هرچنــد ایــن نظــام در حالــت تئــوری انــواع شــئ را بــه ســه دســتة آفرینــش ،دســتة متشــکل و

رویــداد 4تقســیم نمــوده اســت ،ولــی در فــرادادة خــود تنهــا وارد دو حــوزة آفرینــش و دســتة
متشــکل شــده اســت .ایــن نظــام بهمنظــور ارتقــاء تعامــل خــود بــا دیگــر اســتانداردهای فــراداده

و شناســگر ،از چارچــوب «ویاماف» 5اســتفاده نمــوده اســت (خدمتگــزار .)1392

نظــام «یوســیآی» :ایــن نظــام کــه از ســال  ،2004بهعنــوان نظــام ملــی شناســگر دیجیتــال
«کــرة جنوبــی» در حــال فعالیــت اســت ،ســاختار اصلــی منابعــی را کــه بهمنظــور شناســایی
هدفگــذاری شــده و شــامل حالتهــای فیزیکــی ،دیجیتالــی ،انتزاعــی و موقعیتی-زمانــی

6

اســت ،معرفــی کــرده اســت ( .)Lim et al. 2010ایــن نظــام همچنیــن ،بیــان کــرده اســت کــه
2. abstract
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)3. indecs (interoperability of data in e-commerce systems

6. physical, digital, abstraction and spatio-temporal
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ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار فرادادة نظامهای شناسگر دیجیتالی | خدمتگزار و علیپور حافظی

در طراحــی حــوزة هدفگــذاری شناســایی و فــراداده از مــدل مفهومــی «افآربــیآر»
الگوبــرداری کــرده ،امــا در ســطح پیادهســازی بهطــور کامــل مبتنــی بــر آن نیســت .فــرادادة

هســتهای ایــن نظــام در ســاختار خــود مبتنــی بــر اســتاندارد ایــزو  1179اســت و بــر مبنــای

زبــان پایـهای ملــی «کــرة جنوبــی» پیادهسازیشــده اســت .ایــن نظــا ِم مبتنــی بــر مــدل مفهومــی
ابداعــی خــود نظــام ،در ســه ســطح مــدل خلــق محتــوا ،مــدل تحویــل محتــوا ،مــدل مدیریــت

محتــوا تعریــف شــده اســت .ایــن نظــام در ســطح مــدل خلــق محتــوا بــه شناســایی یــک محتــوا

در ســه طبقــة اثــر ،نمونــه و توصیفکننــده اشــاره دارد .در واقــع ،توصیفکننــده بهعنــوان
مفهومــی جدیــد در ایــن نظــام در مقایســه بــا دو نظــام دیگــر ،بهمنظــور حمایــت از تغییــر فــرم

محتواهــای دیجیتــال ،و نــه تغییــر معنــا ،بــهکار گرفتــه شــده اســت .در ســطح مــدل مدیریــت
محتــوا ،ایــن نظــام بــه شناســایی انــواع نقشهــای ســازمان بــرای شناســایی محتــوا پرداختــه

و آنهــا را در ســه مــدل ســازمان ،هــاب 1و منطقــهای دســتهبندی نمــوده اســت .در ســاختار

فــراداده ایــن نظــام تمهیداتــی ماننــد گنجانــدن عناصــر ذخیــره بــرای توســعههای آینــده ،یعنــی
توســعه بــه اشــکال دیگــر منابــع نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت (.)Kim and Nam 2009

 .3روش پژوهش

بــرای پاسـخگویی بــه ســؤاالت مطرحشــده در ابتــدای مقالــه در خصــوص ارزیابــی تطبیقــی،

از روش ارائهشــده توســط «وارتیاینــن» اســتفاده شــد .وی بیــان میکنــد کــه بهمنظــور انجــام

ارزیابــی تطبیقــی الزم اســت چهــار اصــل مهــم مشــخص شــود:

1 .1انتخ��اب شــئ ب��رای ارزیاب��ی :در ایــن مرحلــه بایــد شــئ مــورد ارزیابــی و روش انتخــاب آن
مش��خص ش��ود .در ای�نـ مطالعــه ش��ئ مـ�ورد نظ��ر نظــام شناســگر مطــرح در ســطح جهــان
بهمنظــور ارزیابــی تطبیقــی مؤلفــة ســاختار فــراداده آنهاســت .ایــن اشــیاء بــر اســاس نتایــج

مطالع��ة «خدمتگ��زار ،علیپــور حافظــی ،و حنفــیزاده» ( )1393شــامل شــش نظــام شناســگر
دیجیتال��ی «دیاُآی»« ،هنــدل»« ،یوســیآی»« ،یــوآراِن»« ،آرک» ،و «پییــوآراِل» هســتند؛

2 .2س�طـح مقایسـ�ه :در ایــن مرحلــه قلمــرو ،اصــول حاکــم و ســطح تشــابه یــا تفــاوت اشــیاء مــورد
ارزیاب�یـ مش��خص میشوــد .ارزیاب��ی قلم�رـو ،ارزیاب��ی مح�دـود ب��ه س��اختار نظامهـ�ای شناســگر
مطــرح در ســطح جهــان اســت .اشــیاء مــورد بررســی همگــی نظامهــای شناســگر هســتند .بــر
1. hub
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اســاس بررســی اولیــه بــر روی نظامهــای شناســگر انتخابشــده در بخــش قبــل مشــخص شــد
کـ�ه از ش��ش نظ��ام انتخابش��ده ،تنه��ا س��ه نظــام «دیاُآی»« ،یوســیآی» و «آرک» ،در کنــار

ســاختار تخصیــص شناســگر خــود دارای مؤلفــة فــراداده هســتند .بنابرایــن ،در ایــن ارزیابــی،
ایــن ســه نظــام در قلمــر ِو مقایســه جــای میگیرنــد؛

3 .3درک مفهومــی :در ایــن مرحلــه مفاهیــم موجــود بایــد بهصــورت شــفاف تعریــف شــوند .ایــن
تعاریــف ،شــامل تعریــف شناســگر ،شناســگر دیجیتالــی و ســاختار فــراداده اســت کــه در بخــش

قبــل ارائــه شــد؛

4 .4آنالی��ز یافتهه��ای ارزیاب��ی :در ای�نـ مرحل��ه روش ارزیابــی و تحلیــل یافتههــای حاصــل از آن
مشخــص میش�وـد .بــا توجــه بــه هــدف ارزیابــی ،روش منتخــب در پژوهــش حاضــر ارزیابــی

روشــنگرانه 1اس�تـ .در ای��ن روش ،واحدهــای ارزیابــی بهصــورت غیرمســتقیم و بــر اســاس
ِ
پیشــنهادی مطالعــه مــورد مقایســه قــرار میگیرنــد .کاربــرد اصلــی ایــن
چارچــوب یــا مــدل

روش نیــز استانداردســازی و بیــان تعمیــم کاربــرد چارچــوب مــورد اســتفاده در ارزیابــی اســت
(2002

.)Vartiainen

با توجه به این اصول ،اجرای این پژوهش در دو گام اصلي مد نظر قرار گرفت:

1 .1طراحــی چارچــوب ارزیابــی :بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع مــورد بررســی در ایــن بخــش
اکتشــافی بــوده و بهدنبــال ســاخت ســاختار و چارچــوب در حــوزة خــود اســت ،رویکــرد

کیفــی انتخــاب شــد .ایــن انتخــاب بــا معیارهــای مــورد نظــر در مطالعــة Collis and Hussey

) (2003در رویکــرد کیفــی انطبــاق دارد .در پژوهــش حاضــر بــا اســتناد بــه مقایســة روشهــای

اجمــاع 2انجامشــده توســط ) Potter, Gordon, and Hamer (2004و مزایــای ذکرشــده بــرای
روش «دلف��ی» توس��ط «علیدوس��تی» ( )1385و همچنیــن

Skulmoski, Hartman, and Krahn

( ،)2007ایــن روش بهعنــوان روش منتخــب بــرای شناســایی چارچــوب پایــه متشــکل از

شــاخصهای کارایــی مؤلفــة ســاختار فــرادادة نظامهــای شناســگ ِر مــورد بررســی انتخــاب شــد.
فراینــدی کــه بهعنــوان فراینــد منتخــب در روش «دلفــی» در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت ،رونــد ارائهشــده توســط «علیدوســتی» ( )1385اســت .بــر اســاس ایــن فراینــد انجــام
گامهــای زیــر مــد نظــر قــرار گرفــت:

تعریــف مســئله :تعییــن شــاخصهای کارایــی مؤلفــة ســاختار فــراداده نظامهــای شناســگر
2. consensus methods

432

1. illustrative comparisons

ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار فرادادة نظامهای شناسگر دیجیتالی | خدمتگزار و علیپور حافظی

دیجیتالــی بهعنــوان چارچــوب پایــة ارزیابــی تطبیقــی؛

تعییــن تخصصهــای الزم :اعضــاء پانــل متخصصــان بــر اســاس نمونهگیــری هدفمنــد و بــا
درنظرگرفتــن معیارهایــی از جملــه داشــتن حداقــل مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــتههای
مرتبــط بــا مدیریــت اطالعــات ،دارا بــودن ســوابق پژوهشــی و اجرایــی در حــوزة اســتانداردها

و ســاختار فــراداده ،آشــنایی کامــل بــا فلســفه و ســازوکار شناســگرهای دیجیتالــی و همچنیــن،

تمایــل بــه همــکاری انتخــاب شــدند؛

تعییــن اعضــاء پانــل و گزینــش اعضــای آن :بــر اســاس معیارهــای بنــد قبــل ،پانــل متخصصــان
متشــکل از  7متخصــص تشــکیل شــد .ایــن تعــداد در محــدودة مجــاز تعــداد اعضــاء پانــل روش

«دلفــی» در حــوزة علــوم و فنــاوری اطالعــات کــه توســط Skulmoski, Hartman, and Krahn

) (2007بیــان شــده ،قــرار دارد؛

اجــرای دورهــای «دلفــی» :در ایــن بخــش اجــرای دورهــای روش «دلفــی» تــا رســیدن بــه
اجمــاع مــد نظــر قــرار گرفــت .بــر اســاس فراینــد منتخــب در ایــن بخــش ،در دور اول ،توزیــع
پرسشــنامة بــاز بــه اعضــاء پانــل و ســپس ،دریافــت پرسشــنامة تکمیلشــده و تحلیــل محتــوای

پاسـخهای دریافتشــده انجــام شــد .در دور دوم ،ابتــدا نســبت بــه طراحــی پرسشــنامة متشــکل
از شــاخصهای تحلیلشــده در دور اول اقــدام شــد .ایــن پرسشــنامه شــامل نــام و تعریــف

شــاخصهای جمعبندیشــده در دور اول بــا امــکان پاســخ بــر اســاس طیــف «لیکــرت» 5تایــی
ا مخالفــم» تــا «کامـ ً
از «کامـ ً
ا موافقــم» بــرای اعضــای پانــل بــود .توزیــع پرسشــنامه و دریافــت

پاس ـخها نیــز در ادامــه انجــام شــد .در ایــن دور بهمنظــور تحلیــل پاس ـخهای دریافتشــده ،بــر
اســاس پژوهــش «فاندرکراخــت» ،کــه بــه بررســی تحلیلــی معیارهــای اجمــاع در روش «دلفــی»
و مزایاــ و معایـ�ب آنهاــ پرداخت��ه استــ ،ترکیبـ�ی از س��ه معی��ار ( میانگیــن <= ( ،)4انحــراف

معیــار= <  )1و (ضریــب تغییــرات= <  )0/5بهعنــوان ســه معیــار الزم اجمــاع بــرای نمــرات

تخصیصدادهشـ�ده توسـ�ط اعضـ�ا انتخـ�اب شـ�د ( .)von der Gracht 2012در انتهــای دور دوم
«دلفــی» ،نتایــج نشــان از اجمــاع اعضــاء پانــل متخصصــان بــر روی همــة شــاخصها داشــت.

2 .2انجــام ارزیابــی تطبیقــی :پــس از طراحــی چارچــوب پایــه شــامل شــاخصهای کارایــی در گام
قبلــی ،مقایســة روشــنگرانة ســه نظــام شناســگر دیجیتــال منتخــب بر اســاس ایــن چارچــوب انجام

شــد .در خصــوص روش منتخــب بــرای انجــام ایــن ارزیابــی نیــز بایــد اشــاره کــرد کــه مقایســه
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بــر اســاس متدلــوژی تصمیمگیــری چندمعیــاره و بــا روش «تاپســیس»( 1اصغرپــور  )1385و در

افزونــة «ســاننا» 2در «اکســل» 3انجــام شــد .از دالیــل اصلــی انتخــاب ایــن روش بــرای ارزیابــی در
ایــن بخــش ،عــاوه بــر اینکــه پژوهشــگران بــا ایــن روش آشــنایی کامــل داشــتند ،میتــوان بــه

مزایایــی از جملــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :درنظرگرفتــن هــر دو حالــت جوابهــای ایــدهآل
مثبــت و منفــی ،آســانی اســتفاده و قابــل درکبــودن الگوریتــم آن ،امــکان بهکارگیــری تــوأم
معیارهــای کمــی و کیفــی ،ارائــة خروجــی بــا مشــخصکردن ترتیــب اولویــت گزینههــا و

بیــان آنهــا بهصــورت کمــی ،درنظرگرفتــن تضــاد و تطابــق بیــن شــاخصها ،روش کار
ســاده و ســرعت بــاال و منطبقبــودن نتایــج ایــن روش بــا روشهــای تجربــی (Shih, Shyur

 .)and Lee 2007در خصــوص وزن شــاخصهای چارچــوب ،پژوهشــگران تصمیــم گرفتنــد

کــه بهمنظــور سادهســازی فراینــد ارزیابــی ،وزن همــة شــاخصها را مســاوی در نظــر بگیرنــد.

بررســی اولیــة وزندهــی بــر اســاس مقادیــر معیــار اجمــاع در مــورد همــة شــاخصها را کــه
نشــان از نزدیکــی نســبت ایــن مقادیــر بــه هــم داشــت ،و همچنیــن اســتخراج چارچــوب ارزیابــی
از یــک روش اجمــاع کیفــی یعنــی روش «دلفــی» ،کــه همــة متخصصــان بــر روی اهمیــت ایــن

شــاخصها بــر اســاس یــک مجموعــة معیــار کمــی حداقلــی بــه اجمــاع رســیدهاند ،میتــوان
تأییــدی بــر ایــن تصمیــم پژوهشــگران دانســت.

بــرای اندازهگیــری میــزان انطبــاق در ایــن روش از مقیــاس دو قطبــی فاصلــهای بــا مقادیــر

 -0عــدم انطبــاق -1 ،انطبــاق بســیار کــم -3 ،انطبــاق کــم -5 ،انطبــاق متوســط -7 ،انطبــاق زیــاد،
 -9انطبــاق بســیار زیــاد و  -10انطبــاق کامــل اســتفاده شــده اســت .مطالعــة عمیــق ســاختار مؤلفــة

فــرادادة هــر کــدام از نظامهــا توســط دو پژوهشــگر ایــن مطالعــه ،تحلیــل هــر یــک از شــاخصها،
برگــزاری جلســة مشــترک ،بحــث در خصــوص میــزان کارایــی هــر کــدام از نظامهــا دربــارة هــر

یــک از شــاخصها و توافــق بــر روی تخصیــص یــک مقــدار بــه آن شــاخص مراحلــی بودنــد کــه
بهمنظــور ارزیابــی در ایــن مرحلــه انجــام شــدند .نکتــة قابــل توجــه در تخصیــص مقادیــر میــزان
انطبــاق کــه در ارزیابــی ایــن پیشفرضهــا مــد نظــر قــرار گرفــت ،آن اســت کــه :فاصلــة بیــن
مقادیــر برابــر اســت ،فــرض بــر ایــن اســت کــه بهطــور مثــال ارزش  ،6ســه برابــر بیشــتر از ارزش 2

اســت ،و ترکیــب ارزشهــا (جمــع ،تفریــق ،ضــرب و تقســیم) بــرای شــاخصهای مختلــف مجــاز

3. Excel
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اســت ،زیــرا اختــاف بیــن هــر دو ارزش خــاص بــرای هــر شــاخص یکســان اســت .ایــن ســه فــرض
بــا توجــه بــه فاصلهایبــودن مقیــاس مــورد تأییــد اســت (اصغرپــور .)1385

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4چارچوب ارزیابی

بــر اســاس برگــزاری دو دور «دلفــی» کــه فراینــد آن در بخــش قبــل تشــریح شــد ،اعضــاء

پانــل متخصصــان بــر روی چارچــوب ارزیابــی متشــکل از  10شــاخص کارایــی بــه اجمــاع رســیدند.

شــاخصهای چارچــوب پایــة ارزیابــی بـه همــراه مقادیــر معیارهــای اجمــاع روش «دلفــی» وتعریــف
آنهــا در جــدول  ،1قابــل مشــاهده اســت.

بهعنــوان اولیــن نکتــه در تشــریح ایــن چارچــوب بایــد بــه تأکیــد آن بــر وجــود انــواع

اصلــی فــراداده در شــکل کلــی شــامل فرادادههــای توصیفــی ،راهبــری و ســاختاری اشــاره

کــرد .دســتهبندی ایجادشــده در چارچــوب بــا دســتهبندی انــواع فــراداده در مطالعــة Guenther

) and Radebaugh (2004نیــز ســازگار اســت کــه از اعتبــار و جامعیــت چارچــوب پایــه در ایــن

حــوزه حکایــت دارد .همچنیــن ،شــاخص تفکیــک انــواع اشــیاء بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
شــاخصهای چارچــوب ،حاکــی از اهمیــت فــراداده در نظامهــای شناســگر دیجیتالــی بهمنظــور

شناســایی انــواع موجودیتهــای دیجیتالــی و تخصیــص شناســگر اســت .اشــاره «کویــل» بــه اهمیــت
اعمــال تفکیکپذیــری در فــراداده بهمنظــور شناســایی یکتــای انــواع موجودیتهــا و تخصیــص

شناســگر بــه آنهــا ( )Coyle 2006نیــز میتوانــد تأییــدی بــر وجــود ایــن شــاخص در چارچــوب
پایــة ارزیابــی باشــد.

جدول  .1چارچوب پایة ارزیابی کارایی مؤلفة ساختار فرادادة نظامهای شناسگر دیجیتالی

ردیف نام شاخص

مقادیر معیار های اجماع

تعریف شاخص

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

1

فرادادة توصیفی

4/857

0/378

0/078

فــرادادة نظــام بایــد حــاوی دادههــای توصیفــی
(اطالعــات شناســایی شــئ شناساییشــده ماننــد
عنــوان ،پدیدآورنــده ،کلمــات کلیــدی) باشــد.

2

تفکیک انواع اشیاء 4/571

0/535

0/117

فــرادادة نظــام بایــد قابلیــت شناســایی ،تفکیــک و
پوشــش تمامــي انــواع اشــیاء دارای هویــت در محیــط
دیجیتــال را داشــته باشــد.
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ردیف نام شاخص

مقادیر معیار های اجماع

تعریف شاخص

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

3

استاندارد

4/571

0/787

0/172

4

شناسایی

4/286

0/756

0/176

5

پیوندی
فرادادة راهبری

فــرادادة مــورد اســتفادة نظــام بایــد مبتنــی بــر یــک
اســتاندارد باشــد و امــكان پوشــش تمامــي انــواع
اشــیاء دارای هویــت در محیــط دیجیتــال را داشــته
باشــد.
در ســاختار فــراداده ،بایــد بهمنظــور شناســایی بهتــر
شــئ یــا اشــیاء (موجودیتهــای) پیونــدی و تعــداد
ارجاعــات انجامشــده شناســایی شــود.

4/429

0/787

0/178

فــرادادة نظــام بایــد حــاوی دادههــای راهبــری
(اطالعــات مدیریتــی شــئ شناساییشــده ماننــد زمــان
و چگونگــی ایجــاد ،نــوع فایــل و دیگــر اطالعــات
فنــی ،مدیریــت حقــوق و نگهــداری) باشــد.

6

فرادادة ساختاری

4/429

0/787

0/178

7

تعامل فراداده

4/429

0/787

0/178

8

پیچیدگی

4.000

0/816

0/204

9

ثبات فراداده

4/143

0/900

0/217

10

استفاده از دیکشنری 4.000

1.000

0/250

فــرادادة نظــام بایــد حــاوی دادههــای ســاختاری
(اطالعــات ســاختار شــئ شناساییشــده ماننــد
فصلهــا ،بخشهــا ،تعــداد صفحــات ،جــداول و
شــکلها) باشــد.
بایــد تعامــل بیــن فرادادههــای ایــن نظــام و
ســاختارهای فــراداده در دیگــر نظامهــا وجــود
داشــته باشــد.
فــرادادة مــورد اســتفاده از یکســو نبایــد پیچیــده
باشــد تــا ســهولت ورود توســط کاربــران را بــه خطــر
انــدازد و از طــرف دیگــر ،نبایــد خیلــی ســاده باشــد
تــا دقــت و صحــت فــراداده دچــار خدشــه شــود.
بهمنظــور استانداردســازی و قابلیــت وضــوح
مناســب ،اصطالحنامــه و فــرادادة هســتهای مــورد
اســتفاده در نظــام بایــد دارای ثبــات الزم باشــند و در
طــول زمــان تغییــر نکننــد.

موجودیتهای

داده

عناصــر موجــود در فــرادادة نظــام بایــد از یــک
دیکشــنری داده (فرهنــگ لغــات) بهعنــوان مبنــا
اســتفاده نماینــد.

اشــاره بــه مؤلفــة ثبــات فــراداده را نیــز میتــوان یکــی از نــکات قابــل توجــه در ایــن چارچــوب

دانســت .از دالیــل توجــه بــه ثبــات در ایــن چارچــوب اینکــه ،ثبــات یکــی از دو دلیــل وجــودی

نظامهــای شناســگر دیجیتالــی اســت .بــه بیــان دیگــر ،بــا وجــود ایــن شــاخص ،میتــوان بــهنوعــی
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میــزان ثبــات شناســایی موجودیتهــا در نظامهــای شناســگر را مــورد ارزیابــی قــرار داد .منظــور از

ثبــات شناســایی موجودیتهــا اینکــه آن را میتــوان بــهنوعــی لــزوم مبتنیبــودن نظــام شناســگر

بــر یــک مــدل مفهومــی بــرای شناســایی انــواع موجودیتهــا در قلمــرو شناســایی آن تعبیــر کــرد.
اشــاره بــه ایــن نــوع ثبــات در مطالعــات ) Paskin and Rust (1999و ) Hakala (2010نیــز میتوانــد
اهمیــت آن را بیشــتر نشــان دهــد.

همانطــور کــه در تحلیــل بــاال مشــاهده میشــود ،بســیاری از شــاخصهای ایــن چارچــوب

ضمــن آنکــه خــود ،مفهومــی مســتقل را بــه نمایــش میگذارنــد ،از نظــر ســاختاری و یــا
مفهومــی بــا شــاخصهای دیگــر نیــز در ارتبــاط هســتند .بهطــور مثــال ،در خصــوص شــاخص

شناســایی موجودیتهــای پیونــدی نیــز میتــوان ایــن تحلیــل را ارائــه داد کــه متخصصــان پانــل
بــر روی ایجــاد شــبکة پیونــدی بیــن موجودیتهــا بــر اســاس نظامهــای شناســگر تأکیــد دارنــد.
از نظــر متخصصــان پانــل ،ایــن شــبکة پیونــدی میتوانــد در قالــب جایگیــری مشــخصات پایــة
موجودیتهــای پیونــدی بــا موجودیــت مرجــع مــورد شناســایی در فــرادادة شناســایی تعبیــر شــود.

ایــن شــاخص ،ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا شــاخص فــرادادة ســاختاری دارد کــه جداکــردن آن
نشــان از تأکیــد ویــژة اعضــاء متخصصــان پانــل بــر روی آن دارد .همیــن ارتبــاط را میتــوان در

خصــوص دو شــاخص تفکیــک انــواع اشــیاء و اســتاندارد نیــز بیــان کــرد .بــر اســاس ایــن تحلیــل،
بایــد گفــت کــه مبنــای نظــری روشــی کــه بــرای ارزیابــی مقایســهای کارایــی مؤلفــة ســاختار

فــرادادة نظامهــای مــورد ارزیابــی اســتفاده میشــود ،نبایــد شــاخصهای چارچــوب را بهعنــوان
شــاخصهای مســتقل بــدون ارتبــاط در نظــر بگیــرد .تأییــد ایــن نکتــه هــم اشــاره بــه آن بهعنــوان
یکــی از معیارهــای انتخــاب روشهــای تصمیمگیــری چندمعیــاره اســت کــه در مطالعــة «اصغرپــور»
( )1385ارائــه شــده اســت.

 .2-4نتایج ارزیابی

همانطــور کــه در بخــش قبــل بیــان شــد ،در گام دوم ،نســبت بــه ارزیابــی تطبیقــی ســه نظــام

شناســگر دیجیتالــی بــر مبنــای چارچــوب پایــة ایجادشــده در گام اول اقــدام شــد .بهطــور کلــی،
ســاختار فــراداده ،بــر روی فــرادادة هســتهای موجودیتهــا و وجــود دیکشــنری داده در نظــام

شناســگر متمرکــز اســت .بــر اســاس بررســی اولیــة انجامشــده ،از شــش نظــام شناســگر دیجیتالــی،
س��ه نظـ�ام شناس��گر شـ�امل «آرک»« ،دیاُآی» و «یوس��یآی» ســاختارهای مبتنــی بــر فــرادادهای را
بهمنظــور شناســایی اشــیاء ارائــه دادهانــد .بــر ایــن اســاس ،امــکان ارزیابــی تطبیقــی فــرادادة ایــن ســه
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نظــام بــا شــاخصهای مبنــای طراحــی مؤلفــة فــراداده وجــود دارد .در جــدول  ،2نتایــج ارزیابــی
تطبیقــی ایــن ســه نظــام بــههمــراه تحلیــل ســاختار مؤلفــة ســاختار فــرادادة هــر کــدام از آنهــا ارائــه
شــده اســت.

در مجم��وع ،نتای��ج ای��ن ج��دول نش��ان میده��د ک��ه نظ��ام «دیاُآی» بیشــترین انطبــاق و
نظامه�اـی «یوس��یآی» و «آرک» بهترتیــب ،انطبــاق نســبتاً کمــی را بــا شــاخصهای مبنــای

طراحــی مؤلفــة فــرادادة پژوهــش حاضــر دارنــد .در تحلیــل ایــن نتایــج و بهعنــوان اولیــن نکتــه
میتــوان گفــت کــه اصلیتریــن دلیــل انطبــاق نســبتاً باالتــر نظــام «دیاُآی» در مقایســه بــا دو نظــام

دیگــر را میتــوان در کارایــی بــاالی آن دو شــاخص شناســایی موجودیتهــای پیونــدی و فــرادادة
ســاختاری جســتوجو کــرد ،بهطــوری کــه بــا حــذف ایــن دو شــاخص از ارزیابــی و اجــرای
یاُآی» ()0/720
مجــدد ،مقادیــر روش «تاپســیس» بهترتیـب ،بــرای نظــام «آرک» ( ،)0/248نظــام «د 
و نظــام «یوســیآی» ( )0/685بهدســت میآیــد .اصلیتریــن دلیــل مفهومــی ایــن تفــاوت را
میتــوان توجــه نظــام «دیاُآی» بــه ایجــاد نگاش ـتهای پیونــدی مبتنــی بــر فرادادههــای ســاختاری
(عناصــر آفرینــش پیونــدی ،هویــت پیونــدی و عامــل اصلــی) دانســت کــه در ســاختار فــرادادة دو
نظــام دیگــر بــه آن حتــی توجــه حداقلــی نیــز نشــده اســت .البتــه خــود نظــام «دیاُآی» نیــز در ایجــاد
پیونــد مبتنــی بــر شناســگر دیجیتالــی بیــن انــواع موجودیتهــای خــود محدودیتهایــی دارد کــه از

آن جملــه میتــوان بــه ماهیــت مبتنیبــودن ایــن نظــام بــر نــوع ســاختاری آفرینــش و شــکل گرفتــن
همــة پیوندهــا بــر پایــة ایــن نــوع ســاختار اشــاره نمــود.

در تحلیــل شــاخص تفکیــک انــواع اشــیاء نیــز میتــوان بیــان کــرد کــه چــون دو نظــام

«دیاُآی» و «یوســیآی» ســاختار مــدل دادة مفهومــی ،فــراداده و دیکشــنری خــود را بهترتیــب،

بــر پایــة مدلهــای مفهومــی «ایندکــس» و «افآرب ـیآر» (و یــک مــدل ابتــکاری) شــکل دادهانــد،
از کارایــی خوبــی در ایــن شــاخص برخــوردار هســتند .ایــن نتیجــه نشــان از اهمیــت وجــود مــدل
مفهومــی پایــة شناســایی انــواع موجودیتهــا بهعنــوان پایههــای اصلــی ایجــاد یــک نظــام شناســگر

دیجیتال��ی دارد .ل��زوم وجــود چنیــن مــدل مفهومــی در نظامهــای شناســگر دیجیتالــی در مطالعــة
) Khedmatgozar and Alipour-Hafezi (2015نیــز بیــان شــده اســت.

همانطــور کــه مشــاهده میشــود در مقایســة ســطح استاندارســازی ســاختارهای فــراداده در
ایــن ســه نظــام ،نظــام «دیاُآی» از کارایــی باالتــری برخــوردار اســت .همیــن نتیجــه در شــاخص

تعامــل فــراداده نیــز مشــاهده میشــود .ایــن نزدیکــی نتایــج در ایــن دو شــاخص را میتــوان بهدلیــل
یاُآی» دانســت کــه بــر ایــن اســاس ،ایــن نظــام را
استانداردســازی ســاختاری فــراداده در نظــام «د 
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قــادر ســاخته اســت کــه تعامــل خــود در ســطح فــراداده را بــا دیگــر نظامهــای فــرادادهای در قالــب

چارچــوب اســتانداردی تحــت عنــوان چارچــوب نگاشــت واژگان «ویاماف» 1ایجــاد کنــد.

جدول  .2نتایج ارزیابی تطبیقی مؤلفة ساختار فرادادة نظامهای شناسگر دیجیتال بر اساس چارچوب ارزیابی بهروش
«تاپسیس»
ردیف نام شاخص

1

نام نظام
(ARK )1

فرادادة توصیفی 5

(UCI )3( DOI )2

9

7

توضیحات

( )1دارای عناصــر حداقلــی چــه چیــزی ،چــه کســی،

چــه زمانــی و کجاســت کــه بــهشــکل ناقــص و اولیــه
فــرادادة توصیفــی شــامل عنــوان ،پدیدآورنــده ،تاریــخ
ایجــاد یــا تولیــد موجودیــت را ارائــه میدهــد )2( .در

فــرادادة هســتهای دقیقـاً بــه بخــش فــرادادة توصیفــی اشــاره
کــرده و امــکان شناســایی شــئ مــورد نظــر و مشــخصات
توصیفــی آن را فراهــم میکنــد ،امــا توصیفهایــی ماننــد

کلمــات کلیــدی و چکیــده را نــدارد )3( .حــاوی دادههــای
توصیفــی شــامل نــام ،نــوع ،حالــت شناســایی ،و مســئول

موضــوع موجودیــت شناساییشــده اســت ،امــا بــا ذکــر

دلیــل عــدم مأموریــت توصیفــی یــک شــئ ،توصیفهایــی
ماننــد کلمــات کلیــدی و چکیــده را نــدارد.

)1. VMF (Vocabulary Mapping Framework
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ردیف نام شاخص

نام نظام
(ARK )1

(UCI )3( DOI )2

2

تفکیک انواع
اشیاء

5

9

7

3

استاندارد

7

10

9

توضیحات

( )1مدعــی اســت کــه اشــیاء را در انــواع اشــیاء دیجیتالــی،

اشــیاء فیزیکــی ،موجــودات زنــده و گروههــا و اشــیاء

نامحســوس شناســایی میکنــد .پــس میتــوان گفــت
تفکیــک اشــیاء در آن بهطــور نســبی انجــام شــده اســت.
البتــه ایــن تفکیــک مبتنــی بــر یــک مــدل مفهومــی نبــوده

و شــکل سلســلهمراتبی نداشــته و ســاده اســت )2( .یکــی
از اهــداف فــرادادة هســتهای شــناخت ذکرشــده اســت.

از ســوی دیگــر ،در فــرادادة حاضــر بــا اســتناد بــه مــدل
مفهومــی ایندکــس ،از ســه نــوع اولیــة آفرینــش ،دســتة

متشــکل و رویــداد ،اقــدام بــه شناســایی دو نــوع اول
میکنــد ،امــا در تعاریــف اولیــة آن نــوع ســومی نیــز

وجــود دارد و در فــرادادة هســتهای بــه جزئیــات شناســایی
آن اشــارهای نشــده اســت )3( .ســاختار اصلــی شناســایی
مبتنــی بــر مــدل مفهومــی «افآربــیآر» بــوده و شــامل

حالتهــای فیزیکــی ،دیجیتالــی ،انتزاعــی و موقعیتــی-

زمانــی میباشــد ،ولــی در حــال حاضــر فقــط شــئ
دیجیتالــی را شناســایی میکنــد و در آن تمهیداتــی بــرای
توســعه بــه دیگــر اشــکال منابــع نیــز درنظــر گرفتــه شــده
اســت.

( )1از ســاختار اســتناد منابــع الکترونیــک «ایآرســی»
اســتفاده میکنــد« .ایآرســی» شــکلی از توصیــف بــرای

اشــیاء اســت کــه از عناصــر فــرادادة دوبلینکــور اســتفاده
نمــوده اســت .پــس ،میتــوان آن را نوعــی اســتاندارد

دانســت )2( .ایــن فــراداده بهعنــوان اســتاندارد ایــزو منتشــر

شــده اســت )3( .عناصــر فــراداده «یوس ـیآی» برگرفتــه از
اســتاندارد ایــزو  1179میباشــد ،ولــی بومیســازی شــده
اســت.
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ردیف نام شاخص

4

شناسایی
موجودیتهای
پیوندی

نام نظام
(ARK )1

0

(UCI )3( DOI )2

7

0

توضیحات

( )1و ( )3امــکان شناســایی موجودیتهــای پیونــدی

موجودیــت شناساییشــده در فــرادادة آنهــا وجــود
نــدارد )2( .در بخــش فــرادادة توصیفــی عناصــر مربــوط

بــه آفرینــش و دســتة متشــکل پیونــدی ،امــکان شناســایی
موجودیتهــای پیونــدی مربــوط بــه یــک آفرینــش را
فراهــم میکنــد ،امــا بهصــورت مســتقیم عنصــری بــا نــام

منبــع یــا مرجــع نــدارد .ضمــن اینکــه ســاختار دادهای
ایــن نظــام نشــان میدهــد کــه در ســطح هویــت امــکان

شناســایی آفرینشهــای پیونــدی آن هویــت را بهطــور
مســتقیم فراهــم نمیکنــد.

5

فرادادة راهبری

7

5

9

( )1دارای عناصــر حداقلــی چــه چیــزی ،چــه کســی،

چــه زمانــی و کجاســت کــه در بخــش فــرادادة هســتهای
ب ـ ه شــکل ناقــص و اولیــه فــرادادة راهبــری تاریــخ ایجــاد

یــا تولیــد موجودیــت را ارائــه میدهــد .در بخــش شــرح
تعهــد هــم فــراداده در واقــع ،بــه شناســایی تأمینکننــدة

دیجیتالــی و شــرح و تاریــخ تعهــد وی اشــاره میکنــد کــه
در ایــن بخــش نــوآوری دارد )2( .در فــرادادة هســتهای

دقیقــاً بــه بخــش فــرادادة راهبــری اشــاره کــرده کــه در
آن عناصــری از جملــه در دو حــوزة راهبــری صــدور
و راهبــری ویرایــش بــه چشــم میخــورد )3( .فــرادادة

هســتهای نظــام حــاوی دادههــای راهبــری (اطالعــات
مدیریتــی شــئ شناساییشــده و اطالعــات فنــی فایــل بــرای

تفکیــک در ســطح دیجیتالــی (نــه معنایــی) و شناســگرهای
دیگــر شــئ مــورد نظــر میباشــد .در شــکل کلــی ،وارد

شــدن تفکیــک ســطح دیجیتالــی کــه در بخشــی از آن
بــه نــوع فایــل دیجیتالــی شــئ شناساییشــده میپــردازد،
میتــوان از نوآوریهــای ایــن بخــش از فــراداده دانســت.
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ردیف نام شاخص

نام نظام
(ARK )1

(UCI )3( DOI )2

6

فرادادة ساختاری 0

7

0

7

5

9

7

توضیحات

( )1و ( )3فــرادادة ســاختاری را ارائــه نمیدهنــد )2( .ایــن

نظــام اشــاره دارد کــه هــر شــئ در ســطحی کــه مــورد نیــاز
اســت شناســایی میشــود .در بخــش فــرادادة توصیفــی

نیــز عناصــر مربــوط بــه آفرینــش و دســتة متشــکل مرتبــط،
امــکان شناســایی یــک شــئ و اجــزاء آن را فراهــم میکنــد.

تعامل فراداده

( )1از ســاختار اســتناد منابــع الکترونیــک «ایآرســی»
اســتفاده میکندکــه بهطــور ســاختاری میتوانــد بــا
عناصــر فــرادادة «دوبلیــن کــور» تعامــل داشــته باشــد)2( .
یکــی از اهــداف فــرادادة هســتهای تعامــل ذکــر شــده
اســت .تعامــل در ایــن نظــام بهطــور کامــل و در ســطح
پیشــرفته بــا پیادهســازی چارچــوب نگاشــت واژگان
(ویاماف) و نگاشــت فــرادادة هســتهای بــا ایــن چارچــوب
ایجــاد شــده اســت )3( .بهعنــوان یکــی از فضاهــای نــام
در نظــام شناســگر دیجیتالــی «یــوآراِن» شناســایی شــده
اســت و مدعــی اســت کــه فــرادادة هســتهای آن نگاشــت
معنایــی اطالعــات بــه هــر عنصــری را بهمنظــور پشــتیبانی
از قابلیتهــای پیونــدی فراهــم میکنــد .در نســخة  3ایــن
نظــام نیــز ارزیابــی انطباقــی بیــن فــرادادة هســتة ایــن نظــام و
دو اســتاندارد «دیاُآی» و «دوبلینکــور» انجــام شــده اســت

کــه نشــان از تعامــل خــوب ایــن نظــام بــا ایــن دو اســتاندارد
فــراداده در ســطح فــراداده دارد.
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ردیف نام شاخص

نام نظام
(ARK )1

(UCI )3( DOI )2

8

پیچیدگی

3

7

9

9

ثبات فراداده

9

7

5

توضیحات

ـم آن بســیار ســاده اســت
( )1بــا توجــه بــه عناصــر بســیار کـ ِ

و دقــت تفکیــک و شناســایی معنایــی بســیار کمــی هــم
دارد )2( .فــراداده ســاختاری حداقلــی ارائــه داده کــه ضمــن
ســادگی اولیــه ،امــکان شناســایی شــئ را در هــر ســطحی از
جزئیــات و دقــت فراهــم مینمایــد )3( .تعــداد کــم عناصــر
فــراداده نشــان از ســادگی آن دارد و در عیــن ســادگی،
ســعی در پوشــش عناصــر مــورد نیــاز بــرای شناســایی پایــة
موجودیــت مــورد نظــر و ایجــاد دادههــای مــورد نیــاز بــرای
دسترســی بــه موجودیــت مــورد نظــر در فضــای دیجیتــال
دارد .بنابرایــن ،میتــوان گفــت ایــن فــراداده از نظــر تعــادل
بیــن ســادگی و پیچیدگــی در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد.
( )1بــا توجــه بــه ســادگی ســاختار فــرادادة هســتهای خــود،
از ثبــات فــرادادة خوبــی برخــوردار بــوده اســت و ســاختار

آن در طــول زمــان ارائــه و توســعة آن عــوض نشــده اســت.
( )2ثبــات فــراداده در ایــن نظــام تحــت دو عنــوان ثبــات

اجــزای فنــاوری دیکشــنری داده و ثبــات تبدیــل بــه فــرادادة

هســتهای مطــرح شــده اســت و راهکارهــای مــد نظــر نظــام

در ایــن دو نــوع ثبــات تشــریح شــده اســت .امــا بــا توجــه
بــه عــدم توصیــف نــوع ســاختاری ســوم اشــیاء ایــن نظــام

(رویــداد) در فــرادادة حاضــر ،امــکان توســعة آن در آینــده

وجــود دارد )3( .عناصــر فــراداده بــا توجــه بــه اینکــه
مبتنــی بــر اســتاندارد ایــزو  1179هســتند ،دارای ثبــات
نســبی هســتند .امــا ،چــون نظــام بیــان میکنــد کــه در حــال

حاضــر فقــط شــئ دیجیتالــی را شناســایی میکنــد ،ولــی
در آن تمهیداتــی ماننــد گنجانــدن عناصــر ذخیــره بــرای

توســعههای آینــده ،یعنــی توســعه بــه دیگــر اشــکال منابــع

نیــز درنظــر گرفتــه شــده ،میتــوان گفــت کــه ایــن امــکان

وجــود دارد کــه ثبــات فــراداده بــا گســترش ایــن نظــام بــه

خطــر بیفتــد.
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ردیف نام شاخص

10

استفاده از
دیکشنری داده

نام نظام
(ARK )1

0

(UCI )3( DOI )2

10

9

0/814

0/391

1

2

توضیحات

( )1بــا توجــه بــه ســادگی بیــش از حــد فــرادادة هســتهای

خــود از دیکشــنری دادهای اســتفاده نمیکنــد )2( .از
یــک دیکشــنری داده مبتنــی بــر یــک هستیشناســی

سلســلهمراتبی اســتفاده میکنــد کــه از ویژگیهــای آن
انتشــار آزاد آن در وب بــ ه شــکل قابــل اقــدام اســت)3( .

مبتنــی بــر اســتاندارد ایــزو  ،1179هــر کــدام از عناصــر
فــراداده را در  7عنصــر شــامل برچســب« ،یــوآراِل»
دسترســی ،آژانــس ثبتکننــدة عنصــر ،تعریــف ،نــوع
واژه ،نــوع داده و توضیحــات اضافــه تشــریح کــرده اســت.

مقادیــر مجــاز هــر کــدام از عناصــر در مشــخصات نظــام
تعریــف شــده اســت .ایــن دیکشــنری بهصــورت فایــل
متنــی در وب منتشــر شــده اســت.

روش Topsis

مقادیر 0/167
روش
3

یکــی از حوزههایــی کــه نظــام «دیاُآی» در آن نســبت بــه دو نظــام دیگــر ،کارایــی الزم را از

خــود نشــان نــداده ،فــرادادة راهبــری اســت .دلیــل ایــن امــر را نیــز میتــوان نوآوریهــای موجــود
در دو نظــام دیگــر (توجــه بــه تعهــد ثبــات نقــاط دسترســی موجودیــت در نظــام «آرک» و تفکیــک
ســطح دیجیتــال از جملــه نــوع فایــل موجودیــت شناساییشــده در نظــام «یوســیآی») دانســت.

البتــه ،وجــود فرادادههــای راهبــری در ســطح تخصیــص و ویرایــش را میتــوان از جملــه انــواع

فرادادههــای راهبــری دانســت کــه موجــب انطبــاق نســبی ایــن نظــام در ایــن شــاخص شــده اســت.

از مهمتریــن دالیــل عــدم کارایــی نســبی نظــام «آرک» نســبت بــه دو نظــام دیگــر ،میتــوان

عــدم مبتنیبــودن آن بــر یــک مــدل مفهومــی بــرای شناســایی انــواع موجودیتهــا دانســت .ایــن
عــدم اســتفاده را میتــوان اصلیتریــن دلیــل بــرای عــدم اســتفاده از دیکشــنری داده ،ســادگی
بیــش از حــد فــرادادة هســتهای ،عــدم توجــه بــه فــرادادة ســاختاری و عــدم امــکان شناســایی

موجودیتهــای پیونــدی در ایــن نظــام دانســت .بــه بیــان دیگــر ،توجــه محــض ایــن نظــام بــه

حــوزة فنــی راهــکار نظامهــای شناســگر دیجیتالــی موجــب شــده اســت کــه توجــه بســیار کمــی بــه
موضوعــات ســاختاری مدیریــت اطالعــات ماننــد ســاختار مؤلفــة فــراداده داشــته باشــد.
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همانطــور کــه بیــان شــد ،کارکردهــای اســتفاده از شناســگرهای دیجیتالــی و ارائــة مزایایــی

در حوزههــای استانداردســازی و غنیســازی فــراداده ،تفکیــک بهتــر و شناســایی دقیقتــر

موجودیتهــا بــر اســاس ایــن فرادادههــا و جســتوجوی آســانتر و ســریعتر موجودیتهــا
مبتنــی بــر ایــن فرادادههــا موجــب گردیــد کــه نظامهــای شناســگر دیجیتالــی بــه اســتفاده از

ســاختارهای فــرادادهای مبتنــی بــر مدلهــای مفهومــی روی آورنــد .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش

آن بــود کــه ضمــن شناســایی چارچــوب پایــة کارایــی مؤلفــة ســاختار فــرادادة نظامهــای شناســگر

دیجیتالــی ،اقــدام بــه ارزیابــی مقایس ـهای ایــن نظامهــا نمایــد .بهمنظــور دســتیابی بــه ایــن اهــداف،
در گام اول ،بــر اســاس برگــزاری دو دور روش «دلفــی» ،چارچوبــی پایــه متشــکل از  10شــاخص

کارایــی اســتخراج شــد .از شــاخصهای کارایــی مــورد توجــه در ایــن چارچــوب میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد :لــزوم وجــود انــواع فــراداده شــامل فرادادههــای توصیفــی ،راهبــری و

ســاختاری ،اهمیــت شناســایی انــواع اشــیاء مبتنــی بــر یــک مــدل مفهومــی پایــه و داشــتن دیکشــنری
دادة پایــه ،الــزام استانداردســازی و ثبــات فــراداده ،توجــه بــه تعامــل فــرادادة نظــام بــا دیگــر نظامهای

شناســگر و فــراداده ،حفــظ تعــادل بیــن ســادگی و دقــت در ســاختار فــراداده و توجــه خــاص بــه
ایجــاد شــبکههای پیونــدی مبتنــی بــر شناســایی منابــع ،و ارجاعــات و موجودیتهــای پیونــدی

بــا موجودیــت شناساییشــده در قالــب فــراداده .در گام دوم نیــز بــا مبنــا قــراردادن چارچــوب
ایجادشــده و بــر اســاس اصــول ارزیابــی تطبیقــی ،بــر اســاس روش «تاپســیس» اقــدام بــه مقایســة

کارایــی ســه نظــام شناســگر دیجیتالــی مطــرح در ســطح جهــان شــد .نتایــج ایــن ارزیابــی نشــان
داد کــه در بیــن شــش نظــام شناســگر دیجیتالــی مطــرح در ســطح جهــان ،نظــام «دیاُآی» بیشــترین
انطبــاق را بــا چارچــوب ارزیابــی کارایــی مــورد نظــر دارد .نظامهــای «یوســیآی» و «آرک»
بهترتیــب ،انطبــاق متوســط و کمــی بــا ایــن چارچــوب دارنــد و نظامهــای «هنــدل»« ،پییــوآراِل»

و «یــوآراِن» بــدون داشــتن مؤلف ـهای بــه نــام ســاختار فــراداده یــا مــدل داده ،هیــچ انطباقــی بــا ایــن

چارچــوب ندارنــد.

بــر اســاس ایــن نتایــج ،کاربردهــای اصلــی ایــن پژوهــش را میتــوان از چنــد دیــدگاه مــورد

بررســی قــرار داد .در دیــدگاه اول ،اگــر بــه ایــن نتایــج از دیــدگاه کاربــران شناســگرهای دیجیتالــی

توجــه شــود ،میتــوان گفــت کــه چارچــوب طراحیشــده بــه کاربــران کمــک میکنــد کــه ضمــن
توجــه بیشــتر بــه نیازهــای اطالعاتــی خــود در هــر کــدام از شــاخصهای کارایــی استخراجشــده

در چارچــوب پایــه ،بتواننــد بــر اســاس نیازهــای اطالعاتــی بهتــر شناساییشــدة خــود اقــدام بــه
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اســتفاده از هــر کــدام از ایــن نظامهــای شناســگر نماینــد .بهطــور مثــال ،نیازهــای اصلــی مجریــان
تحلیلهــای اســتنادی بیشــتر در زمینــة فرادادههــای توصیفــی و ســاختاری و همچنیــن ،شناســایی

موجودیتهــای پیونــدی یــک موجودیــت اســت .بنابرایــن ،بــر اســاس نتایــج ایــن ارزیابــی ،آنهــا

بهراحتــی میتواننــد نظــام شناســگر «دیاآی» را بهعنــوان نظــام شناســگر دیجیتــال نظــام خــود
انتخــاب کننــد ،همانطــور کــه ایــن رویکــرد را در نظامهــای اســتنادی معروفــی ماننــد «اســکوپوس»

و «وبآوســاینس» شــاهد هســتیم ( .)Gorraiz et al. 2016از ســوی دیگــر ،کاربــران حــوزة مدیریــت

حقــوق دیجیتــال بــا ارزیابــی وبســایتها ،بــا توجــه بــه اینکــه نظــام «آرک» در شــاخص
فــرادادة ســاختاری اقــدام بــه ثبــت تعهدهــای نقــاط دسترســی یــا همــان تأمینکننــدگان اینترنتــی

موجودیتهــا میکننــد ،میتواننــد از ایــن نظــام بهعنــوان نظــام پایــه در ارزیابــی یــا مدیریــت
خــود اســتفاده کننــد .یــا در مثالــی دیگــر ،کاربرانــی کــه بهدنبــال اســتانداردهای فــراداده در محیــط

دیجیتالــی ماننــد اینترنــت هســتند ،میتواننــد بــا توجــه بــه ســاختارهای اســتاندارد فــرادادة موجــود در
نظامهــای «دیاُآی» و «یوس ـیآی» ،از ســاختار فــرادادة ایــن نظامهــا بهرهمنــد شــوند .البتــة بایــد در
ایــن حــوزة کاربــرد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن دو اســتاندارد هنــوز بهعنــوان دو اســتاندارد

مطــرح در دنیــای فــراداده بهطــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار نگرفتهانــد ( .)Riley 2010نتایــج
ایــن پژوهــش بــرای کاربردهــای گوناگــون بالفعــل شناســگرهای دیجیتالــی ماننــد یکپارچهســازی

زنجیــره و شــبکة محتــوای دیجیتالــی ( )Sidman and Davidson 2001و کتابخانههــای دیجیتالــی
( )Wang 2007و یــا در کاربردهــای بالقــوهای ماننــد ابزارهــای چندرســانهای (ماننــد تلویزیونهــای

تعاملــی) ،موزههــای دیجیتالــی ،گردشــگری مجــازی و آمــوزش الکترونیکــی (خدمتگــزار ،علیپــور

حافظــی و حنف ـیزاده  )1393نیــز میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

از دیــدگاه دوم ،نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد بــه مجریــان اصلــی ایــن نظامهــا در ایجــاد،

اصــاح و توســعة ســاختارهای مبتنــی بــر فــراداده کمــک نمایــد .بــرای نمونــه ،نتایــج ایــن پژوهــش

ایــن پیــام را میتوانــد بــرای نظــام «یوسـیآی» داشــته باشــد کــه اقــدام بــه توســعة ســاختار خــود در

حــوزة فــرادادة ســاختاری نمایــد تــا بتوانــد ضمــن ایجــاد شــبکههای پیونــدی موجودیتهــا ،کارایــی
باالتــری را از خــود نشــان دهــد .در مثالــی دیگــر ،ایــن نتایــج میتوانــد توجــه نظامهــای شناســگر

دیجیتالــی را کــه فقــط در حــوزة فنــی راهــکار وضــوح شناســگرهای دیجیتالــی فعالیــت دارنــد (از
جملــه «هنــدل»« ،یــوآراِن» و «پییــوآراِل») ،بــه لــزوم گســترش و توجــه بیشــتر بــه ســاختارهای

فــرادادهای مبتنــی بــر مدلهــای مفهومــی را در شناســایی یکتــای موجودیتهــای دیجیتالــی جلــب
نمایــد .ایــن توجــه بهخصــوص بــرای نظامهــای در حــال توســعهای ماننــد «پییــوآراِل» کــه در
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حــال بازطراحــی و گســترش حــوزة نفــوذ خــود در وب هســتند ( ،)Wood 2010میتوانــد راهگشــا

باشــد.

هماننــد تمامــی پژوهشهــا ،پژوهشــگران در اجــرای ایــن پژوهــش نیــز بــا مالحظاتــی مواجــه

بودنــد .بهعنــوان نخســتين نکتــه بایــد گفــت کــه در ایــن پژوهــش تنهــا یکــی از مؤلفههــای اصلــی
نظامهــای شناســگر دیجیتالــی ،یعنــی ســاختار فــراداده مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و آن هــم

بهدلیــل اهمیــت حــوزة هدفگــذاری شناســایی و تفکیــک موجودیتهــا در ایــن نظامهــای
شناســگر اســت .بــا توجــه بــه ســاختار ایــن نظامهــا ،قطع ـاً مؤلفههــای اصلــی دیگــری نیــز ماننــد
ســاختار نحــو و یــا مکانیــزم وضــوح هســتند کــه نیــاز بــه ارزیابــی کارایــی آنهــا احســاس میشــود.

بنابرایــن ،بهعنــوان اولیــن پیشــنهاد ،ایجــاد چارچوبهــای پایــه بــرای ارزیابــی کارایــی دیگــر
مؤلفههــای نظامهــای شناســگر میتوانــد در پژوهشهــای آتــی مــورد توجــه قــرار گیــرد .دومیــن
مالحظــة پایــه در ایــن پژوهــش مبتنــی بــر ایــن بــود کــه نظامهــای منتخــب بــرای ارزیابــی ،محــدود

بــه نظامهــای شناســگر دیجیتــال دارای جامعیــت حــوزة شناســایی ،آن هــم بــر مبنــای یــک پژوهــش
پایــه در ایــن حــوزه اســت .ایــن ارزیابــی در شــکل توســعهای خــود میتوانــد بهطــور مثــال بــرای

نظامهــای شناســگر دیجیتالــی درحوزههــای تخصصــی خــاص ،ماننــد نظامهــای «آیاسانآی»،
«میریــام»« ،اُرکیــد» و «انب ـیان» 1نیــز انجــام شــود .همچنیــن ،بهعنــوان آخریــن نکتــه بایــد بــه ایــن
موضــوع اشــاره کــرد کــه همانطــور کــه نتایــج نشــان داد ،نظــام «دیاُآی» بهعنــوان نظــام شناســگر

دیجیتــال دارای کاراتریــن ســاختار فــراداده شــناخته شــد .بــا بررس ـیهای اولیــه ،ســاختار فــرادادة
هســتهای ایــن نظــام بــر پایــة مــدل مفهومــی «ایندکــس» و بــا الگوبــرداری دو الگــوی پایــه ،یعنــی
چارچــوب «آردیاِی /اُنیکــس» 2و دیکشــنری داده «دیدکــس» 3شــکل گرفتــه و توســعه یافتــه
اســت .مطالعــة مــوردی ایــن رونــد و چگونگــی شــکلگیری ایــن اســتاندارد میتوانــد بهعنــوان

یــک ایــده بــرای انجــام یــک پژوهــش تحلیلــی توســعه ،کــه در دیگــر نظامهــای فــرادادهای قابــل
اســتفاده اســت ،مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻘﺎﻟﻪ
حمیدرضا خدمتگزار

متولــد ســال  ،1363دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــته مدیریــت

فنــاوری اطالعــات از پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانداک)

اســت .ایشــان هماکنــون بــه عنــوان پژوهشــگر در ایــن پژوهشــگاه مشــغول بــه

فعالیــت اســت.

مدیریـت سیسـتمهای اطالعاتـی ،تعامـل انسـان و رایانـه ،سیسـتمهای شناسـگر

ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار دیجیتالـی ،تجـارت الکترونیکـی و مدلهای کسـب و کار الکترونیکی از جمله
ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار عالیق پژوهشـی وی اسـت.
مهدی علیپور حافظی

متولــد ســال  ،1352دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــته علــم اطالعــات

و دانششناســی از دانشــگاه آزاد اســامی -علــوم و تحقیقــات اســت .ایشــان

هماکنــون اســتادیار دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اســت.

حوزههــای مدیریــت منابــع اطالعاتــی و کتابخانــه دیجیتالــی از جملــه عالیــق

پژوهشــی وی اســت.
ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺣﺎﻓﻈﻲ

ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺣﺎﻓﻈﻲ
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