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بازیابی یکپارچه داده ها و انتشارات پژوهشی در کتابخانه هاي دیجیتالی
1

  

  ماکسیمیلیان ا ستمفابر؛ بنجامین زاپیلکو : مولفان

  2حسین خسروي:مترجم

  کیدهچ

 مانند (مختلف اطالعات پژوهشی  قالبهاي   انواع    براي یکپارچه سازي   زرگیدر حال حاضر کتابخانه هاي دیجیتالی با چالش ب             

این براي که   می باشند روبه رو)طرح ها و غیره   شارات، داده هاي اولیه، پرونده هاي شخصی، پرونده هاي سازمانی، اطالعات            انت

 مـشکل سـاختاري و عـدم تجـانس     مـساله    این . و بازیابی وجود ندارد   دهی سازمان   عامی جهت تا این تاریخ هیچ مدل       مشکل

براي که  نمایه سازي روشهايو گان واژداده اي،  فراگسترده اي از استانداردهاي طیف را سبب می شود و باعث پیدایش       معنایی  

داده هاي مرجع براي انتـشارات و        بر یکپارچه سازي      نه تنها  در این پژوهش،  .  می گردد  ،شودمی  انواع مختلف اطالعات استفاده     

ئل موجود در حوزه هاي دیگر نیز به کـار گرفتـه        براي رفع مسا    نتایج آن   متمرکز شده بلکه   داده هاي پژوهشی در علوم اجتماعی     

 با روشهاي  راانتشاراتي  روشهاي سنتی نمایه سازي محتوا  کهبراي بازیابی یکپارچه داده هاي واقعی و متنی         مدلی  ما  . می شود 

 کـه بـراي   یئهاروش. هستند رویه هاي هستی شناختی    بر مبناي     این روش ها   اما به ندرت  . ترکیب می کند، ارائه می کنیم     جدید  

 مـدل   اینمزایاي استفاده از.  مناسب تر است  بکار می رود،   محتواي داده هاي پژوهشی    که در   مانند آنچه  اطالعات پیچیده ارائه  

موردنیـاز  مجموعه فعالیتهـاي   کاستن از   - 2  موجود  دانش نظامهاي سازماندهی  سادگی استفاده مجدد از      -1:  از  است از    عبارت

    با استفاده از هستی شناسیاي حوزه  الگوسازيجهت

، یکپارچه سازي اطالعات، داده هاي پژوهشی، هستی یبازیابی اطالعات، کتابخانه هاي دیجیتال :ي موضوعیکلید واژه ها

  .  دانش، معماري اطالعات دهیشناسی، سازمان

  

  : مقدمه -1

براي   تغییرات گسترده ايشانکردبر اساس نقش و کار یدرطول چند سال گذشته، کتابخانه هاي دیجیتال       

 نشان مـی  )POLL, 2004 (چند پژوهشنتایج  )DELOS, 2005. ( داشته اند خودکاربران متخصص

فراداده ها از منابع مختلف و قابل دسترس ساختن آنها براي بازیابی بـا              ه  دهد که بهره برداري یا پیوند دادن ب       

ـ   فقط حداقل استاندارد هاي فنی    نکار برد ه  ب ـ ا ویژگیهـاي داده اي و بازیـابی   مـرتبط ب پاسـخگویی بـه   راي  ب

در انـواع   قوي  یکپارچه گی    توقع زیادي دارند تا نوعی    کاربران  .  نیست  کافی  دیگر نیازهاي  اطالعاتی کاربران   

داده هاي رشـته     منابع کتابشناختی، پژوهشها و سایر اطالعات اولیه،         ،اعم از منابع تمام متن    ( منابع اطالعاتی   

نشان دهنده استفاده آنها از تمایل این .  پدید آید)، پرونده هاي محققان و غیره     طرح ها ، اطالعات   هاي زمانی 

ویـژه در علـوم   ه ب. استاین نوع اطالعات در مراحل مختلف و در ترکیبات مختلف در سراسر چرخه تحقیقات  

در سـطح بـین    یـات بـسیار  بـا جزئ   را که داده هاي تجربیوآرشیو داده هاست   از یک سو    جایی که  ،اجتماعی

مدخل اختصاصی براي موجودي آنها ایجاد می کنـد  شده اند مستند می کند و شناسه هاي سازماندهی  المللی  

کمتـرین پیونـد   تابخانه ها و مراکز اطالعاتی  ک منابع موجود در     بهاین اطالعات و زیر ساختها      و از سوي دیگر     

 در  هم کنندگان اطالعـات را در سـازماندهی همکـاري خـود           فرا نه تنها همکاري      موضوع این .ممکن را دارند  

دربـاره  سـواالت پژوهـشی     سـبب پیـدایش  به چالش مـی کـشاند بلکـه   در کنار یکدیگر گردآوري همه منابع  

  . نیز می شود ساختاري و معنایی ، اطالعات پژوهشی به لحاظ فنیه کردن یکپارچگیچگون

ه مدارك همـراه یعنـی نـسخه هـاي مختلـف پرسـشنامه هـا،           از چرخه کامل زندگی داده ها از جمل        پشتیبانی

، نمونه هاي توزیع فراوانی و خالصه آماري براي         دستورالعمل نامه ها   پژوهش،   یکداده هاي نهایی    مجموعه  

                                                
1 Stempfhuber, Maximilian; Zapilko, Benjamin (2009). "Integrated retrieval of research data and 
publication in digital libraries". 
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با بازنمونه هاي معنایی تولید شده براي متون پژوهشی  که در حال حاضر   معانی خاص داده اي   ، ایجاد   متغیرها

ــافی ندار ــدگی اســتمطابقــت ک ــد داراي پیچی ــدار شــدن  ن ــا پدی ــا ام ــرتبط ب ــانگــاره م              م الکترونیکــیوعل

)Gold, 2007(ایجاد زیر ساختهاي جامع در نظر گرفته شده است توجه را به علم ترقی به عنوان نشانه  که 

شرفته که بـا    حمایت از فعالیتهاي علمی پی    جهت   در    همکاري ايه شبکه   ایجاد و   ي و نرم افزار   يسخت افزار 

 ماننـد (منجر به تولید سـطح جدیـدي از انتـشارات علمـی             آغاز و   گردآوري داده ها و یاداشتهاي آزمایشگاهی       

و در همان زمـان نتـایج همـه تحقیقـات را     گردید معطوف کرد   )  و مخازن دسترسی آزاد    انتشارات الکترونیکی 

دست  به طور یک مورد نیاز است تااي علمیبنابر این مدلها و روشه.  قابل دسترس ساختهمکاربراي محققان 

شناسایی  به منظور    و سازگاري  و فرایندهاي تطبیق     گرددساختار و روابط معنایی انواع اطالعات پژوهشی ارائه         

و پیوند اطالعات مرتبط به هم جهت مستندسازي و هم براي بازیابی، تفسیر و استفاده مجدد از آنهـا تعریـف                     

، شـبیه   رایانش تـوزیعی    اي مانند  پایه اي هستند براي ویژگیهاي  پیشرفته       مبنا و    این مدل ها    همچنین .گردد

  .ناهمگون و مجزا داده هاي مصورسازيسازي و 

  

    پژوهشهاي جاري-2

دسترسی طوالنی مدت بـه اطالعـات پژوهـشی و          ایجاد  در جهت   زیادي  در حال حاضر تالشهاي بین المللی       

 نمونـه اي  DOI(3( دیجیتـالی توصـیفگرهاي شـیء  . ت گرفته است   ي آرشیوي صور  قالب ها استاندارد کردن   

 مکانی که واقعا ذخیره     به انتشارات دیجیتالی را      و مجموعه داده ها  که    هستند  دائمی توصیفگرهايبراي ایجاد   

  جامعه استانداردهائی را بـراي مـستند کـردن داده هـاي اولیـه              ،در سطح ساختاري  .  ، ارجاع می دهند   شده اند 

 اسـتانداردهایی کـه بـه    کـه  SDMX(5( یـا  طرح داده هاي مدركاز 4DDI مانند قالب ( کندطراحی می 

 یـا  6یـا دوبلـین کـور   مـارك  مانند (ندعنوان استاندارد هاي فراداده اي براي اجاعات کتابشناختی فراهم شده ا

بـراي   ی مـدل  کـه  7CERIF ماننـد ( ی  پژوهشهاي    نتایج فعالیت   براي مستند کردن   موجودیت هاي مرتبط  

انتشارات، امکانات و تجهیـزات پژوهـشی، پروانـه         ،   ها، موسسات  و طرح  است    پژوهشی سیستمهاي اطالعاتی 

جوامع مختلف تنها به ارتباطات بـی قاعـده اکتفـا           اما تاکنون این    . )  را پوشش می دهد    ثبت اختراعات و غیره   

ـ ( رکز داشته اند    تمتبادل فراداده ها     بیشتر بر    و استانداردها کرده   ماننـد  راي نمونـه پروتکـل هـاي برداشـت          ب

)OAI_PMH(8  .  و روش  ، جایابی هاي بین آنهـا مدارك بر اساس آن ثبت می شود     که    اي  ابرداده قالباز

به جاي عناصري که کمترین تشابه و تطابق را در این قالـب              می توان  جایابی طرحواره اي  براي  هاي رسمی   

  .نمود استفاده ها دارند

از   متفـاوت   فراداده اي  هاي  طرح طوري که  خیلی پیچیده است به      ی ناهمگون رطرف کردن ب, در سطح معنایی  

 داده ها به صورت موجود در و همه معانی ،نمی کنند محتواي معنائی استفاده جهت بازنمون استاندارد ابزارهاي

انواع ي پژوهشی   و بررسی ها   زمانی   مجموعه هاي  اولیه مانند داده هاي      داده هاي براي   .بیان نمی شود  کامل  

براي نمایه سازي محتوا  ) ها  رده بندي وواژه ها و اصطالحات  فهرست   مانند( گان کنترل شده    ژمختلفی از وا  

 )  انتـشارات  ماننـد (   براي نمایه سازي داده هاي متنـی اغلبدر صورتی که اصطالحنامه ها      .  می شود  استفاده

ارائه مفاهیم معنائی شوار است و منجر به بروز اختالفاتی در  د متفاوت گانهايژ این واتطابق. استفاده می شوند

                                                
3 DOI http://www.doi.org
4 DDI http://www.ddialliance.org
5 SDMX http://www.sdmx.org
6 DUBLIN CORE http://www.dublincore.org
7 CERIF http://www.eurocris.org/cerif/introduction
8 OAI-PMH http://www.openarchives.org
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بـراي مثـال    ( و روابط استفاده شده جهت بیان انواع مختلف رابطه ها بین ایـن مفـاهیم در داخـل هـر لغـت                       

 نمایه سازي محتوا در زمینه هاي رویکرددو  هر. می شود)  مشابه و غیره   ، اصطالحات خاص  ،اصطالحات عام 

 مـشکالت  دن در یک سیستم بازیابی مورد استفاده قرار گیر    چنانچه اما   ،دقابل توجیه هستن   تشان متفاو کاربردي

 یـک  عبارت بنـدي نگرش علمی براي  - اطالعاتمرتبط ترین اولیه، داده هاي براي  . تطابقی ایجاد می کنند   

ــین ــوال مع ــوند     س ــی ش ــذاري م ــه رمزگ ــر مربوط ــا متغی ــوال ی ــود س ــصادفی در خ ــورت ت ــه ص ــا ب        .    تنه

)KRAUSE; STEMPFHUBER, 2005 ( اسه هاي شنقالب این اطالعات نمی تواند مستقیما در

در . مناسب اصطالح نامه که براي بازیابی متون مرتبط یا بالعکس مورد استفاده واقع مـی شـوند قـرار گیرنـد                    

 عنـوان و  پـویش  هـا را بـا   خـشه ند تا اندازه معینی از اشکاالت و ن معموال می تواکاربران ن،زمینه بازیابی متو 

 باید در  بازاستفاده براي    پژوهش  یک ربط در جائی که   در   ،د، اما در مورد بازیابی داده ها      نچکیده نتایج رفع نمای   

مورد قـضاوت قـرار     ذاري و غیره    ، کدگ ه گیري، اندازه نمونه   نمون  روش ، متغیر ها   شامل ترکیبیک  سطحی از   

  . شودو برآورده شناخته  بیشتريربران با دقت  نیازهاي اطالعاتی کا تا الزم استگیرد

  

    ناهمگونی اطالعاتقالب هايمدلی براي یکپارچگی معنایی  -3
 . را توصیف می نمایدیمدل زیر یکپارچگی معنایی انواع ناهمگون اطالعات موجود در کتابخانه هاي دیجیتال  

  مدل  این . الت ذکر شده فوق را حل کند      توجه کرده و قادر است که مشک       معنایی   یناهمگونه رفع    ب این مدل 

را پوشش می دهد بلکـه      ) وهشی   پژ مانند داده ها و انتشارات    ( نه تنها محتویات معنایی انواع مختلف داده ها         

به طور خاص،   . وهش می باشد  با موجودیت هاي مرتبط با کل فرایند پژ       داده ها   براي پیوند دادن    شامل معانی   

نگـاه  (  می کنـد  یک مشکل معنایی اختصاصی را حل اشد و هر یک از الیه ها         مدل شامل سه الیه می ب      این

 .یه با جزئیات تشریح شده است ال  در پاراگراف زیر سه.)1 تصویرکنید به 

  مدل کامل : 1تصویر شماره 
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  وهش ژفرایند پ : 1  الیه 3-1

( موجودیت ها و روابط بین همه  فرایند پژوهش را منعکس می کند  کل )2تصویرنگاه کنید به ( این الیه      

 را نـشان  ) امکانات و توانمندیها، حـق امتیازهـا  ، ها، نتایجطرح، پژوهشیمانند اشخاص، سازمانها، برنامه هاي    

 تحقیق در آن انجام و نتایج تحقیق حاصل شدهبهر حال این الیه نشان دهنده چهار چوبی است که        . می دهد 

 مشترك اطالعات پژوهشی اروپا کـه       قالب( CERIFهایی شبیه به استاندارد       بر اساس مدل   این مدل  .است

شـده  بنا  POLICY GRID  توسعه داده شده یا هستی شناسی CRIS ٍeuro  وتوسط کمیسیون اروپا 

  را قیاسـی یای تقراییندهاي اسفرآموجود در این الیه، روابط ) CHORLEY & others, 2005 (. است

 طـرح هـاي  پیوند برقراري ، طرح هاپیوند نتایج به برقراري  ، نتایجنوشتنبراي مثال درباره ( پژوهش  حیطهدر  

ط و تب اطالعات مرکاوش براي از این روابط می توان. فراهم می کند) ی و غیرهپژوهشتکمیلی به برنامه هاي 

 متکی مـی باشـند  )  ببینید می ادامه در ( الیه هاي دیگره  پژوهشی که بی یک سیستم اطالعات هسته یحاطر

  .استفاده کرد

 همانگونـه کـه آنهـا     کمـک مـی کنـد    در این الیه به کاهش ابهامات در فرایند بازیابی   معانی رمزگذاري شده  

اطالعات زمینه اي براي نخستین درخواست هاي ارائه شده توسط کاربران در بافت کتابخانه هـاي دیجیتـالی    

 و منحصر به فـرد بـراي        توصیفگرهاي دائمی نه تنها   آنها  ). تون یا داده هاي پژوهشی    مانند م ( ارائه می دهند    

  فراهم می کنند بلکه آنها اطالعات   ) نویسنده، محقق، مدیر پروژه و غیره     مانند  ( اشخاص در نقشهاي مختلف   

 که معمـوال   دهند ارائه می)رنامه هاي بودجه براي مثال در مورد اهداف برنامه هاي استراتژیک از ب       ( تکمیلی  

براي پشتیبانی از راهبردهاي کاوش  انندتو می  بیان نمی شوند وموجودیت هاي اطالعاتی منفردتنها در سطح 

  . کاربر نهائی مورد استفاده قرار گیرند

  

2تصویر شماره

  
   نمایه سازي محتوا  :2الیه 3-2

 فراداده هاي همراه شامل نمایه سازي محتوا با         ( خود داده ها یا مدارك جایگزین        که از ی  اناین الیه با مع        

 این الیه ناهمگونی بین واژگان نمایه .برداشت می شوند ارتباط دارد)  بندي و غیره  ردهي نشانه ها،کلید واژها



٥

سازي به کاررفتـه در مجموعـه هـاي مختلـف و در قالـب هـاي مختلـف اطالعـات ماننـد رده بنـدي هـا و                   

   . )3نگاه کنید به تصویر  ( .براي انتشارات را بررسی می کنداصطالحنامه هاي تولید شده 

توافق دو  ( هاي ذهنی     طرح ، شامل واژه هاي نمایه سازي     موجود بین   معنایی ناهمگونیبا  یکردهاي مقابله   رو

  را در بازیابی اطالعـات افـزایش مـی دهـد    جامعیت فرآیندمعموال که هاي آماري و استنباطی،  ، روش )جانبه  

)Krause, 2004(یک نوع خاص اطالعات براي ها   درخواست شکل خودکار تغییرا و از کاربران ب ) ماننـد 

 واژه  یـادگیري  می کند، بنابراین نیاز به       پشتیبانی)  داده هاي آماري     مانند( به انواع دیگر اطالعات     ) انتشارات  

ختلف را با استفاده از واژه هاي        مجدد نیازهاي اطالعاتی در زمانهاي م      يبندو فرمول   هاي نمایه سازي جدید     

این انتقال خودکار می توانـد بـه عنـوان یـک     .  می کند رفع ، اصطالحات مناسب جستجو   یافتنمتفاوت  براي    

هایی که واقعـا در طـول    حطر. صورت بپذیردو خودکار در طول فرایند پژوهش       خدمت پیش زمینه اي شفاف      

 توسـط  و بسط مجموعه نتایج  و تکمیل     اکتشافی  اهداف  تامین ي برا  می توانند    واقع می شوند   بازیابی استفاده 

  .د نکاربر مورد استفاده قرار گیر

  

  3 تصویر شماره

  
   مفهومونبازنم: 3الیه. 3-3

 بین اصطالحنامه  درتفاوتهاي خاص بیان معناییکه  ) 4 تصویرنگاه کنید به ( استباالترین الیه  3الیه        

یعنی نیـت   (وجود در مثال داده هاي پژوهشی       مل نامه ها را با تبدیل معانی پنهان م        دستورالع بندي ها،    ردهها،  

به کلیدواژه هاي گویاي ارزان تر ماننـد آنچـه کـه در نمایـه               ) عالمانه جهت عبارت بندي یک سوال مشخص      

 در  ایـن شـکاف    ازمشکالت ناشـی    نمونه   . سازي انتشارات مورد استفاده قرار می گیرد دسته بندي می نماید          



٦

ي کلیـد واژه هـاي سـاده در         ها جـستجو  به دلیـل  هاي زیادي     پژوهش هایی هستند که در آنها    موقعیت  بیان  

توصـیفات  هاي عمیق از     تجزیه و تحلیل   اما انجام    ، مرتبط شناخته شده اند    عبارات سوالی یا برچسبهاي متغیر    

هـستی  . و به درد وي نمی خـورد      تطابق ندارد    نیاز اطالعاتی کاربر     آن پژوهش با  نشان می دهد که     پژوهشی  

 بـین معـانی   پیوندهنر به عنوان  جنبه هاي معینی در عرصه علوم اجتماعی و براي شناسی در اینجا می تواند      

و جنبـه  )  ارتباطات بین اصطالحات خـاص و عـام   نمونهبراي ( ساده تر از اصطالحنامه براي پایگاهاي متون   

  . مورد استفاده قرار گیردستورالعمل نامه هاد در سواالت پژوهشی و موجودهاي پیچیده 

  نتیجه گیري و تحقیق بیشتر -4

 دانش و بازیـابی اطالعـات در     دهی را در سازمان    مکمل یکردهايرو دارد که     سعی مدل ارائه شده در اینجا         

 ارائـه آن   سطوح معنایی و ساختاري      در  موجود همه ناهمگونیهاي وجود   با    و چوب کتابخانه هاي دیجیتالی   چار

 از  تعداد زیادي که   استبا یک دیدگاه یکپارچه      بر کاستیهاي رویکردهاي فردي      به دنبال غلبه     رو از این . کند

 بـا  نهـا ترکیب آوسیله ه ب و    می سازد   قابل دسترس   را ) اصطالحنامه ها (   دانش سنتی  دهیسیستمهاي سازمان 

- به عنوان اولین قدم -  نمونه سازيتازه ها  نمونه سازي تمام حو مورد نیاز براي مقداري کار هستی شناسی،   

بازیـابی  مناسـب   کیفیـت   جهت حـصول     در آنها نمی توانند    که اصطالحنامه ها     یک حوزه  از    هایی تنها بخش 

  .کارآیی داشته باشند کاهش می دهد

 درگی آن  و یکپـارچ GESIS 9 این مدل یکپارچه معنایی فهرسـت داده هـاي  ون آزمبسترمحدوده کاربرد و 

، پرونـده هـاي      ها طرح ، میلیون رکورد از انتشارات    5/2 حاويکه   sowiport.de(10( ازه علوم اجتماعی  درو

نشان مـی دهـد     ) نمایه سازي محتوا   ( 2 الیه   اولیه کارآیی در حالی که نتایج      .می باشد ،   و غیره است   سازمانی

طات معنائی شبیه  ارتبا اما)MAYR; PETRAS, 2008 (است بهبود قابل تبط اطالعات مرجامعیتکه 

 توجـه مـا در   کته مـورد این ن. ند ا مشابه ارزش گذاري نشده هاي  در مقیاس  در حال حاضر   2و1اینها در الیه    

  .  آینده خواهد بودطرح هاي
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