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Abstract  

The purpose of this study is to provide a model for implementing the linked data 

method in library systems (such as digital libraries and library catalogues), as well 

as to provide the components needed to perform this process. In this stage, in order 

to provide a practical example of converting metadata records based on linked 

data method, 40 metadata records from the total records of Shahnameh 

bibliographic family were purposefully selected from the Iran’s national library 

catalogue, and converted based on linked data method and finally it’s RDF graph 

was designed. In this study, after analyzing the structure of RDF language and 

connecting data in the linked data method, the steps of implementing this method 

in selected metadata records were explained. These steps include assigning URI; 

representing RDF model of bibliographic entities and relationships; converting 

examples of metadata records based on linked data method; providing RDF/XML 

code resulting from the conversion of one of the metadata records based on the 

linked data method; and finally creating an RDF graph. The links established in 

the RDF/XML syntax are richer, more accurate, more comprehensive, and more 

structured than current formats, and the use of linked data method allows for the 

coverage of a variety of bibliographic relationships between related works. 

Therefore, it seems that the application of linked data method can have significant 

effects on the process of describing and displaying relationships and links between 

bibliographic metadata in library systems. 

Keywords: Resource Description Framework (RDF), Bibliographic 

Relationships, Linked Data Method, Iran’s National Library Catalogue, 

Library Systems. 
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 ای:  های کتابخانههای پیوندی در نظامسازی روش داده پیاده

 های مورد نیاز و ارائه یک الگو بررسی مؤلفه
 

 

 

 چکیده

)مانند   ایهای کتابخانههای پیوندی در نظام سازی روش داده هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی به منظور پیاده 

.  بود های مورد نیاز برای انجام این فرآیندمؤلفه ای(، و همچنین ارائه های کتابخانهدیجیتال و فهرست های کتابخانه 

پیوندی،    یهابر مبنای روش داده   یافراداده   یهانه یشیکاربردی از تبدیل پ  یادر این مرحله به منظور ارائه نمونه 

فراداده   40تعداد   پیشینهپیشینه  مجموع  از  فردوسی،ای  شاهنامه  کتابشناختی  خانواده  به  مربوط  فهرست    های  از 

و در نهایت، گراف  پیوندی تبدیل گردید    یهاروش داده   و براساسبه صورت هدفمند انتخاب    کتابخانه ملی ایران

  ها در روش نحوه پیوندیافتنِ داده اِف و  ساختار زبان آردی آن ترسیم شد. در این پژوهش، پس از بررسی  اِف  آردی 

های فراداده ای انتخابی پرداخته شد. این مراحل ، به تبیین مراحل پیادهسازی این روش در پیشینهپیوندی  یهاداده 

یوآرآی؛    اندعبارت  اختصاص  آردی از:  کتابشناختی؛  موجودیت   افِبازنمون  روابط  و  نمونه ها  از    ییهاتبدیل 

ال« حاصل از تبدیل یکی از  اماف/ایکس »آردی   کد؛ ارائه  پیوندی  یهابراساس روش داده  یافراداده   هاییشینهپ

. پیوندهای برقرار شده  اِفگراف آردی یجاد  های پیوندی؛ و در نهایت، ابراساس روش داده ای  های فراداده پیشینه

قالب نحوی »آردی  با  اماف/ایکس در  تر و ساختارمندتر  تر، جامعتر، دقیق های کنونی، غنی قالب ال«، در مقایسه 

داده  روش  از  استفاده  با  و  فراهم  هستند  وابسته  آثار  میان  کتابشناختی  روابط  انواع  پوشش  امکان  پیوندی،  های 

یف تواند تأثیرات قابل توجهی بر فرآیند توصهای پیوندی، می رسد کاربرد روش داده بنابراین به نظر می   گردد.می 

 ای داشته باشد. های کتابخانه های کتابشناختی در نظام و نمایش روابط و پیوندهای میان فراداده 

کتابخانهنظام  :هاکلیدواژه  داده های  روش  منبعای،  توصیف  چارچوب  پیوندی،  روابط  اِف آردی )  های   ،)

 فهرست کتابخانه ملی ایران.  کتابشناختی، 
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 مقدمه

با وجود    ای، و ...(های کتابخانههای دیجیتال، فهرست)مانند کتابخانه ایکتابخانههای  نظام

  1ی کاربردهایی که در زمینه سازماندهی، مدیریت و ایجاد دسترسی به مجموعه اشیای محتوای

،  نمایش پیوندهای میان اشیای محتوایی در جهان کتابشناختیها دارند، اما از جنبه  کتابخانه

آوری ، از ملزومات گردهمیاهای فرادادهمیان پیشینه . ایجاد رابطههایی هستندیدارای کاست 

نظام در  مرتبط  محتوایی  روابط    یهااشیای  دادن  نشان  با  است.  اطالعات  بازیابی  و  ذخیره 

شود که  ، ساختارهایی در بین مدارك مرتبط ایجاد مییافراداده هایکتابشناختی در پیشینه

تر و سودمندتر اشیای محتوایی و شناخت بهتر نوع ارتباط اشیای محتوایی  سبب بازیابی سریع

می یکدیگر  به  و حجازی،   گرددوابسته  سال1391)کوکبی  در  وب    گذشته  یها(.  ظهور 

که این    معنایی، تحوالت زیادی را در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش ایجاد کرده است

ای مورد  های کتابخانههای نظامبخشی از کاستیتوانند به منظور برطرف نمودن تحوالت می

قرارگیرند بار توسط  .  استفاده  به عنوان نسل جدید وب    2برنزلیایده وب معنایی برای اولین 

ای  وب معنایی، گسترشی از وب کنونی است که در آن، معانی تعریف شدهکنونی مطرح شد.  

سازد تا بهتر با ها و انسان را قادر میرایانهبه اطالعات، اختصاص یافته است؛ به نحوی که  

 یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. 

های  سازی روش »دادهدر بستر وب معنایی، پیاده  ایهای کتابخانهنظامیکی از تحوالت  

معرفی    2006مفهومی است که اولین بار توسط برنزلی در سال    ،است. داده پیوندی  3پیوندی«

خوان است  های منتشر شده در وب، به صورت ماشین »داده پیوندی«، داده  گردید. منظور از

موجود در وب، پیوند    4هایها به صورت دقیق تعریف شده، به سایر دادگانکه معنای آن

های  ها نیز مورد پیوند قرار گیرند. به طور کلی بحث دادهتوانند توسط سایر دادگانیافته و می

مجموعه به  ازپیوندی،  روش  ای  دادهبهترین  میان  پیوند  و  ساختارمندسازی  برای  های  ها 

( در تعریف 2006) برنرزلی   (.Bizer etal, 2009)پذیر در محیط وب اشاره دارد  دسترس

 های پیوندی: داده. های پیوندی مطرح نموداولیه خود، چهار اصل را برای داده

 

1. content objects 

2. Berners-Lee 

3. linked data 
4. dataset 
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 کنند.استفاده می اشیاهایی برای به منزله نام 1ها آیآر. از یو1

 ها را جستجو کنند.تا افراد بتوانند این نام 2کنند ها استفاده میآیآریو-پیتیتیاچ. از 2

مناسبی را    افدیآرکند، اطالعات  را جستجو می  آیآر. زمانی که شخصی یک یو3

 نمایند. ارائه می

توصیف4 شامل  یو  افدیآر  )جمالت( ها.  سایر  به  که  تا  آیآرهستند  دارند  پیوند  ها 

 مرتبط را کشف کنند.اشیای بتوانند 

 پیوندی، سه مؤلفه اصلی شامل شناسگر واحد منبع  یهاسازی روش دادهبه منظور پیاده

به    پی(، نقش اساسی دارند. در ادامه،تیتی)اچ اِف و پروتکل انتقال فرامتن آی(، آردی)یوآر

 . شودیها پرداخته ماین مؤلفه توصیف

  آی(:)یوآر الف( شناسگر واحد منبع

یوآرآی یکی از عناصر اصلی وب معنایی است که امکان شناسایی منحصر به فرد هر  

منابع، موجودیت  منبعِ در دسترس امکان ارجاع، یادداشت...ها، و  )شامل  نیز  گذاری و  ( و 

. بنابراین همه مدارك در وب، دارای یک شناسگر واحد منبع  کندیبازیابی منابع را فراهم م

 (.  Svensson, 2007) هستندآی( )یوآر

   اِف(:)آردی ب( چارچوب توصیف منبع

های پیوندی، استفاده از زبان  سازی روش دادهاصلی برای پیاده  یهایکی دیگر از مؤلفه

ی بر گراف است که بر مبنای زبان  اِف یک زبان مدلسازی داده و مبتنآردیاِف است.  آردی

توسط کنسرسیوم وب جهانی تعریف شده، و امکان    و  ،(XML)  پذیرگذاری گسترشنشانه

فراداده از  استفاده مجدد  و  تبادل  فراهم میکدگذاری،  را   ,Miller)کند  های ساختاریافته 

)موضوع(،  »نهاد  3های گانهسهاِف به صورت  ای در آردیهر یک از جمالت داده  (.1998

های  گانهبخشی بودن، به عنوان سهدلیل سهشوند. این جمالت به  « بیان می4گزاره، و مفعول 

اِف،  گانه »نهاد، گزاره و مفعول« در آردیشوند. الزم به ذکر است سهشناخته می  اِفآردی

و نیز الگوی شیءگرا    ایدر بافت فراداده  5«مقدار/ارزش( و   خصیصه،، گانه »موجودیتبا سه

 

1. Uniform Resource Identifiers (URIs) 
 ]مترجم[ قابل ارجاع باشند  ( وپیتیتیاچها باید تحت پروتکل انتقال فرامتن ). یوآرآی2

3. triples 
4. subject, predicate, object 

5. entity, attribute, value 
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به زباگانهمجموعه سههمخوانی دارد.   اِف، تشکیل یک دادگان را  ن آردیهای ارائه شده 

 دهند. می

  پی(:تیتی)اچ ( پروتکل انتقال فرامتن پ

ها در اینترنت است که اغلب منابع موجود در وب و  پی، پروتکل بازیابی دادهتیتیاچ

 کنند.ای از آن حمایت میهای پیوسته کتابخانهفهرست

اساس می این  دادهبر  ایجاد  فرایند  پتوان گفت  ایجاد شناسگرهای  های  نیازمند  یوندی، 

منبع داده)یوآر واحد  عناصر  برای  واژگانیاآی(  ثبت  فراداده،  ایجاد خروجی  و  به  ها،  ها 

 (.  Bowen, 2010) پی استتیتیاِف در قالب پروتکل اچصورت آردی

ای جهانی از مدارك  برخالف رویکرد وب سنتی که در آن، هدف اصلی، ایجاد مجموعه

ازبود،   یکپارچه  محیطی  ایجاد  کنونی،  وب  پراکندهداده  هدف  در  های  که  است  ای 

توانند پیوندهایی با یکدیگر داشته باشند. هر دادگان،  های مختلف وجود دارند و می دادگان

های ساختاریافته برای توصیف اشیاء)کتاب، مقاله، منابع سازمانی و ...(، ای از فرادادهمجموعه

اند. اِف بیان شدههای »نهاد، گزاره و مفعول« است که در آردیگانهز سهای ا شامل مجموعه

های موجود در وب هستند. با ترین دادگان، برخی از مهم1پی و جئونِیمزاِلبیپدیا، دیبیدی

آردی جمالت  تعداد  دادگانافزایش  میان  گسترده  ارتباطات  و  پیوندها  ایجاد  و  های  اِف 

 2های بازِ پیوندی«ها به نام »ابرِ داده مختلف، ابری از پیوندها و رابطههای  گوناگون در حوزه

گردد  شود و امکان ایجاد پیوندها و ارتباطات جدیدی میان منابع مرتبط فراهم میتشکیل می

های پیوندی است و  ها غیرقابل شناسایی است. این امر بیانگر قدرت دادهکه با سایر روش

کتابخانهداده رابطهنیز میها  های  این وب  در  مهمی  باشندتوانند سهم  داشته   ,Knight)  ها 

های مختلف است که با یکدیگر دارای  های بازِ پیوندی«، متشکل از دادگان»ابرِ داده  (.2011

های  رنگ  و  دهنده یک دادگان است، هر دایره نشان1  در شکلارتباطات و پیوندهایی هستند.  

بیانگر   دادگانانوامختلف  جغرافیاییمکان  ،هارسانه)   هع  زندگی،  انتشارات ،  های  علوم   ،

  هستند. و ...(ای های بین رشتهدادگان، 3محتواهای ایجاد شده توسط کاربر

 

 

 

1. Dbpedia, DBLP, Geonames 
2. Linked Open Data Cloud (LOD) 
3. user-generated content 
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 2019های پیوندی در مارس تصویر ابرِ داده  .1شکل 

 

بهکمال، کاهانی، پایدار، دادخواه    (،2007) اسونسون  مانند  مختلفی   های تاکنون پژوهش 

ترازاس  -سوئرو، ویالزون-، ویال (2012)1س و چاندلِر االمو، استیوِنز، ر  (،2010) و سخاوتی

در زمینه  ..  .(، و 2013)3میچل و پانزر  (،2013) زاده(، اسالمی و واقف2012)2پرز  -و گومز

دادهپیاده روش  فهرستسازی  در  پیوندی  کتابخانههای  نحوی  ای  های  بستر  تبدیل  و 

های  های موضوعی و طرح)مانند مارك و هسته دوبلین( و نیز سرعنوان ایهای فرادادهپیشینه

اِف برای  هایی به ارائه بازنمون آردیهمچنین پروژهانجام شده است. اِف، بندی به آردیرده

لوم و فناوری  ، کتابخانه ملی ع4های ملی همچون کتابخانه ملی سوئد های کتابخانهفهرست

نتایج  اند.  ها پرداختهو برخی دیگر از کتابخانه  6، کتابخانه کنگره، کتابخانه ملی بریتانیا 5چین

ای، سبب پیوند های کتابخانههای پیوندی در نظامدهد که کاربرد دادهها نشان میاین پژوهش 

های  وابط میان پیشینهها از طریق ایجاد رهای مرتبط و افزایش سطح دسترسی به آنمیان داده

پیشینهفراداده انتشار  و  محیط وب میای  لحاظ میها در  این  به  و  ارتقای  گردد  برای  تواند 

 

1. Alemu, Stevens, Ross, Chandler 

2. Vila-Suero, Villazón-Terrazas, Gómez-Pérez 

3. Mitchell & Panzer 
4. Swedish National Library (LIBRIS) http://libris.kb.se/?language=en 

5. National Science and Technology Library (NSTL) 

6. British Library 

http://libris.kb.se/?language=en
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امکان ایجاد پیوند های پیوندی،  سازی روش دادهبا پیادهای سودمند باشد.  های کتابخانهنظام

پیشینه فرادادهمیان  کتابخانهنظامای  های  دادگان  ایهای  از  یک  هر  »ابرِ با  در  موجود  های 

فراهم  داده پیوندی«  دادگان  شدههای  پیوستن  برای  الزم  زمینه  نظام  هایو  به  های  مربوط 

کتابخانهکتابخانه در  استفاده  مورد  کشورای  داده  های  ابرِ  وبه  پیوندی  سطح    های  افزایش 

 گردد. دسترسی کاربران به هزاران دادگان موجود در این محیط، مهیا می

های  سازی روش دادههای مختلف به منظور پیادهها و پژوهش اما با وجود اجرای پروژه

ای در سطح جهان، تاکنون در ایران، الگویی برای استفاده از  های کتابخانهپیوندی در نظام

ها ارائه نشده است. بدون ارائه این الگو امکان مشارکت  ندی در این نظامهای پیوروش داده

های پیوندی وجود ندارد.  در قالب روش داده  ها سازی آنها در وب معنایی و پیادهاین نظام

مؤلفه معرفی  ضمن  حاضر،  پیادهپژوهش  برای  الزم  دادههای  روش  پیوندی،  سازی  های 

)برگرفته از فهرست کتابخانه ملی ایران( بر   ایهای فرادادههالگویی را به منظور تبدیل پیشین

داده ارائه  اساس روش  پیوندی  نمونه  نموده های  پیشینهو  از  پیادهای  این  های  با  سازی شده 

 کشد.   حاصل از آن، به تصویر می اِفروش را همراه با گراف آردی

ها و  )با تأکید بر فراداده پیوندی  یهاگیری دادهاِف و شکل ساختار زبان آردی 

 روابط کتابشناختی( 

پیوندی   یهاگیری دادهاِف و شکلالزم است توضیحاتی در زمینه ساختار زبان آردی  در ابتدا

ها با استفاده از روش  تر اشاره شد، به منظور پیوند و انتشار دادهگونه که پیش همان  ارائه گردد.

اِف( به توصیف  )آردی با استفاده از چارچوب توصیف منبع پیوندی، نیاز است که یهاداده

منابع در آردی پرداخته شود. توصیف  ایجاد سهمنابع و موضوعات  از طریق  هایی  گانهاِف 

اِف را تشکیل  ها، جمالت آردیگانه. این سهگیردی، گزاره و مفعول، صورت منهادشامل  

نمونهدهندیم منظور   شده است  ارائه   3و    2های    اِف، در شکلاز جمالت آردی  یا.  )به 

 :اند(ها به زبان التین ارائه شدهها، مثالسهولت تعریف یوآرآی

 اِفنمونه یک جمله آردی .2ل شک
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 اِفنمونه یک جمله آردی .3شکل 

 

در شکل   ارائه شده  »2جمله  نام  به  اثری  که  است  آن  بیانگر   ،Information Needs 

Analysis  پدیدآوری به نام »« دارایDaniel G. Dorner  .منبع مورد توصیف(  ) نهاد« است

گانه که در  « است؛ گزاره این سهInformation Needs Analysisگانه، کتاب »در این سه

م مشخص  را  پیوند  نوع  »سازدیواقع  عبارت   ،has creatorسه این  مفعول  و  است؛  گانه،  « 

نیز بیانگر آن است     3جمله ارائه شده در شکل  « است.  Daniel G. Dornerشخصی به نام »

 نهاداست.  185604484X« دارای شابک Information Needs Analysisکه اثری به نام »

« است؛  Information Needs Analysisگانه، همان کتاب »منبع مورد توصیف( در این سه)

ه، شابک کتاب است که  گان« است؛ و مفعول این سهhas ISBNگانه، عبارت »گزاره این سه

 مشخص شده است. ( 185604484X) به صورت یک عدد رقمی

با یک یوآرآی نمایش داد    توان یگانه را مسه  ی هااِف، هر یک از بخش در زبان آردی

« و  نهاد ».  شودیاِف با استفاده از پیوند میان یوآرآی ها برقرار مو پیوند میان جمالت آردی

و مفعول ممکن است    شوندییوآرآی مشخص م  هستند و با  ( resource) »گزاره« از نوع منبع

 حرفی یا عددی  و یا یک مقدار  گیردیباشد که به آن یوآرآی تعلق م  (resource) یک منبع

( باشد که در این صورت یوآرآی به آن  ...)مانند یک رشته حروف، شماره، عدد، تاریخ، و 

جمالت ارائه شده در دو شکل قبلی را با استفاده از    ،5و    4  ی هاشکل.  یابدیاختصاص نم

 :دهندی، گزاره و مفعول نمایش منهادهای یوآرآی

 گزاره و مفعول  نهاد،های  با استفاده از یوآرآی  2ل  اِف ارائه شده در شکجمله آردی  .4شکل  

 
 

 ، گزاره و مفعولنهادهای با استفاده از یوآرآی 3 اِف ارائه شده در شکلجمله آردی .5شکل 
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بوده و یوآرآی   (resource) مفعول از نوع منبع  4همان گونه که مشخص است، در شکل  

 ، مفعول از نوع یک مقدار عددی است.  5به آن اختصاص یافته است. اما در شکل 

به    تواندیگانه که با یوآرآی مشخص شده است، ماِف، مفعول یک سهدر زبان آردی

ها و پیوند  و به این ترتیب با گسترش شبکه ارتباطی داده  گانه دیگر قرار گیردسهمنزله نهاد  

های پیوندی  اف در دادگان های مختلف، مفهوم دادههای جمالت آردیها و مفعولمیان نهاد

 Daniel»، مفعول این جمله )4  برای مثال در مورد جمله ارائه شده در شکل  یابد.تحّقق می

G. Dorner  )»با یوآرآی    1ویاف   در دادگانhttp://viaf.org/viaf/56558098    تعریف شده

شکل  در  ) جمله قبلی  ایجاد نمود که در آن، مفعولِ  توان یری را م است. بنابراین رابطه دیگ

های  ها با استفاده از یوآرآیبه این ترتیب، پیوند میان دادهجمله کنونی باشد.  به منزله نهادِ  (،  4

 ارائه شده است: 6 این رابطه در شکلگردد. اختصاص یافته، برقرار می

 ، گزاره و مفعول نهادهای اِف با استفاده از یوآرآینمونه یک جمله آردی .6 شکل

 

اِف  تشکیل یک گراف آردی   توانندیاِف مهای آردیگانهاز سه  یابه طورکلی، مجموعه

هستند. در    هاو مفعول، و بردارها بیانگر گزاره  نهاد  ها بیانگر  را بدهند. در این گراف، گره

باشد به شکل دایره، و   (resourceاِف، معموالً زمانی که مفعول از نوع منبع )آردیگراف  

باشد، به شکل مستطیل نشان داده    (literalزمانی که مفعول از نوع رشته حرفی یا عددی )

مشودیم را  باال  مثال جمالت  برای  قالب گراف آردی  توانی.  به صورت شکلدر    7  اِف 

 . 2نمایش داد 

 

 

 

 

 

1. viaf 
های ارائه شده  «  در واقع شکل مختصر یوآرآی owl:sameAs«، و  « dct:creator « ،»bibo:isbn10عبارات »  .2

 هستند.   6و    5،  4  ی ها در شکل 
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 اِفاز گراف آردی  یانمونه  .7 شکل

 

در شکل  همان ارائه شده  گراف  که  م  7گونه  داده  ،دهدینشان  میان  یک  پیوند  در  ها 

میان دادگان یوآرآی  یهادادگان و همچنین  اتصال  با  مفعولنهادها  های  مختلف،  ها در  و 

مطابق .  گیردیپیوندی« شکل م  ی هاو به این ترتیب »داده  گرددیاِف ایجاد مساختار آردی

ها قابل تعریف است. یک  پیوندی دو سطح برای پیوند میان داده  یهادر روش داده،  7شکل  

به   پیوندهای داخلی، در درون یک دادگان است؛ و سطح دیگر، مربوط  به  سطح، مربوط 

گانه  اِف داخلی، یک سهند آردیمختلف است. یک پیو  یهاپیوندهای خارجی، میان دادگان

یوآرآیِ مفعول« آن، هر دو از یک دادگان هستند. این  « و »نهاد  اِف است که »یوآرآیِآردی

( مشاهده نمود. مطابق  dct:creator)پیوند  7و گراف شکل   4در شکل  توانینوع پیوند را م

کتابشناسی ملی بریتانیا  و یوآرآی مفعول این رابطه، هر دو از دادگان نهاد یوآرآی  ، 7شکل 

اند. بنابراین این پیوند، یک پیوند داخلی در دادگان کتابشناسی ملی بریتانیا است  گرفته شده

(http://bnb.data.bl.uk  .) 

آن، از یک دادگان، و   «نهاد ای است که »یوآرآیِ  گانه اِف خارجی، سه اما پیوند آردی

م »  را  پیوند  نوع  این  است.  دیگری  دادگان  از  آن،  مفعول«  و    6  در شکل   توان ی یوآرآیِ 

شکل  شکل owl:sameAs)پیوند  7  گراف  مطابق  نمود.  مشاهده  و    نهاد   یوآرآی   ، 7  ( 

  )دادگان کتابشناسی ملی بریتانیا و دادگان  یوآرآی مفعول این رابطه، از دو دادگان مختلف 

اند. بنابراین این پیوند، یک پیوند خارجی است که دادگان کتابشناسی  (گرفته شده ویاف 

دادگان   به  را  بریتانیا  است.    ویافملی  نموده  ارزش مرتبط  آردی   ینتر با  اِف، پیوندهای 

http://bnb.data.bl.uk/
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را به یک داده خارجی که توسط سایر    ( resource)  یا منبع نهاد  ایی هستند که یک  پیونده 

  توانند ی . زیرا این گونه پیوندها م دهند ی ها یا مخازن داده منتشر شده است، پیوند م دادگان 

 Bizer)  ها را به صورت یک شبکه یکپارچه به یکدیگر مرتبط سازند جزایر پراکنده داده 

et al, 2007  .) داده میان  که  خارجی  پیوندهای  تأثیرگذاری  و  ارزش   یها بنابراین، 

م   ی ها دادگان  برقرار  داخلی شود ی مختلف  پیوندهای  از  داده   ،  دادگان   ی ها )میان  یک 

 خاص( بیشتر است. 

 های پیوندی سازی روش دادهمراحل پیاده
بر مبنای روش    یافراداده  یها نهی شی کاربردی از تبدیل پ  یادر این مرحله به منظور ارائه نمونه

تعداد  یهاداده فراداده  40پیوندی،  پیشینهپیشینه  مجموع  از  خانواده  ای  به  مربوط  های 

و    ، به صورت هدفمند انتخاب  از فهرست کتابخانه ملی ایران  کتابشناختی شاهنامه فردوسی،

روابط کتابشناختی و  کلیه  شایان ذکر است  [پیوندی تبدیل گردید.    یهاروش داده  بر اساس

ایران   ملی  کتابخانه  فهرست  در  موجود  روابط  توسط  نشانگرهای  دیگر،  پژوهش  دو  در 

شناسایی   است.  پژوهشگر  کتابشناختیشناسایی  شده  ملزومات   روابط  الگوی  مبنای  بر 

پیشینه کتابشناختیکارکردی  بی)اف  های  مبنای    1آر(آر  بر  روابط  نشانگرهای  شناسایی  و 

  .3 ]انجام شده است  2ای(استاندارد توصیف و دسترسی به منابع )آردی

 الف( اختصاص یوآرآی

 به هر یک از آثار و روابط  الزم استپیوندی، ابتدا    یهاروش داده  سازیبه منظور پیاده

پیشینهارائه شده در    کتابشناختی انتخابیمجموعه  ، یک یوآرآی اختصاص داده شود.  های 

 

1. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 
2. Resource Description and Access (RDA) 

دو پژوهش دیگر که توسط  برای مطالعه بیشتر در مورد روابط کتابشناختی و نشانگرهای روابط شناسایی شده، به   .3

 پژوهشگر تدوین شده است، مراجعه نمایید:

شناسایی روابط کتابشناختی در  (.  1396).  مهدی؛ کاهانی، محسن جو، اعظم؛ طاهری، سیدفتحیان، اکرم؛ صنعتالف(  

آر(: گام نخست در  بیآرهای کتابشناختی)اففهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه

 . 413- 388(،  1) 33ازش و مدیریت اطالعات، پژوهشنامه پرد .اسالمی -بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی

اکرم؛ صنعت فتحیان،  محسنب(  کاهانی،  سیدمهدی؛  طاهری،  اعظم؛  در  (.  1396).  جو،  روابط  نشانگرهای  شناسایی 

پژوهشنامه  (.  اِیای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع )آردیهای فراداده پیشینه

 .338-365(، 2) 7 ،رسانیو اطالعکتابداری 
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پیوندی، امکان ایجاد دو گونه پیوند، شامل    یهاتر ذکر شد، در روش دادهگونه که پیش همان

تلف( وجود  مخ  ی ها)میان دادگان  ی )درون یک دادگان( و پیوندهای خارج  پیوندهای داخلی 

دارد. از نظر ایجاد پیوندهای داخلی، از آنجا که تاکنون دادگان داخلی فهرست کتابخانه ملی  

نظامایران   سایر  همچنین  کتابخانه)و  طراحیهای  ایران(  در  در جهت    ای  اقدامی  و  نشده، 

و روابط ارائه شده در فهرست کتابخانه    هایتاختصاص یک دامنه و فضای اسمی به موجود

بنابراین در پژوهش حاضر، به صورت فرضی، یک فضای اسمی    ؛ ایران، انجام نشده است  ملی

« برای دادگان داخلی فهرست کتابخانه ملی ایران، تعریف شده و  http://nlai.ir/idبا عنوان »

 ذکر شده، در این فضای اسمی تعریف شدند.  یهاهای مربوط به مثالکلیه یوآرآی

ارجی نیز، در مواردی که امکان ایجاد پیوندهای میان دادگان  از نظر ایجاد پیوندهای خ

دادگان سایر  و  ایران  ملی  کتابخانه  فهرست  ویاف  )مانند  هاداخلی  فُوف،    ،جئونیمز، 

ایران، دارای   ( وجود داشته...،1لکسووُ و در واقع داده مورد نظر در فهرست کتابخانه ملی 

دادگان  یهاداده سایر  دادگانمرتبطی در  میان  نیز  پیوندهای خارجی  این  است،  بوده  ها  ها 

  ی ا فراداده  هاییشینهارتباط میان پ  توانیبرقرار گردید. همچنین از طریق پیوندهای خارجی، م

سایر   با  ایران  ملی  کتابخانه  وبفهرست  در  مرتبط  بوك  ،منابع  آدینه  جامع    مانند  )پایگاه 

(، شبکه جامع کتاب  گودریدز)  یران(، خانه کتاب، شبکه اجتماعی کتاباطالعات کتاب ا

اینترنتی کتاب،    ی هافروشگاه  معرفی نویسندگان،  های یگاهناشران، پا  های یتگیسوم، وب سا

 را نیز برقرار نمود. ...و 

های مربوط به موجودیت ها و روابط  برخی از منابع مورد استفاده برای شناسایی یوآرآی

؛ 2سایت »ثبت فراداده های باز«؛ وب RDA Registryختی در این مرحله عبارتند از:  کتابشنا 

جدول آردیو  استاندارد  توسعه  راهبری  مشترك  »کارگروه  توسط  شده  ارائه  اِی  های 

 (.  2013) 3سی(«اِس)جِی

 

1. Lexvo, http://www.lexvo.org/page/iso639-3/fas 

2. Open Metadata Registry 

3. http://www.rda-jsc.org/archivedsite/working2.html#ciliprep-63-app1   

http://www.rda-jsc.org/archivedsite/working2.html#ciliprep-63-app1
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از موجود،  RDA Registryدر   فضای    یک  آر،آربیالگوی اف  هاییتبرای هر یک 

به هر یک از روابط و نشانگرهای مرتبط با  سپس  تعریف شده است و  به صورت زیر  اسمی  

 :1آن موجودیت، در فضای اسمی مورد نظر، یک یوآرآی اختصاص یافته است 

 /Elements/w/http://rdaregistry.infoفضای اسمی  (:Work« )اثرموجودیت »  -

-( »بیان«  اسمی    (: Expressionموجودیت  فضای 
http://rdaregistry.info/Elements/e/ 

-« عینیموجودیت  )بازنمون   »Manifestation :)    اسمی فضای 
http://rdaregistry.info/Elements/m/ 

 http://rdaregistry.info/Elements/i/فضای اسمی (: Itemموجودیت »مورد« ) -

 /http://rdaregistry.info/Elements/aفضای اسمی  (:Agentموجودیت »عامل« )-

 /http://rdaregistry.info/Elements/pفضای اسمی  (:Placeموجودیت »مکان« )-

 ها و روابط کتابشناختی موجودیت افِبازنمون آردیب( 

های پیوندی، بازنمون  تر توضیح داده شد، یکی از اصول روش دادهگونه که پیش همان

آردیداده قالب  در  این  ها  در  است.  یوآرآیاِف  اختصاص  از  پس  است  مرحله  الزم  ها، 

به طور کلی  اِف انجام شود.  مدلسازی روابط کتابشناختی و نشانگرها، مبتنی بر زبان آردی

آردی بازنمون  توصارائه  ارائه  مستلزم  موجود  یهافی اف،  انواع  از  مستند  و  ی  هاتی دقیق 

ه هر موجودیت است. بر این  مربوط ب   یهاصهیخصها و تعیین  و روابط میان آن  کتابشناختی

مرحله این  در  وب   ،اساس  و  منابع  برخی  از  استفاده  استانداردهای  مرجع    یها تیسابا  که 

، به توصیف  اندای( را در بستر وب معنایی مورد بررسی قرار داده)به ویژه آردی  کتابشناختی

ها، نامگذاری و تعریف نشانگر)شامل  روابط کتابشناختیها و موجودیتدقیق و مستند انواع 

در    (...مراتبی نشانگرها، و  ها، تعیین روابط مقلوب، تعیین ساختار سلسلهگذاری آنبرچسب

، در این مرحله نیز مورد استفاده  منابع به کار رفته در مرحله قبلجدول پرداخته شد.    11قالب  

 
 /http://rdaregistry.info/Elements/w(، فضای اسمی  Workبرای موجودیت اثر )  RDA Registryدر   .1

توانند در این فضای اسمی با یک  به این ترتیب، کلیه روابط و نشانگرهای مرتبط با موجودیت اثر، میتعریف شده است.  

م هنرمند«یوآرآی)شناسگر  »دارای  رابطه  مثال  برای  شوند.  تعریف  فرد(،  به  یوآرآی  (has artist)  نحصر  دارای   ،

http://rdaregistry.info/Elements/w/artist دِ ... است« )، و رابطه مقلوب آن، یعنی رابطه »هنرمنis artist 

of دارای یوآرآی )http://rdaregistry.info/Elements/a/artistOf  .است 

http://rdaregistry.info/Elements/w/
http://rdaregistry.info/Elements/e/
http://rdaregistry.info/Elements/m/
http://rdaregistry.info/Elements/i/
http://rdaregistry.info/Elements/a/
http://rdaregistry.info/Elements/p/
http://rdaregistry.info/Elements/w/
http://rdaregistry.info/Elements/w/artist.en
http://rdaregistry.info/Elements/a/artistOf.en
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ها در  ئه آنجدول(، امکان ارا 11) هابه دلیل حجم زیاد جدولشایان ذکر است قرار گرفت. 

 (. 1)جدول   گروه، تدوین گردید 4ها در  . این جدول1این متن نیست 

 اِف برای موجودیت ها و روابط کتابشناختی . بازنمون آردی1جدول 

  2)شامل    اِیاِف مبتنی بر عناصر و نشانگرهای روابط آردیهای آردیدار برای ویژگیجهت  یها. برچسب1گروه  

 جدول( 

 ( جدول  3 شامل)اِیآردی های نامحدود برای نشانگرهای روابط ویژگی.  2 گروه 

 جدول(  2)شامل  اِیمقلوب)معکوس( برای نشانگرهای روابط آردی یهایژگی. و3گروه 

 جدول( 4)شامل  اِیها برای نشانگرهای روابط آردیمراتبی ویژگی. ساختارهای سلسله4گروه 

 پیوندی  یهابر اساس روش داده یافراداده هاییشینهاز پ یی هاتبدیل نمونهپ( 

به عنوان نمونه،  در این بخش به منظور ارائه دقیق شیوه پیادهسازی و تحلیل عمیق پیوندها،  

پیشینه از  ایرانیکی  ملی  فهرست کتابخانه  در  ارائه شده  عنوان    های  »زمستان در آتش:  )با 

نمایشنامه  نمایشنامه«  درواقع  برگرفتهکه  است(  ای  شاهنامه  مراحل    از  و  شد  گرفته  نظر  در 

گردیدپیاده ارائه  تفصیل  به  داده.  سازی  توصیف  ضمن  مرحله،  این  نحوی در  قالب  در    ها 

هستان2ال امایکس /اِفآردی از  استفاده  با  آثار  میان  کتابشناختی  روابط  و  شناسی،  ها 

( برقرار گردید و سپس  ...و ویاف،  ، فوُفدوبلین، اسکاس،   هسته  )مانند متداول یهاواژگان

الزم اِف آن طراحی شد.  اِف و جمالت ایجاد شده، گراف آردیهای آردیگانهبراساس سه

نیز از روشی مشابه با    3(تابخانه ملی بریتانیا)مانند ک  های ملیبه ذکر است در سایر کتابخانه

ای استفاده  های فرادادهمنظور تبدیل و انتشار پیشینهروش به کار رفته در پژوهش حاضر، به  

و جایگاه هر   ی مورد استفادههاها و واژگانشناسیفهرست هستان،  2شده است. در جدول

 ، در ارائه شده است.  الاماف/ایکس آردی ها در کدیک از آن

 

 

 ها به منبع زیر که توسط پژوهشگر تدوین شده، مراجعه نمایید: دسترسی به این جدول  برای .1

فراداده طراحی الگوی هستان(.  1395).  فتحیان دستگردی، اکرم ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش شناسی 
 پایان نامه دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد.  . های پیوندیداده 

2. RDF/XML 

3. http://www.bl.uk/bibliographic/datafree.html#lod  

http://www.bl.uk/bibliographic/datafree.html#lod
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ها و کاربرد آن  ( predicates) ها«»گزاره برای تعریف   هاها و واژگانشناسیفهرست هستان .2 جدول

 ال ام اف/ایکسآردی در کد  

 شناسی یا واژگان نام هستان RDF/XMLکاربرد در کد 

  :http://purl.org/ontology/bibo/>PREFIX bibo> توصیف شابک کتاب 

توصیف سال تولد پدیدآور و  

 همکاران 
<http://purl.org/vocab/bio/0.1/>PREFIX bio:  

هسته  ای توصیف عناصر فراداده 

دوبلین )پدیدآور، همکار، عنوان،  

 ( ...زبان، موضوع، فروست، و 

<http://purl.org/dc/terms/>PREFIX dct:  

یک رویداد با   ایجاد ارتباط میان

 مکان، زمان، یا عامل آن رویداد:

برای مثال اگر »انتشار اثر«، یک  

رویداد در نظر گرفته شود، ارتباط  

میان این رویداد با مکان، زمان و  

)در ناحیه وضعیت   عامل انتشار 

نشر( با این مجموعه واژگان  

 . شودیتوصیف م

PREFIX event: 
<http://purl.org/NET/c4dm/event.owl#> 

توصیف نام و نام خانوادگی  

 پدیدآور
<http://xmlns.com/foaf/0.1/>PREFIX foaf:  

)برای مثال مکان   ها توصیف مکان

 نشر( 

PREFIX geo: 
<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> 

صفحات و انواع   توصیف تعداد

)پشت جلد به   هایادداشت 

انگلیسی، یادداشت زبان اثر،  

عنوان روی جلد، نمایه و کتابنامه،  

 (...و 

PREFIX isbd: 
<http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/> 

هایی  ایجاد ارتباط میان یوآرآی

مشابه را به یکدیگر   یهاکه نمونه

)از طریق ویژگی   سازندیمرتبط م

owl:sameAs) 

<http://www.w3.org/2002/07/owl#>PREFIX owl:  

(  resources) نهادتوصیف  -

از طریق ویژگی  

«rdf:Description» 

-rdf-<http://www.w3.org/1999/02/22PREFIX rdf: 
ns#>-syntax 

http://purl.org/ontology/bibo/
http://purl.org/vocab/bio/0.1/
http://purl.org/dc/terms/
http://purl.org/NET/c4dm/event.owl
http://xmlns.com/foaf/0.1/
http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos
http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
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ها با  ایجاد ارتباط میان نمونه -

ها تعلق  که به آن ییهاکالس

دارند )از طریق ویژگی  

rdf:type) 

فارسی برای   یهاارائه برچسب -

یوآرآی های مربوط به نام افراد، 

 ها، نام ناشران، سال نشرمکان

ها با  ارتباط میان یوآرآی -

)از طریق   صفحات مرتبط 

 (،seeAlsoخصیصه 

-<http://www.w3.org/2000/01/rdfPREFIX rdfs: 
schema#> 

)به   مرجّح یهاارائه برچسب -

خصوص در مواردی که نام یک  

مفهوم به چند زبان ارائه شده  

 است(

ثبت کدهای حرفی یا عددی   -

از کاراکترها برای   یا)رشته

شناسایی منحصر به فرد مفاهیم(،  

از طریق ویژگی  

skos:notation 

PREFIX skos: 
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 

  http://www.w3.org/2006/time#time:<PREFIX< توصیف سال نشر 

ایجاد روابط کتابشناختی میان  

)برای   یافراداده   هاییتموجود

ها  ها، شرحها، ترجمهمثال اقتباس

 (...و 

>http://rdaregistry.info/Elements/wPREFIX rdaw:< 

 PREFIX مختلف  یهانشان دادن سال 
>http://reference.data.gov.uk/def/intervals/interval:< 

ارائه   از  هستانپس  واژگانشناسیفهرست  و  تبدیل  هاها  شیوه  استفاده،  مورد    یشینه پی 

های پیوندی شرح  براساس روش داده»زمستان در آتش: نمایشنامه«    اثرمربوط به    یافراداده

 دهد.  ای مربوط به این اثر را نشان میپیشینه فراداده 8شکل شود.  داده می

 

 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2004/02/skos/core
http://www.w3.org/2006/time
http://rdaregistry.info/Elements/w
http://reference.data.gov.uk/def/intervals/
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 »زمستان در آتش: نمایشنامه« در فهرست کتابخانه ملی ایران اثر مربوط به  یاپیشینه فراداده .8 شکل

 

»شاهنامه فردوسی«،  اثر  »زمستان در آتش: نمایشنامه« و  مربوط به اثر    هاییشینهرابطه میان پ

اِف، به صورت جمالت  ، گزاره و مفعول در زبان آردینهادهای گانهدر قالب سه توانیرا م

 (: 9 زیر بیان نمود )شکل

»زمستان در آتش: نمایشنامه« و  اِف برای توصیف رابطه میان دو اثر نمونه جمالت آردی  .9 شکل

 »شاهنامه فردوسی« 

 

ها  گردید، برای اختصاص یوآرآی برای هر یک از موجودیتتر ذکر  گونه که پیش همان

« http://nlai.irو روابط ارائه شده در فهرست کتابخانه ملی ایران، یک فضای اسمی فرضی »

ها در این فضای اسمی تعریف گردید. به این منظور، با  در نظر گرفته شد و کلیه یوآرآی

شینه به فضای اسمی فرضی، یک یوآرآی  افزودن »شماره کتابشناسی ملی« مربوط به هر پی 

ها نیز با  برای پیشینه مورد نظر ایجاد شد. همچنین برای هر یک از انواع روابط میان پیشینه

یک یوآرآی ساخته شد. به این ترتیب،  به فضای اسمی فرضی،    افزودن نام رابطه مورد نظر

)شناسه   فردوسی«  »شاهنامه  اثر  آت1124618برای  در  »زمستان  و  )شناسه  (  نمایشنامه«  ش: 

یوآرآی1213293 فرضی  (    http://nlai.ir/id/resource/1124618های 

ایجاد گردید. برای نمایش روابط میان دو پیشینه    http://nlai.ir/id/resource/1213293 و 

)و عدم اختصاص فضای اسمی    به دلیل عدم وجود دادگان فهرست کتابخانه ملی ایران   نیز

http://nlai.ir/id/resource/1124618
http://nlai.ir/id/resource/1213293
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یوآرآی از  در  خاص(  شده  ارائه  اس   RDA Registryهای  شده  برای  استفاده  بنابراین  ت. 

دو   میان  رابطه  آتش:نمایش  در  »زمستان  رابطه    اثر  یعنی  فردوسی«،  »شاهنامه  و  نمایشنامه« 

است  نمایشنامه» )اثر(« ای    یوآرآی  از 

 rkhttp://rdaregistry.info/Elements/w/dramatizationOfWo    اختصار به  )یا 

rdaw:dramatizationOfWork  پردازی نمایش نمایش رابطه معکوس آن، یعنی »(، و برای

)اثر(«  صورت  به  است  یوآرآی شده   ،  

 http://rdaregistry.info/Elements/w/dramatizedAsWork    اختصار به  )یا 

rdaw:dramatizedAsWorkتوان از  ( در نظر گرفته شد.شایان ذکر است در این زمینه می

   اخلی فرضی نیز استفاده کرد.های دیوآرآی

اِف ارائه شده  های فرضی برای هر یک از جمالت آردیبه این ترتیب با تعریف یوآرآی

  ، گزاره و مفعول، به صورت نهادهای  با استفاده از یوآرآیرا  این جمالت    توانی، م9شکل  در  

 :(10)شکل  بیان نمود زیر

»زمستان در آتش: نمایشنامه« و  اِف برای توصیف رابطه میان دو اثر  نمونه جمالت آردی  .10 شکل

 ، گزاره و مفعول نهادهای ، با استفاده از یوآرآی 9»شاهنامه فردوسی« در شکل 

 

( هر Object( و »مفعول« )Subject« )نهادهای »، یوآرآی10از آنجا که مطابق شکل     

اند، بنابراین این پیوندها،  فرضی فهرست کتابخانه ملی ایران گرفته شدهدو جمله، از دادگان  

، »مفعول« در  10  ای از پیوندهای داخلی در این دادگان هستند. همچنین بر اساس شکلنمونه

« در جمله دوم تعریف شده است و به این ترتیب، پیوند میان جمالت  نهادجمله اول، به عنوان »

  توان ی. از نظر ایجاد پیوندهای خارجی نیز مگرددیدگان، برقرار ممختلف در یک دا  یاداده

های مشابه  های ارائه شده در دادگان داخلی فهرست کتابخانه ملی ایران را به یوآرآییوآرآی

ها و منابع ارائه شده در وب، مرتبط نمود. برای مثال اثر »زمستان در آتش:  در سایر دادگان

و از  هر یک  در  »شبکه جامع کتاب    هاییتسا بنمایشنامه«  بوك«،  »آدینه  »خانه کتاب«، 

« و  افراز«،  »انتشارات  روزآهنگ«،  کتاب  اینترنتی  »فروشگاه  دارای    ،«گودریدزگیسوم«، 

http://rdaregistry.info/Elements/w/dramatizationOfWork
http://rdaregistry.info/Elements/w/dramatizedAsWork
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یک  توان برای مثالیاند. به این ترتیب مویژه است که به توصیف این اثر پرداخته یاصفحه

را در دادگان فهرست کتابخانه ملی ایران، به  پیوند خارجی ایجاد نمود که یوآرآی این اثر  

مرتبط سازد. در این مثال، مفعول، یک    1صفحه مربوط به این اثر در وبسایت »خانه کتاب«

،  نهادهای  این رابطه را با استفاده از یوآرآی  11است. شکل    2«یاب واحد منبع )یوآراِل(»مکان

 .دهدیگزاره و مفعول نشان م

و صفحه مربوط به آن در  اِف برای نمایش رابطه میان یوآرآی یک اثر نمونه جمله آردی  .11 شکل

 سایت »خانه کتاب«وب 

 

عالوه بر صفحاتی که به ارائه اطالعات بیشتری در مورد اثر »زمستان در آتش: نمایشنامه«  

اند. برای اخته)مهدی میرباقری( پرد  اند، صفحاتی از وب نیز به معرفی نویسنده این اثرپرداخته

« در  صفحهGoodreads)  « گودریدزمثال  که    یا(،  یافته،  اختصاص  میرباقری«  »مهدی  به 

ای  کند. همچنین در وب سایت »شبکه هنر« نیز صفحهاطالعات بیشتری در مورد وی ارائه می

توان چند پیوند خارجی ایجاد نمود که  برای وی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب می

آی این نویسنده را در دادگان فهرست کتابخانه ملی ایران، به صفحات مربوط به وی  یوآر

در سایر منابع وب مرتبط سازد. همین امر در مورد ناشر این اثر نیز صادق است. »انتشارات  

توان  سایتی است که به معرفی این مرکز انتشارات پرداخته است. بنابراین میافراز«، دارای وب

وندهای خارجی، یوآرآی این ناشر را در دادگان فهرست کتابخانه ملی ایران، به  با ایجاد پی

 سایت این مرکز و سایر منابع وب مرتبط نمود.  وب

افراز« در شهر تهران واقع شده است، می »انتشارات  آنجا که  از  میان  توان  حال  ارتباط 

از طریق گزاره    جئونِیمز را   دادگان )تهران( با یوآرآی مشابه آن در    یوآرآی محل انتشار اثر 

«owl:sameAs  »از یک پیوند خارجی میان دادگان فهرست    یا. این پیوند، نمونهبرقرار نمود

دادگان   با  ایران  ملی  دادگان  جئونِیمز  کتابخانه  در  تهران  شهر  یوآرآی  جئونِیمز  است.  با 

es.org/112931http://sws.geonam ، (12 شکل) توصیف شده است. 

 

1. http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1404416# 
2. Uniform Resource Locator (URL) 

http://sws.geonames.org/112931
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1404416


   1399زمستان  | 25شماره  |سال هفتم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام  |86

 

 

 ی ا، همراه با تصاویر ماهواره جئونِیمز. اطالعات مربوط به شهر تهران در دادگان 12 شکل

 

اطالعات مفیدی در مورد شهر تهران به همراه نقشه کامل این  جئونِیمز  ،  12  شکل  مطابق

ها و مسیرهای مختلف را نیز بازیابی  مکان  توانیکه با جستجو در این نقشه م  کندیشهر ارائه م

 1های گوگل« )گوگل مَپز( »نقشه  ومز  جئونِی نمود. عالوه بر این، با توجه به پیوندی که میان  

، آدرس مورد نظر را  (12تصویر  پاییندر )« گوگل با کلیک بر گزینه » توان یبرقرار است، م

نقشه شهر   از مکان »انتشارات افراز« را دردقیق  صویری  کرد و تنیز بازیابی    »گوگل مَپز« در  

به دست  و سایر اطالعات در مورد این شرکت انتشاراتی،    ، مسیرها تهران، به همراه آدرس

سایر  ایران با    میان دادگان فهرست کتابخانه ملیی  پیوندهاشبکه  با دنبال کردن  بنابراین    .آورد

ای  های فرادادهتری از اطالعات و دانش  در رابطه با پیشینهتوان به سطح وسیعها میدادگان

بر مثالدست یافت.   براساس    یها نمونه  توانیذکر شده، م  یهاعالوه  پیوندها را  زیادی از 

   ها ایجاد نمود.پیوندی، میان داده یهاروش داده

)بر اساس روش   مربوط به اثر »زمستان در آتش: نمایشنامه« ال«  اماف/ایکس »آردی  کدت(  

 های پیوندی( داده 

از  ،  13  شکلدر   از  ال« اماف/ایکس »آردی  کدبخشی  پیشینه  حاصل    ای فراداده  تبدیل 

.  ارائه شده استپیوندی    یها مربوط به اثر »زمستان در آتش: نمایشنامه« براساس روش داده

 توضیحات مربوط به این کد، در بخش قبل ارائه گردید.

 

1. google maps 
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مربوط به اثر »زمستان در آتش:   یاحاصل از تبدیل پیشینه فراداده  المااف/ایکس آردی   کد .13شکل 

 پیوندی  یهانمایشنامه« بر اساس روش داده 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/resource/1213293"> 

<rdfs:label> زمستان در آتش: نمایشنامه </rdfs:label> 

<nlaiont:inb>1213293</nlaiont:inb> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource" /> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/ontology/bibo/Book" /> 

<bibo:isbn10>9786005218107</bibo:isbn10> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://opac.nlai.ir/opac-

prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1213293&pageStat

us=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author" /> 

<rdfs:seeAlso 

rdf:resource="http://www.adinehbook.com/gp/product/6005218107/ref=sr_2_100

0_1/124-9408449-9098816" /> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.goodreads.com/book/show/23573558" 

/> 

<rdfs:seeAlso 

rdf:resource="http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcod

e=1404416#" /> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.afrazbook.com/TabId-19-pId-123-lang-

fa.aspx" /> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="https://roozahang.com/Product/Book/31403" /> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="https://www.gisoom.com/book/1574979" /> 

<dct:title>زمستان در آتش: نمایشنامه </dct:title> 

<dct:alternative>نمایشنامه</dct:alternative> 

<dct:creator> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/person/MirbagheriMahdi1361-"> 

<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent" /> 

<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person" /> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/Agent" /> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.ehonari.ir/fa/profile/6063/447" /> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.goodreads.com/author/show/7690983._" 

/> 

<rdfs:label>- 1361میرباقری، مهدی،  </rdfs:label> 

<foaf:name> مهدی میرباقری</foaf:name> 

<foaf:familyName> میرباقری</foaf:familyName> 

<foaf:givenName> مهدی</foaf:givenName> 

<bio:event> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/person/MirbagheriMahdi1361-

/birth"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/bio/0.1/Birth" /> 

<rdfs:label>1361</rdfs:label> 

</rdf:Description> 

</bio:event> 

</rdf:Description> 

</dct:creator> 

<blt:publication> 
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<rdf:Description 

rdf:about="http://nlai.ir/id/resource/1213293/publicationevent/TehranAfraz1387"

> 

<rdf:type 

rdf:resource="http://www.bl.uk/schemas/bibliographic/blterms#PublicationEvent

" /> 

<rdfs:label> 1387تهران: افراز،  </rdfs:label> 

<event:place> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/place/Tehran"> 

<rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing" /> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/Location" /> 

<owl:sameAs  rdf:resource="http://sws.geonames.org/112931/" /> 

<rdfs:label>تهران</rdfs:label> 

</rdf:Description> 

</event:place> 

<event:agent> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/agent/Afraz"> 

<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent" /> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/Agent" /> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.afrazbook.com/TabId-19-pId-123-lang-

fa.aspx" /> 

<rdfs:label>افراز</rdfs:label> 

</rdf:Description> 

</event:agent> 

<event:time> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/year/1387"> 

<rdf:type rdf:resource="http://reference.data.gov.uk/def/intervals/CalendarYear" 

/> 

<rdfs:label>1387</rdfs:label> 

</rdf:Description> 

</event:time> 

</rdf:Description> 

</blt:publication> 

<dct:language rdf:resource="http://lexvo.org/id/iso639-3/fas" /> 

<isbd:P1053 xml:lang="fas">87 صفحه</isbd:P1053> 

<isbd:P1045 xml:lang="fas">  " کتاب حاضر اقتباسی از " شاهنامه فردوسی

 <isbd:P1045/>.است

<isbd:P1045 xml:lang="fas"> المللی تئاتر فجر  ی بینی جشنوارهمتن برگزیده

1387.</isbd:P1045> 

<dct:subject> 

<rdf:Description 

rdf:about="http://nlai.ir/id/concept/psh/FerdowsiAbolghasem329-

416?AHShahnamehAdaptations"> 

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" /> 

<rdfs:label> هااقتباس --. شاهنامه  ؟ق. ۴16 -  3۲۹فردوسی، ابوالقاسم،  </rdfs:label> 

</rdf:Description> 

</dct:subject> 

<dct:subject> 
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<rdf:Description 

rdf:about="http://nlai.ir/id/concept/psh/PersianPlays14thcentury"> 

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" /> 

<rdfs:label> 1۴قرن  --نمایشنامه فارسی  </rdfs:label> 

</rdf:Description> 

</dct:subject> 

<dct:isPartOf> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/series/CinemaAndTheaterPlay"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/ontology/bibo/Series" /> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource" /> 

<rdfs:label> . نمایشنامه سینما و تئاتر </rdfs:label> 

</rdf:Description> 

</dct:isPartOf> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/languages/per"> 

<skos:prefLabel xml:lang="en">فارسی</skos:prefLabel> 

<rdfs:label>فارسی</rdfs:label> 

<skos:notation 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">per</skos:notation

> 

<foaf:focus rdf:resource="http://lexvo.org/id/iso639-3/fas" /> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/countries/ir"> 

<skos:prefLabel xml:lang="en">ایران</skos:prefLabel> 

<rdfs:label>ایران</rdfs:label> 

<skos:notation 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ir</skos:notation> 

<foaf:focus rdf:resource="http://sws.geonames.org/130758/" /> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/series/CinemaAndTheaterPlay"> 

<dct:hasPart rdf:resource="http://nlai.ir/id/resource/1213293" /> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/person/MirbagheriMahdi1361-"> 

<blt:hasCreated rdf:resource="http://nlai.ir/id/resource/1213293" /> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/person/MirbagheriMahdi1361-"> 

<rdaa:creatorOf  rdf:resource="http://nlai.ir/id/resource/1213293"> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/resource/1213293"> 

<rdaw:creator rdf:resource="http://nlai.ir/id/person/MirbagheriMahdi1361-"> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/resource/1213293"> 

<rdaw:inSeries rdf:resource="http://nlai.ir/id/series/CinemaAndTheaterPlay"> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/series/CinemaAndTheaterPlay"> 

<rdaw:seriesContainerOf rdf:resource="http://nlai.ir/id/resource/1213293"> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://nlai.ir/id/resource/1213293"> 

<rdaw:dramatizationOfWork rdf:resource="http://nlai.ir/id/resource/1124618"> 

</rdf:Description> 
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 اِف گراف آردیث( ایجاد 

ارائه شده در شکل جمالت آردی م  13  اِف  نیز  به صورت گراف آردی  توان یرا  اِف 

 نمایش داده شده است. 14نمایش داد. بخشی از این گراف، در شکل 

 مربوط به اثر »زمستان در آتش: نمایشنامه«  یااِف برای پیشینه فراداده آردی  گرافبخشی از  .14 شکل

 

ادامه،   کتابشناختیدر  از«(،   رابطه  است  ای  آتش:  )»نمایشنامه  در  »زمستان  اثر  میان 

ترین پیوندهای ایجاد شده در گراف، نمایشنامه« با »شاهنامه فردوسی«، به عنوان یکی از مهم

 به صورت زیر تعریف شده است:  13شکل پیوند در  . این گرددیتوصیف م

 
 . دهدی، بخشی از گراف را که مربوط به این رابطه است، نمایش م15 شکل
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میان دو اثر »زمستان در آتش:  کتابشناختی )»نمایشنامه ای است از«(،  رابطهنمایش گرافیکی  .15شکل 

 نمایشنامه« و »شاهنامه فردوسی«  

 

رابطه،   این  »شاهنامه  منبع  در  اثر  مفعول،  و  نمایشنامه«  آتش:  در  »زمستان  اثر  توصیف،  مورد 

یوآرآی  با   ترتیب  به  که  است  » فردوسی«  و  http://nlai.ir/id/resource/1213293های    »

 «http://nlai.ir/id/resource/1124618 این    یهاو مفعول، گره   ( موضوع) منبعاند.  « مشخص شده

یوآرآی    با  که  است  رابطه  این  گزاره  همان  گره،  دو  این  میان  بردار  و  هستند  رابطه 

 «rdaw:dramatizationOfWork»  یااِف، مجموعه . به طور کلی گراف آردیشودیمشخص م  

، عالوه بر پیوندهای میان دو گره، هر گره نیز با استفاده 15رها است. مطابق شکل  ها و بردااز این گره 

ها توصیف شده است. در شکل، اثر »شاهنامه فردوسی« خود با گره دیگری که مربوط  از برخی گزاره 

آن  پدیدآور  یوآرآی   به  با  فردوسی(  )ابوالقاسم 

http://nlai.ir/id/person/FerdowsiAbolghasem    است، ارتباط دارد. پیوند میان این دو گره

ها ثبت شده  ایجاد شده و نام این پیوند، بر روی بردار میان گره   «dct:creatorبا استفاده از گزاره » 

به عنوان مفعول این جمله، دارای یک یوآرآی است، بنابراین    است. از آنجا که »ابوالقاسم فردوسی«

برقرار   یارا داشته باشد و به این ترتیب ارتباط میان جمالت داده نهاد  در جمله دیگری نقش    تواند یم

( هستند که در این صورت  literal) از حروف یا اعداد  یاها نیز به صورت رشته . برخی گره گرددیم

  نهاد نقش    توانندیها نمبه عنوان مفعول جمله باشند. این گره   توانندی ند و تنها مدارای یوآرآی نیست

«  dct:titleرا در جمله دیگری داشته باشند. برای مثال یوآرآی »شاهنامه فردوسی« از طریق گزاره » 

  کندی( است و عنوان اثر را مشخص مstring)  از حروف  یابا گره دیگری که مقدار آن از نوع رشته 

  یا« با گره rdfs:labelدر ارتباط است. همچنین یوآرآی »ابوالقاسم فردوسی« نیز از طریق گزاره » 

از حروف است، مرتبط    یاو مقدار آن از نوع رشته   سازدیکه برچسب فارسی نام وی را مشخص م

http://nlai.ir/id/person/FerdowsiAbolghasem
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، گزاره  نهادای » هگانه انواع مختلفی از پیوندها را در قالب سه   توانیاِف مشده است. در گراف آردی 

 و مفعول« برقرار نمود. 

 گیرینتیجه
ها را ایجاد نمود. مقایسه  توان انواع پیوندهای میان دادههای پیوندی میبا استفاده از روش داده

»آردی نحوی  قالب  در  شده  برقرار  قالب  اماف/ایکس پیوندهای  با  ال«، 

کتابخانه  1ال«اممارك/ایکس »یونی در  هماکنون  می)که  ارائه  زیاد  ها  تفاوت  بیانگر  شود(، 

میان آثار وابسته است.  آن پیوندهای  برقراری    ال«، اممارك/ایکس قالب »یونیدر  ها از نظر 

وابسته ارائه شده است    یهاگونه ارتباطی میان دادهبدون هیچ  ی امایی از عناصر فرادادهنصرفاً  

پیوندهای   انواع  فاقد  دادهو  میان  و خارجی  پیشینه    یها داخلی  این حالت،  در  است.  مشابه 

تعریف شده است که هیچ ارتباطی با    هایشینهبه صورت موجودیتی مجزا از سایر پ یافراداده

انواع پیوندهای میان آثار    ال«،اماف/ایکس نحوی »آردیقالب   سایر آثار وابسته ندارد. اما در

رسد کاربرد  بنابراین به نظر می  اِف ایجاد شده است.ختار آردیمرتبط در سا  یهاو نیز داده

تواند تأثیرات قابل توجهی بر فرآیند توصیف و نمایش روابط و  های پیوندی، میروش داده

فراداده میان  نظامپیوندهای  در  راستا  های کتابخانههای کتابشناختی  این  در  باشد.  داشته  ای 

م ای  شودیپیشنهاد  ملی  دستران  کتابخانه  سایر  ارتقای  و  و  توسعه  متولیان  و  اندرکاران 

های دیجیتال، و ...( در کشور،  ای، کتابخانههای کتابخانه)مانند فهرست ایهای کتابخانهنظام

د.  ن الزم را فراهم نمای  هاییرساختشرایط و ز  ،پیوندی  یهاسازی روش دادهمنظور پیادهبه  

  این مراکز قانونی، مالی، فنی، و مدیریتی، از سوی    هاییتنیازمند حما  یی هاانجام چنین طرح

 است.

ای خاصی  شایان ذکر است، الگوی ارائه شده در این پژوهش، محدود به نظام کتابخانه

با ساختار و ویژگینیست و می پیشینهتواند متناسب  ای و روابط  های فرادادههای محتوایی 

آن میان  نکتابشناختی  در  مختلفظامها  کتابخانه های  فهرسته )مانند  دیجیتال،  های  ای 

های اطالعاتی، و ...( مورد استفاده قرار گیرد. امید است که نتایج پژوهش  الکترونیکی، پایگاه

های  انداز ملی و جهانی نظامحاضر و الگوی ارائه شده، بتواند در تحقق اهداف بلند و چشم

 باشد. ای داشته ای سهم شایستهکتابخانه
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