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Abstract 

 

Purpose: Linked data as a component of the Semantic Web is defined as the best way to publish and link 

structured data on the web environment. Linked data creates integrated data as new data in that 

environment. Despite the efforts to create linked data in recent years, it can be said that it is expanding 

significantly. However, implementing it requires the use of new technologies in semantic web. This study 

aims to review the studies in this area in order to identify issues received more attention from the research 

community, as well as the benefits gained and challenges faced in implementation. 

Method: Our search on the WOS revealed that 20 journals contain highest number of research in field of 

linked data with regard to library and information science. Out of 22966 articles identified, 20 were 

selected and reviewed using the standard Prisma guide,. This standard is designed for reporting Systematic 

Reviews. The research tool was a checklist based on inclusion and exclusion criteria. Descriptive statistics 

were used to analyze the data. 

Finding: Findings showed that semantic web, linked open data, ontology, interoperability, similarity, 

natural language processing, metadata, digital libraries are topics covered in the reviewed articles most. 

Technical benefits and challenges (related to linked data sets, linked data tools and methods, related to 

technological and ontological issues), financial and human benefits and challenges were examined. The 

benefits and challenges are both assigned to the technical category and the sub-category "benefits related 

to linked data sets" and "challenges related to linked data sets" with 35 percent. Discover the benefits of 

expanding entities by examining the types of links in linked data, create appropriate links data with data 

from other online services, improvement in open data discovery, and increase the visibility of linked data 
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with data from other online services are among the benefits associated with linked datasets. Over diversity 

of interdisciplinary data, the complexity of accessible vocabulary, and the problems associated with 

cataloging resources are among the challenges associated with linked datasets. Methods and tools used 

most to use linked data are SKOS or "Simple Knowledge Organization System", DBPedia ontology, 

Bibliographic ontology (Bibo) and FOAF with frequencies of 7, 7, 5 and 4 respectively. Solutions and 

suggestions are presented in relation to implementation of linked data. 

Conclusion: For successful implementation and application of linked data in libraries, information 

centers, and projects different methods and tools are used. Despite facing challenges, this has made 

organizing, searching, and retrieving information easier and beneficial outcomes. 
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 چکیده

شده در این موضوع،  و شناسایی بیشترین موضوعات پرداختههای پیوندی شده در رابطه با موضوع داده  مطالعات انجاممرور  هدف:

 .های موجود مزایا و چالش

 دارای مجله بنا به نتایج پژوهش 31که  شدمند است. در جستجوی اولیه در وبگاه علوم مشخص  روش پژوهش مرور نظام روش:

مقاله  33922. پس از بررسی و پایش اند یشناس های پیوندی در مقوله علم اطالعات و دانشداده موضوعبیشترین تولیدات علمی 

وارسی بر مبنای . ابزار پژوهش از نوع سیاهه انتخاب شدمقاله  31با استفاده از راهنمای استاندارد پریزما، نهایتاً  استخراج و سپس

 وتحلیل اطالعات از آمار توصیفی استفاده شد. تجزیه برای و معیارهای ورود و خروج بود
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رسانی و ها، مراکز اطالعدی در کتابخانههای پیونداده به کارگیری سازی وبرای پیادهبا توجه به مطالعات مورد بررسی،  گیری:نتیجه

های موجود، سازماندهی، جستجو، ها و ابزارهای مختلفی استفاده شده است که با وجود چالشهای مختلف خارجی از روشپروژه

مهندسان  شناسی، پژوهشگران علم اطالعات و دانش است و مزایای مختلفی نیز به همراه دارد. تسهیل کردهو بازیابی اطالعات را 

های مبتنی بر وب  های دیجیتال و پروژه توانند در معماری کتابخانه شده در این پژوهش می افزار و... با آگاهی از موارد مطرح نرم

 تر عمل کنند. موفق

 وب معنایی شناسی، علم اطالعات و دانشمند، های پیوندی، مرور نظامداده ها: هکلیدواژ

 

 

 استناد به این مقاله: 

فصلنامه مطالعات ملی  .های پیوندی های داده مند پژوهش مرور نظام(. 0011) رضوی، علی اصغر قیاسی، میترا؛انی بوساری، رقیه؛ قرب

 032-011 :(3) 23، کتابداری و سازماندهی اطالعات
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 16/02/1000: رشی؛ پذ20/01/1000: افتیدر

طبیعی، فراداده و کتابخانه  زبان   ، پردازشها داده پذیری، شباهت های باز پیوندی، تعاملشناسی، داده وب معنایی، هستی ها:یافته

 مجموعههای فنی)مرتبط با االت موردنظر به آنها پرداخته شده است. مزایا و چالشهایی است که در مقدیجیتال بیشترین موضوع

شناختی(، عوامل مالی و انسانی در مقاالت بررسی  های پیوندی مرتبط با مسائل فناورانه، و هستی ی دادهابزارهاهای پیوندی، داده

مقوله زیرتفکیک به مقوله فنی و  هر دو به پیوندی های ی دادههامزایا و چالش ها مشخص شد که شد. در ادامه طبق یافته

امکان کشف گسترش درصد اختصاص یافته است.  21هر کدام با « پیوندیهای مرتبط با مجموعه دادههای  مزایا و چالش»فرعی

پیوسته، بهبود در کشف های سایر خدمات  ها با داده های پیوندی، ایجاد پیوند مناسب داده ها با بررسی انواع پیوند در داده موجودیت

های  های سایر خدمات پیوسته از جمله مزایای مرتبط با مجموعه داده های پیوندی با داده پذیری داده های باز، افزایش رؤیت داده

از جمله  نویسی منابع مشکالت مربوط به فهرستدر دسترسی،  پیچیدگی واژگانِای،  هرشت بین های هتنوع بیش از حد دادپیوندی، و 

های کارگیری داده ها و ابزارهای بهبیشترین روشهای پژوهش،  های پیوندی است. طبق یافته های مرتبط با مجموعه داده چالش

به  اف.اُ.ا.اف. شناسی کتابشناختی و ، هستیدی.بی.پدیاشناسی  ، هستییا اسکاس «نظام ساده سازماندهی دانش» پیوندی مربوط به

پیوندی  هایدادهراهکارها و پیشنهادهایی در مقاالت مورد بررسی نیز در رابطه با به کارگیری  است. فراوانی 0و  1، 7، 7ترتیب با 

 از جمله آنها است. هادادهبودن  ارائه شد که باز، مفید، قابل کشف، سالم و پیوندی
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  همقدم
هدف وب معنایی ایجاد ساختار در محتوای صفحات وب  

 Ali)کند  های پیوندی استفاده می های داده است و از فناوری

and Warraich, 2018.) های پیوندی به بهترین  داده

ساختار یافته در وب  های هابرای انتشار و ارتباط داده روش

 Guerrini and Possemato, 2013)شود  گفته می

quoted in Berthoud and Hartley, 2021) .های  داده

 ای های داده دار بین بخش پیوندهای معنی امکان ایجاد پیوندی

 ,Sakr, Wylot, Mutharaju).کند. را فراهم می در وب

Phuoc and Fundulaki, 2018)های اخیر،  . در سال

های پیوندی دسترسی به انواع مختلف اطالعات در وب  داده

-Rajabi, Sicilia and Sanchez) استکرده را تسهیل 

Alonso, 2014)  چارچوب توصیفو تحت مدل 

 برای ارتباط و تبادل داده و 3، ایجاد یو.آر.ال0)آر.دی.اف(منبع

 ,Hendler شود. استفاده میبرای تبادل نظر  2اسپارکل

Berners-Lee, Miller,2002 quoted in Quezada-

Sarmiento, 2020). برای دهندگان داده  تعداد ارائه امروزه

های پیوندی در سرتاسر جهان رو به افزایش است  انتشار داده

(Feitosa and et al., 2017). های مختلفی  کتابخانه

، کتابخانه 0همچون کتابخانه ملی فرانسه، کتابخانه اروپینا

های پیوندی بهره  کنگره آمریکا و کتابخانه بریتانیا از داده

های دیجیتال نیز پتانسیل زیادی برای  د. حتی کتابخانهان برده

های مرتبط با منابع بیرونی با استفاده از  تبادل و انتشار داده

 ,Hallo, Luján-Mora, Maté)های پیوندی دارند  داده

(and Trujillo, 2016 به عقیده .Bizer, Heath and 

Bernerz-lee(2009)  تولید و  یمطالعات در زمینه ابزارها

به صورت مرور  بایدهای پیوندی کافی نیست و  انتشار داده

 کارگیری بهها و ابزارهای مورد نیاز برای  مند، روش نظام

های  هداد های پژوهش همچنین .شوندهای پیوندی بررسی  داده

رو، مند بسیار محدود است. از این  مرور نظامروش  با  پیوندی

، فرعی های تعیین موضوعمند با هدف  یک مطالعه مرور نظام

                                                            
1 Resource Description Framework (RDF) 
2 URL 
3 SPARQL 
4Europeana Library 

های پیوندی، مزایا و  هدادکارگیری  ها و ابزارهای به روش

شکاف دانشی  تواند های موجود در اجرای آن می چالش

چوب تواند چار مطالعه حاضر می بنابراین. کند موجود را پر

 ویژه بهتلف علمی های مخ موضوعمناسبی برای متخصصان 

شناسی، متخصصان  العات و دانشاط  متخصصان علم

 د.باشداشته مصنوعی و...  هوش

در این پژوهش با جستجو در بانک اطالعات نشریات  

دانشگاهی، ، پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد کشور)مگیران(

ی ایران( مشخص شد که )پایگاه اطالعات علم نورمگز و گنج

های پیوندی  هدادهای اندکی در ایران در رابطه با  پژوهش

ها و ابزارها، مزایا و  انجام شده است که در هیچ موردی روش

های پیوندی در قالب یک پژوهش  هداد کارگیری بههای  چالش

درباره جستجو در با  است. نشدهمند بررسی  صورت نظام به

های  پایگاه خارج از کشور در های انجام شده در پژوهش

و  7، امرالد2علمی اطالعات ةمؤسس، 1اطالعاتی اسکوپوس

مقاالت با موضوع این  جستجو و   ترین مرتبط 8دایرک ساینس

حسینی، غائبی، انتخاب شد. در پژوهش  پژوهش

بیشترین « وب معنایی»و « های پیوندی هداد» (0011برادر)

های  هدادهای  رخدادی در پژوهش لحاظ هم نی را بهفراوا

زاده نهاری، قدیری مدرس، براآنی  خودیاند.  پیوندی داشته

نبود وجود مقادیر تکراری و نیز  (0299) دستجردی، آرسک

ها را از جمله مشکالتی  مقادیر اساسی برای موجودیت

پازوکی و شود.   دی مشاهده میهای پیون هدادکه در دانستند 

 چارچوب کتابشناختیکارگیری  با به (0298) کشاورزیان

ظرفیت حل مسائل محیط فریم  دریافتند که بیب 9فریم بیب

شناختی و  را در رویارویی با الگوهای جدید کتاب ای هکتابخان

 (0297زاده، شیرازی )  کر، عبداهللمتشب دارد. محیط و

های پیوندی امکان دسترسی به دانش و پیوند آن دادهمعتقدند 

 Berthoudنظر  از. آورد می با سایر منابع دانشی را فراهم

and Hartley(2021) های پیوندی از نوع  هدادها در  داده

                                                            
5 Scopus 
6 Institute for Scientific Information(ISI) 
7
 Emerald 

8 Sciencedirect 
9 BIBFRAME   



 

990 

 

 های پیوندی های داده مند پژوهش مرور نظامو همکاران:  ریبوساقربانی 

و استفاده از ابزارهای  است 0های موقعیت جغرافیایی هداد 

های  تواند به چالش می 2دیتا فریم و ویکی مناسب همچون بیب

 کند. های پیوندی کمک هداد کارگیری بهموجود در 

and Musen (2021) Kamdar  استفاده از

های باز پیوندی را منجر به  هدادهای پزشکی و  شناسی هستی

 کارگیری بهاز جمله مزایای دانند.  میعنایی کاهش ناهمگونی م

افزایش استفاده مجدد از واژگان، امکان های پیوندی  هداد

پزشکی  کارآمد و یکپارچگی منابع زیست یجو و پرس

کمک به ، های پیوندی هدادهای  با استفاده از فناوری ناهمگن

سازی سوابق  کاربران در کشف اطالعات مرتبط، غنی

و قابلیت کشف پذیری  رؤیتتی، افزایش شناختی سن کتاب

ای، و بهبود تجارب جستجوی کلی کاربران  های کتابخانه هداد

 Klímek, Škoda, Petr, Nečaskýبیان شده است. 

and Martin (2018)   کارگیری بهپرکاربردترین ابزار در 

 «وندیهای پی هداد پلتفرم مصرف»های پیوندی را  هداد

 Aliهایی که مزایا و چالش .کردند معرفی 3)ال.دی.سی.پی(

and Warraich (2018)  های  هداد کارگیری بهدر حین

اند، مسائل مرتبط با مجموعه  پیوندی با آنها مواجه شده

ها، مسائل ها، فناوری شناسی ها و ابزارها، هستی ها، روش داده

وجود راهنماها و همچنین مجوزهای آزاد و انسانی، مالی و 

 . است

 and et al. (2015) Rademaker  امکان استفاده از

های  های پیوندی در سایر آرشیوها و کتابخانه هدادهای  فناوری

های  هداد کارگیری به در شده دیجیتال را از جمله مزایای مطرح

دلیل نگهداری  ایجاد نویز در سیستم به .کردند پیوندی معرفی

شده  های مطروح ها توسط افراد مختلف از جمله چالشداده

 Nagai, Hashizume andدر این پژوهش است. 

Fukuyama (2015)  های کتابشناختی کتابخانه در  هداد

دسترسی به مجوزهای آزاد و راهنماها  نبودفرمت موجود و 

های پیوندی در کتابخانه  هدادی ریکارگ بههای  را از چالش

-دانستند. عالوه بر آن، بعضی از یو.آر.آی 4ژاپن ملیشورای 

های پیوندی ایجادشده کیفیت  هداددر  5های اچ.تی.تی.پی

                                                            
1 Geolocation data 
2
 Wikidata 

3 Linked Data Consumption Platform ر  (LDCP) 
 

4 National Diet library, Japan 
5
 HTTP 

ها  هدادکافی را ندارند و پیوندهای ضعیفی به سایر مجموعه 

  د.ندار
که انتخاب  دده پژوهش نشان می های پیشینه مرور

ترین مواردی است  ها و ابزارها یکی از مهم ترین روش مناسب

های پیوندی بر آن تمرکز شده است.  هدادکارگیری  که در به

های پیوندی  هدادهمچنین موانع و مزایای متعددی در رابطه با 

توان به مسائل فنی، انسانی و  ها را می مطرح است که بیشتر آن

ها چون هنوز  نتایج پژوهش اساس برمالی مربوط دانست. 

ها و مراکز  های پیوندی در کتابخانه هدادکارگیری  به

رسانی با مشکالت و مسائلی همراه است، و از طرفی  اطالع

است، پژوهش حاضر به این زیاد  آن نیز کارگیری بهمزایای 

 دهد: میسوال کلی پاسخ 

های  های پیوندی از نظر موضوع هدادوضعیت مقاالت  

های پیوندی،  هداد کارگیری بهها در  ، مزایا و چالششده مطرح

های پیوندی و نیز ارائه  هدادکارگیری  ها و ابزارهای به روش

 راهکار چگونه است؟

 

 :روش پژوهش
ها در این مطالعه بر اساس  هدادمراحل جستجو و تحلیل  

 Moher and. تدوین شده است 6راهنمای استاندارد پریزما

etal. (2015)   یرکامدپریزما حداقل مجموعه  تقدند کهمع 

کار  به 7فراتحلیلمند و  است که برای گزارش در مرور نظام

پس از تعیین    (Ali and Warraich, 2018). رود. می

سوال پژوهش، پروتکل انجام مطالعه تدوین شد. جهت 

بر  ای که مجله 31 جستجو در الت موردنظر،دسترسی به مقا

 Gupta, Dhawan, Singh, Kumar نتایجاساس 

های پیوندی را  هداد موضوعبیشترین تولیدات علمی  (2020)

ورود مقاله به  معیارهای انجام شد. ،دارند 8در وبگاه علوم

های زیر  جستجو در وبگاه علوم با محدودیتمطالعه حاضر 

 بود:

 انگلیسی؛ :زبان -

 ؛پیوندی های هداد :موضوع -

 مقاله؛ :نوع مدرک -

                                                            
6
 Standard Prisma guide 

7 Meta-analysis 
8 Web of Science 
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 ؛9رسانی و اطالع علوم کتابداری :له موضوعیمقو -

سه نمایه استنادی گسترده علوم، نمایه  شده در نمایه -

انسانی و هنر  لوم اجتماعی، نمایه استنادی علوماستنادی ع

 وبگاه علوم؛

االت از مطالعه حاضر شامل موارد زیر معیارهای خروج مق  

 است:

 های پیوندی نیستند؛ هدادمطالعاتی که در زمینه موضوعی  -

نمایه  2های استنادی وبگاه علوم مطالعاتی که در سایر نمایه -

 اند؛ شده

علوم نمایه   های موضوعی وبگاهمطالعاتی که در سایر مقوله -

 اند؛ شده

 ک مقاله نبودند؛ لحاظ نوع مدر مطالعاتی که به -

 

 
فرایند جستجو و انتخاب مطالعات -0شکل   

    

                                                            
1
 Information Science Library Science 

2
(CPCI-S), (CPCI-SSH), (BKCI-S), (BKCI-SSH), 

(ESCI), (CCR-EXPANDED), (IC) 

  

 :آمده است 0استراتژی جستجو در جدول 

 

 
 

 جستجو یاستراتژ -0جدول

 

 ها: یافته
های  هداد های شدر  پژوه شده های مطرح ترین موضوع مهم -

 : (3جدول) ؟کدامند پیوندی

 

 

پایگاه 

 اطالعاتی
Web Of Science 

 

 

 

 مجالت

("Semantic Web", "Journal of Web 
Semantics", "International Journal of 

SemanticWeb& Information", "Journal 

of Library Metadata","Cataloguing& 

Classification", "International Journal 

of Metadata Semantics & Ontologies", 

"IEEE Internet Computing", "Journal 

of Biomedical Semantics", 

"International Journal of Digital 

Libraries" ,"Journal of Information 

Science", "Library High Tech", 

"Transactions of the Japanese Society 

for Artificial Intelligence", 

"Knowledge-BasedSystems", 

"Multimedia Tools & Applications", 

"IEICE Transactions on Information 

and Systems", "Professional De La 

Information","Serials-Librarian", 

"International Journal of Semantic 

Computing","Journal of Universal 

Computer-Science","Future Generation 

Computer Systems") 

تعداد 

مقاالت 

 بازیابی شده

22966 

روش 

 جستجو 

TOPIC: ("linked data"or "linked data") 

AND Document Types: (Article) 

AND WebOfScience Categories: 

(Information Science Library Science) 

/Timespan: All years. Indexes: SCI-

EXPANDED, SSCI, A&HCI 

 مقاالت 

 نهایی
20 
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             پیوندی های در داده شده های مطرح اهم موضوع -3جدول
                                                                                                                                                                                                                                

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Interoperability 
2   Similarity 

 

 مؤلفه

 

های  مؤلفه 

 فرعی

 

 ها پژوهش

 فراوانی

 ()درصد

 

آشنایی با 

عات موضو

های  داده

 پیوندی

 

 وب معنایی

(Teixeira,Araujo,Baptista,Araujo,Pisa,2016), 

(Delgado, Hilera, Ruggia, Otón, Amado-Salvatierra, 

2019), (Hallo and et.al...2016), 

(Zapounidou,Sfakakis,Papatheodorou, 2017), 

(Khosravi-Farsani,Nematbakhsh,Lausen, 2013), 

(Mastora, Peponakis, Kapidakis, 2017), 

(MartinezRodriguez,Lopez-Arevalo, RiosAlvarado, 

2020) 

 

(%21)7 

های باز  داده

 پیوندی

(Teixeira and et al…2016), (Hallo, Luján-Mora & 

Maté, 2017),(Khosravi-Farsani and et al…2013) , 

(Öztürk, Özacar,2020),(Candela,Escobar, 

Carrasco&Marco-Such, 2020) ,(Sánchez-Cervantes., 

Alor-Hernández, Paredes-Valverde, Rodríguez-

Mazahua, & Valencia-García, 2020) 

(%21)2 

 شناسی هستی

(Öztürk, Özacar, 2020), (Parsons and et al…2011), 

(Paredes-Valverde, Valencia-García, Rodríguez-

García, Colomo-Palacios, Alor-Hernández, 2016), 

(Teixeira and et al…2016), (Ji, Chun, Cappellari and 

Geller, 2017) 

(%31)1 

 0پذیری تعامل
(Candela and et al…2020), (Delgado and et 

al…2019), (Martinez-Rodriguez and et al…2020), 

(Zapounidou and et al…2017), (Teixeira and et 

al…2016) 

(%31)1 

 3ها داده شباهت
(Rajabi, Sicilia and Sanchez-Alonso, 2015), 

(Martinez-Rodriguez and et al…2020), (Khosravi-

Farsani and et al…2013) 

 

(%01)2 

پردازش زبان 

 طبیعی
(Mastora and et al…2017), (Paredes-Valverde and et 

al…2016) 
(%01)3 

 فراداده
(Delgado and et al…2019), (Parsons and et al…2011) 

 
(%01)3 

 کتابخانه
 3(%01) (Candela and et al…2020) ,(Hallo and et al...2016) دیجیتال
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های مقاالت  دهد که بیشترین موضوع نشان می 3جدول

های باز پیوندی  هدادشناسی و  ترتیب وب معنایی، هستی به

شده از نرم افزار  های مطرح ای نمایش بهتر موضوعاست. بر

موضوعی استفاده شد  برای ترسیم نقشه 0وی.اُو.اس.ویور

  (.3)شکل

 

 

 

 

 یها داده مقولهشده در  مطرح یها اهم موضوع -3شکل

 ی.وندیپ

 

های  های پیوندی بر اساس پژوهش هدادکارگیری  مزایای به-

 (:2یوندی چیست؟ ) جدولهای پ هداد

                                                            
1  VosViewer 
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 مقاالت مورد بررسیبر اساس  های پیوندی کارگیری داده مزایای به -2جدول 

                                                            
1 Technical benefits 
2
 Open Data 

3
 Research networking 

4 Spanish acronym for Repositorio Ecuatoriano de  Investigadores(REDI) 
5 ESSIM 
6 NALA-Search 
7
 Lattes Platform 

 فراوانی)درصد( ها پژوهش فرعی  مؤلفه                                                مؤلفه  

مزایای 

 1فنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایای 

 فنی

  های پیوندی داده مجموعهتبط با مرمزایای 

 

 

 

 

 

 

7 

(%21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hallo, Martínez-González, de la) های پیوندی ها با بررسی انواع پیوند در داده امکان کشف گسترش موجودیت

Fuente, 2013) 

 (Hallo and et al...2016) های سایر خدمات پیوسته ها با داده ایجاد پیوند مناسب داده

 (Hallo and et al...2016) های سایر خدمات پیوسته های پیوندی با داده پذیری داده افزایش رؤیت

 ای در محیط وب معنایی های کتابخانه امکان یکپارچگی داده

 
(Zapounidou and et al...2017) 

 (Rajabi and et al…2015( ها های تکراری در فرایند پیوند داده شناسایی داده

 (Hallo and et al...2016)  3های باز  بهبود در کشف داده

 (Hallo and et al...2016) ها مجموعه دادهها در  تسهیل تبدیل موضوع

های پیوندی بر اساس  ها در داده در کشف دادهها امکان سنجش شباهت داده

 های پیوندی اصول داده

 

(Khosravi-Farsani 

and°et.al…2013), (Ortiz Vivar, 

Segarra, Villazón-Terrazas & 

Saquicela, 2020), (Rajabi and et 

al…2014), (Rajabi and et al…2015) 

 های پیوندی ها و  ابزارهای داده با روشمزایای مرتبط  

و مدیریت دانش علمی با استفاده از پلتفرم  2یهای علم بهبود شبکه

های پیوندی داده کارگیری بهعنوان روشی در  به 0آر.ای.دی.آی.

 

(Ortiz Vivar, and et al…2020) 
 

 

 

 

2 

(% 2) 

 

 

کور برای مبادالت امنیت  جدید بر پایه عناصر دوبلین کارگیری فراداده به
 1د ای.اس.اس.آی.ام.اجتماعی مانن

(Delgado and et al…2019) 

 )اسکاس( برای ارائه واژگاننظام ساده سازماندهی دانشکارگیری  به

 ها کنترل شده ساختار یافته  نظیر اصطالحنامه

(Mastora and et al…2017) 

 مفید های داده مجموعه باها  توای دادهارتباط بهتر میان مح

های  پیوندی در وب  با استفاده از ابزارهای  داده

 

(Rajabi and et al…2014) 

های پیوندی  بر پایه اصول داده 2کارگیری ابزارهایی مانند ان.ای.ال.ای. سرچ به

 غیر متخصصبه منظور جستجوی معنایی برای کاربران 

(Sánchez-Cervantes and et 

al…2020)  

ترین سطوح داده،  برای دسترسی به پایین 7هایی مانند التس استفاده از پلتفرم

 ارتباط متقابل آنها و ایجاد پرسش با توجه به نیاز کاربر

 

(Teixeira and et al…2016) 
 

 های پیوندی مزایای فناورانه مرتبط با داده           

های  فناوریکاوی اطالعات از جمالت زبان طبیعی با استفاده از  داده

 های پیوندی داده

(Martinez-Rodriguez and et 

al…2020) 

 
( %2) 

 های پیوندی دقت در نتایج داده 
(Khosravi-Farsani and et al…2013), 

(Martinez-Rodriguez and et 

al…2020) 

 (Delgado and et al…2019) پیوندی های های داده ها با استفاده از فناوری استفاده از میکروداده

 (Hallo and et al...2017) پیوندی های های داده بُعدی در وب با استفاده از فناوریچند های داده ارانتش

 (Zapounidou and et al...2017) های پیوندی های داده با استفاده از فناوری ایجاد همگونی معنایی
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در مطالعه  شده های مطرح مؤلفهل از برای پاسخ به این سوا

Ali and Warraich (2018)   استفاده شد و سپس

صورت مرور  مقاله موردنظر به 31از  ی فرعیها مؤلفه

( مالحظه 2جدول)در طور که  همان مند استخراج شد. نظام

مزایای فنی)مزایای مرتبط با مجموعه  مؤلفهشود از دو  می

 های پیوندی،  ها و ابزارهای داده های پیوندی، روش هداد

 

 

و  (شناختی های پیوندی، مزایای هستی مزایای فناورانه داده

مربوط به  شده مزایای مالی و انسانی، بیشترین مزایای مطرح

است « های پیوندی مجموعه داده» فرعی مؤلفهمزایای فنی و 

هش به خود را در این پژومقدار بیشترین  درصد 21که با 

                                              .اختصاص داده است

بر اساس های پیوندی  داده کارگیری بههای چالش -0جدول    

 مقاالت مورد بررسی

شناختی مزایای هستی                         
 ها شناسی پذیری معنایی با استفاده از هستی افزایش تعامل 

 

 

(Teixeira and et al…2016) 3 

(%0) 

 

 

های دانش مبتنی بر  امکان دسترسی به اطالعات به کمک پایگاه

 شناسی هستی

 
(Paredes-Valverde and et al…2016) 

مزایای 

 مالی

 و انسانی

 

 

 پذیری جوامع کاربری امکان افزایش تعامل

(Zapounidou and et al...2017) , 

(Candela and et al…2020), (Delgado 

and et al… 2019), (Teixeira and et 

al…2016), (Martinez-Rodriguez and 

et al…2020),(Hallo and et al...2016) 

 

 

 

2 

(  %2) 
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اساس مقاالت  های پیوندی بر دادهکارگیری  بههای چالش

 مورد بررسی چیست؟

 شده بیشترین چالش مطرح 0 های جدول براساس یافته

های مرتبط با  چالش» فرعی مؤلفهفنی و  مؤلفهمربوط به 

 نبود»درصد است. چالش  01با « های پیوندی مجموعه داده

در هیچ یک از مقاالت جز نتایج « مجوزهای آزاد و راهنماها

مقاله به  01مقاالت، نتایج  از میان .پژوهش نبوده است

مقاله به  7های پیوندی و تنها  دادهکارگیری  بهمزایای 

 است.  های آن اشاره کرده چالش

                                                            
1
 XML 

2
 Stop words 

فراوانیها پژوهشهای فرعی مؤلفه  مؤلفه

)درصد

)

 

 

 

 

 

هایچالش  

 فنی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتبطهای چالش

 هایبا مجموعه داده

موجود

 (Parsons and et al…2011)ای هرشت بین های هتنوع بیش از حد داد

    2    

 ( %01)  

 در دسترس پیچیدگی واژگانِ

 

(Hallo and et al...2016) 

 (Hallo and et al...2016)شباهت کافی بین واژگان نبود

 (Hallo and et al...2016)نویسی منابع مشکالت مربوط به فهرست

 (Hallo and et al...2016)ایداده های لمشکالت و دشواری انتقال داده به مد

 (Hallo and et al...2016)ها هکنترل کیفیت مجموعه داد نبود

 شناختی بزرگ کتاب های هچالش در انتشار مجموعه داد
 (Candela and et al…2020) باز پیوندی های هعنوان داد به

مرتبط  های شچال

ابزارها ها و روش با  

 

 

پیوندی

 آر.دی.اف با استفاده های فردیابی پیوندها در گراامکان  نبود
 (Zong, lee and Kim, 2015)بابزارهای مناس از

 

( %0)3  

 (1.0  

)3  

 

0ایکس.ام.ال و آر.دی.افاز ها استفاده ناکافی برخی سیستم
(Hallo and et al...2013) 

 

فناورانه های شچال          

پیوندی     

 های  مهبرنا دلیل کمبود به شده پیوند های هرفت داددره
 (Parsons and et al…2011)کاربردی 

 

(1.3  

)0  

   0 

 (%1/1)  

 

 

 (Parsons and et al…2011)مشکالت ترسیم نقشه

 (Parsons and et al…2011)پیوندی های هکارگیری داد در بهها  صکمبود شاخ

 با استفاده از اه داده نیاز به پیوندهای مفیدتر از مجموعه
 های پیوندی های دادهیفناور

(Parsons and et al…2011) 

 

های شچال       

ناختیش یهست         

 

 (Parsons and et al…2011)تعریف و کنترل صحیح  مالکیت  نبود

 هایداده به برخی از واژگان استاندارد در دسترسی  نبود
  (Hallo and et al...2013)پیوندی 

( %0)3  

 

 پردازش واز در پیش  3ها هواژ ایست ننادیده گرفت
 رابطه بین دو مفهوم برای نشان دادنمتن  رآن دپس از 

زبان طبیعی در
(Mastora and et al…2017) 

 

مالی و انسانی های شچال   

3(1.0) (Hallo and et al...2016)ها هاددل ی مختلف برای تبدیها موضوعکمبود متخصص در   

 (Hallo and et al...2016)ها هآوری داد توافق متخصصان در فراهم  نبود 

 راهنماها مجوزهای آزاد و  نبود

 
----------
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 های پیوندی کارگیری داده ها و ابزارهای به روش -1جدول

 مقاالت مورد بررسیدر 
 

ها شپژوه اه شرو   ردیف 

(Hallo and et al...2016), 

)Teixeira and et al…2016), 

(Hallo and et al...2017), 

(Candela and et al…2020), 

(Ortiz Vivar, and et al…2020) 

شناسی هستی  

1کتابشناختی  
1 

(Khosravi-Farsani and et 

al…2013) ,)Rajabi and 

et.al...2014) , (Zong and et 

al…2015), )Teixeira and et 

al…2016), (Fernández, 

Martínez-Prieto, de la Fuente 

Redondo and Gutiérrez, 

2018), (Martinez-Rodriguez 

and et al…2020), (Ortiz Vivar, 

and et al…2020) 

شناسی  هستی  

2دی.بی.پدیا  
2 

(Hallo and et al...2016), (Hallo 

and et al...2017), (Delgado 

and et al…2019) 

 استاندارد

  3کور  دوبلین
3 

(Hallo and et al...2016), 

)Teixeira and et al…2016), 

(Candela and et al…2020), 

(Ortiz Vivar, and et al…2020) 

شناسی هستی  

4اف.اُ.ا.اف.  
4 

(Hallo and et al...2016), 

(Zapounidou and et 

al...2017), (Candela and et 

al…2020) 

تاـموملز  

 یدبررکا

های  پیشینه

  5تیکتابشناخ

5 

(Candela and et al…2020), 

(Öztürk, Özacar, 2020) 

زبان 

شناسی  هستی

6وب  

6 

                                                            
1 Bibliographic Ontology  (Bibo) 
2 DBPedia 
3 Dublin Core 
4 FOAF 
5 FRBR 
6 OWL 

ها شپژوه اه شرو   ردیف 

)Rajabi and et.al...2014), 

(Hallo and et al...2016), 

)Teixeira and et al…2016) 

(Hallo and et al...2017), 

(Mastora and et al…2017) , 

(Candela and et al…2020) , 

(Ortiz Vivar, and et al…2020) 

 نظام ساده

  سازماندهی دانش
7 

 

مقاالت در  های پیوندی کارگیری داده ها و ابزارهای به روش

 ورد بررسی کدامند؟ م

شده در  کارگرفته ها و ابزارهای  بهروش 1 در جدول شماره

ها و  تفکیک آورده شده است. بیشترین روش به مقاله 31

و )اسکاس( نظام ساده سازماندهی دانش»ترتیب  ابزارها به

شناسی  فراوانی، هستی 7با دی.بی.پدیا شناسی  هستی

 0با  اف.اُ.ا.اف.ااسی شن فراوانی و هستی 1شناختی با  کتاب

و  تیکتابشناخ های پیشینه یدبررکات اـموملزفراوانی است. 

شناسی وب  فراوانی و زبان هستی 2کور  با  استاندارد دوبلین

های  ها و ابزارهای داده عنوان روش فراوانی به 3نیز با 

 . اند کار رفته بهپیوندی 
 
د بررسی در مقاالت مور شده راهکارها و پیشنهادهای ارائه

 به شرح زیر است:
 ها باید باز، مفید، قابل کشف، سالم و  داده

 ؛(Parsons and et al., 2011)پیوندی باشد 
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 ها ای پیوندی در معماری کتابخانهه از داده 

 های دیجیتال استفاده شود  کتابخانه ویژه به

(Rajabi and et al., 2014)؛ 

 های مبتنی بر وب برای ارتباط  بهتر است سیستم

آموزان، معلمان، پژوهشگران و سایر  میان دانش

های پیوندی باشد  متخصصان بر اساس اصول داده

(Teixeira and et al., 2016)؛ 

 ترکیب امکانات دیداری، شنیداری و لمسی در 

و ابزارهایی که طراحی آنها بر اساس ها  روش

های هوش مصنوعی و معماری آنها  سیستم

های  های پردازش زبان طبیعی و اصول داده فناوری

تواند جستجوی معنایی را برای  پیوندی است می

پذیر کند و اطالعات  کاربران غیر متخصص امکان

-Sánchez)دهد با کیفیتی در اختیار آنها قرار 

Cervantes and et al., 2020)؛ 

  که  آر.ای.دی.آی. «0های عصبی گرافیشبکه»از

های پیوندی طراحی شده  بر اساس اصول داده

عنوان یک روش برای بهبود  توان به است می

های همکاری علمی  اثربخشی فرایند تولید شبکه

 ,.Ortiz Vivar, and et al)استفاده کرد 

 ؛(2020

  های  که بر اساس اصول داده «3یادگیری عمیق»از

های که  شود برای رفع چالش پیوندی طراحی می

در شناسایی و استخراج عناصر اطالعات در 

وجود دارد استفاده شود  جمالت زبان طبیعی

(Martinez-Rodriguez and et al., 

 ؛(2020

  یبالکل»توان بر اساس  های پیوندی را می ادهد 

شناسی تولید  توسط متخصصان هستی 2«گوگل

 ؛ (Öztürk, Özacar, 2020)کرد 

  توانند از ابزارهای  ها می انتشاردهندگان داده

های پیوندی برای ارتباط بهتر میان محتوا با  داده

                                                            
1
 Graph Neural Networks (GNNs)   

2
  Deep Learning 

3
  Google Blockly 

ستفاده های مفید در وب ا مجموعه داده

  (Rajabi and et al., 2014)کنند

  ای  های آر.دی.اف چند شکلی و ستارهاز گراف

های  ها در داده سازی موجودیت شکل در مدل

 ,.Zong and et al)پیوندی استفاده شود 

2015)  
  معنای یک  ها( تنها )مانند یو.آر.آی ها شناسه

هند و در مفاهیم پیچیده در د مفهوم را نشان می

وب معنایی نه تنها مناسب، بلکه کارآمد نیز 

نیستند. بدین منظور، مفاهیم نظام سازماندهی 

ها است ابزار  نامه حاز اصطال شده دانش که مشتق

تری برای استنباط و استدالل در  یا روش مناسب

 Mastora and)شوند  وب معنایی محسوب می

et al., 2017) ؛ 

  برای  ای.اس.اس.آی.ام. از استانداردهایی همچون

واژگان »ها،  فرادادهتسهیل در مبادله مجموعه 

و  فراداده، مبادله داده میان واژگان 0«فهرست داده

های  پذیری معنایی با دیگر برنامه ایجاد تعامل

 ,.Delgado and et al)استفاده شود  کاربردی

 ؛ (2019

 شناختی در  های کتاب سازی داده برای یکپارچه

، «اف.آر.بی.آر»هایی همچون  وب معنایی از مدل

 داده مدل ،«5اف.آر.بی.آر.او.او»

شناختی  (، چارچوب کتاب6)ای.دی.اماروپایی

 Zapounidou and)فریم( استفاده شود )بیب

et al., 2017)  .                        

 

 گیری نتیجه  
های اخیر رویکرد وب معنایی به سمت استفاده  در سال

های پیوندی رو به توسعه بوده و  گسترده از داده

های دیجیتالی و مجازی نیز به سمت استفاده از این  کتابخانه

ی مقاالت منتشر شده در فن آوری گرایش یافته اند. بررس

این حوزه به خوبی نشان دهنده استفاده کاربردی و عملی از 

                                                            
4

  Data Catalogue vocabulary (DCAT) 
5
 FRBRoo 

6
 EDM 
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این فن آوری به منظور اشاعه و نشر اطالعات در سطح وب 

 .بوده است

چنان که نتایج این مطالعه نیزنشان داد که مهم ترین 

وب »های پیوندی  موضوعات مورد توجه محققان حوزه داده

است  و «  شناسی هستی»و « از پیوندیهای ب داده»، «معنایی

  and et al.(2020) های  در همین راستا، پژوهش

Gupta  نیز تأیید   (0011حسینی، غائبی و برادر )و

وب »مطالعات  در، «های پیوندی داده»نمایند که مبحث  می

 وضوعات است.از پربسامد ترین م «معنایی

توان به استفاده از ابزارهای  از دیگر نتایج این پژوهش می

های پیوندی اشاره نمود به نحوی که  متنوع جهت تولید داده

ابزارهای  پرکاربردتریناف.اُ.ا.اف. و دی.بی.پدیااسکاس، 

شناسی کتابشناختی از  و هستی های پیوندی کارگیری داده به

این . یاده سازی آنها هستندهای پ جمله پرکاربرد ترین روش

 .Klímek and et alدر پژوهشدرحالی است که 

و  (0298) پازوکی و کشاورزیانهای  و در پژوهش (2018)

Berthoud and Hartley (2021)  « پلتفرم استفاده از

کارگیری  عنوان ابزارهای به بهو بیب فریم   «پیوندیهای  داده

 های پیوندی معرفی شدند. داده

های  در پژوهش حاضر برای بررسی مزایا و چالش

 Aliهای پیوندی، بر اساس نتایج پژوهش  داده کارگیری به

and Warraich (2018)    شامل « فنی مؤلفه»به(

ها،  ها یا ابزارها، فناوری یوندی، روشهای پ مجموعه داده

 پرداخته شده است« مالی و انسانی مؤلفه »شناختی(، و  هستی

 »از « ها مسائل مرتبط با مجموعه داده»که  شدو مشخص 

های  داده کارگیری به بیش از سایر موارد در« فنی مؤلفه

 Kamdar and Musen پیوندی نقش دارد. نتایج پژوهش

های پیوندی بر کاربرد  داده کارگیری بهدر رابطه با  (2021)

اشاره کرده  «های پیوندی های داده فناوری»و « شناختی هستی»

بر  Klímek and et al. (2018)، اما نتایج پژوهش است

تاکید کرده « های پیوندی های داده ابزارها یا روش»مسئله 

 .Rademaker and et alست. در نتایج پژوهش ا

، اما در نتایج «های پیوندی های داده فناوری»بر   (2015)

عالوه بر  Hallo and et al. (2016)پژوهش 

، «ها مجموعه داده»، به «های پیوندی های داده فناوری»

عنوان  نیز به« مسائل انسانی»، و «ابزارها ها یا روش»

های پیوندی تاکید شده است. همچنین  های مهم داده موضوع

دهد که در نتایج اکثر مقاالت مورد  پژوهش حاضر نشان می

های پیوندی اشاره شده  ه داد کارگیری بهبررسی به مزایای 

است؛ این در حالی است که تعداد محدودی از آنها به 

هایی در  رسد اگرچه چالش اند. به نظر می رداختهها پ چالش

دلیل مزایای  های پیوندی وجود دارد، اما به دادهکارگیری  به

اند با رفع  قابل توجه آن متخصصان و پژوهشگران در تالش

رسانی،  اطالع های پیوندی در مراکز ها، از داده این چالش

رند. بر های مبتنی بر وب بهره کافی بب ها و پروژه کتابخانه

ترین مزایای استفاده از  اساس نتایج پژوهش حاضر، مهم

  اند از: عبارتهای پیوندی  های داده فناوری

 پذیری جوامع کاربری، افزایش تعامل 

  های علمی؛  بهبود شبکه 

 های تکراری،  شناسایی بهتر داده 

  پذیری   ها و افزایش روئت کشف گسترش موجودیت

 ؛ شده های پیوند داده

 پذیری معنایی؛  ش تعاملافزای 

 ها؛  ها در مجموعه داده تسهیل تبدیل موضوع 

 ها؛ ها در کشف داده سنجش شباهت داده 

 ها در وب؛ ارتباط بهتر میان محتوای داده 

  ؛شده های پیوند داده بهبود نتایج داده   

 کاوی اطالعات از جمالت زبان طبیعی؛ داده 

 یی؛معنا یهمگون جادیا 

 های دانش مبتنی  العات با کمک پایگاهدسترسی بهتر به اط

 شناسی؛  بر هستی

 های باز کشف داده 

  اند از: عبارتاز مقاالت شده استخراجهای  ترین چالش مهم

 ای؛  هرشت بین های هتنوع بیش از حد داد 

 برای حجم زیاد و پیچیدگی واژگان در دسترس 

  ؛ی مشابهها فراداده

 ؛شباهت کافی بین واژگان نبود 

  ؛ نویسی منابع مربوط به فهرستمشکالت 

 ؛ ایداده های لمشکالت و دشواری انتقال داده به مد 

 ها؛  هکنترل کیفیت مجموعه داد نبود 
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 ؛شناختی بزرگ کتاب های هچالش در انتشار مجموعه داد 

 ؛ آر.دی.اف های فپیوندها در گرا نکردن ردیابی 

 آر.دی.اف و از ها استفاده ناکافی برخی سیستم

 ؛ .الایکس.ام

 ؛ شده پیوند های ههدر رفت داد 

 ؛ مشکالت ترسیم نقشه 

 ؛ پیوندی های هکارگیری داد در بهها  صکمبود شاخ 

 ؛ هانیاز به پیوندهای مفیدتر از مجموعه داده 

  ؛ تعریف و کنترل صحیح مالکیتنبود 

 ؛ دسترسی به برخی از واژگان استاندارد نبود 

  رابطه بین دو  دادنبرای نشان ا ه هایست واژنادیده گرفتن

 ؛زبان طبیعی در مفهوم

  ی مختلف برای تبدیلها موضوعکمبود متخصص در 

 ها؛ هداد

 ها.  هآوری داد توافق متخصصان در فراهم نبود 

 

 Nagaiو    Ali and Warraich (2018)نتایج پژوهش

and et al. (2015)  دسترسی به مجوزهای  نبود» همؤلفبه

های  دادهکارگیری  بهعنوان چالش در  به« آزاد و راهنماها

پیوندی اشاره کرده است که این مسئله در مقاالت مورد 

جایی که  مطالعه این پژوهش مورد توجه نبوده است. از آن

مسائل » مؤلفهمطالعات مورد بررسی در این پژوهش بر دو 

 ،اند توجه نکرده« راهنماها مجوزهای آزاد و»و « مالی

در پژوهشی برای استخراج  مؤلفهضروری است این دو 

بررسی شوند. ارائه یک تصویر کلی در  های فرعی آن مؤلفه

های پیوندی،  کارگیری داده ها و ابزارهای به خصوص روش

تواند در  های پیوندی می داده کارگیری بههای  مزایا و چالش

باشد. پژوهشگران علم  مؤثرجهت تحول این موضوع 

افزار و... با آگاهی از  شناسی، مهندسان نرم اطالعات و دانش

توانند در معماری  شده در این پژوهش می موارد مطرح

تر  های مبتنی بر وب موفق های دیجیتال و پروژه کتابخانه

های  ه ها، کارگا عمل کنند؛ اما با این وجود، نیاز است همایش

های پیوندی برای آگاهی متخصصان  آموزشی مرتبط با داده

  .مند به این موضوع برگزار شود عالقه
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