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Abstract 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate the application of semantic web technologies in 
semantic modeling and representation of scholarly publications (such as articles, books, dissertations, 
etc.), which is known as "Semantic Publishing ." 
Method: This descriptive study was conducted using the documentary method. The "SPAR ontologies" 
(Semantic Publishing and Referencing Ontologies) were created to describe all aspects of the publishing 
area. To conduct the research, the website of each of SPAR ontologies and some other related resources 
were examined . 
Findings: The SPAR Ontologies are a set of complementary ontologies for the creation of 
comprehensive machine-readable RDF metadata for every aspect of semantic publishing; including 
describing the bibliographic information of different types of resources and their parts and components, 
different types of citations and bibliographic references of scholarly publications, publishing workflow 
processes (such as roles of agents in the publication process, various types of scientific contributions, 
different statuses of documents, etc.), and also metrics and statics for bibliographic resources (such as 
impact factor, h-index, etc.). The SPAR ontologies can be divided into four groups, including ontologies 
for describing the bibliographic information of different types of resources and their parts (i.e., DoCO  ،
DataCite  ،FaBiO  ،DEO, & FRBR-DL), ontologies for describing citations of scholarly resources (i.e., 
BiRO  ،CiTO, & C4O), ontologies for describing the publishing workflow (i.e., PSO  ،PRO  ،SCoRO  ،
PWO  ،FRAPO, & FR), and ontologies for describing metrics and statics for bibliographic resources 
(i.e., BiDO, & FiveStars .( 
Conclusion: Significant developments in semantic publishing, including changing the way of 
publishing and sharing research data, improving search capabilities, the possibility of more interaction 
with users, creating intelligent interfaces and semantic web reasoners, etc., reveals the need for more 
attention to this area by bibliographic data centers and scientific and research institutes. The use of 
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semantic web languages such as RDF, RDFS, OWL, and SPARQL, to help analyze, process, and 
interpret scholarly data, makes it possible to increase visibility, discover unknown links between works, 
find related research, and more. The SPAR ontologies provide the possibility of structuring information 
related to scholarly publications and the opportunity of describing and semantically representing various 
dimensions of the publishing area. The relations between semantic publishing and scientometric studies, 
research data management, evaluation and ranking of journals, reviewing articles, etc., will open new 
horizons in Knowledge and Information Science studies, and achieving this by relying on semantic web 
technologies can solve some of the current challenges and problems. Lack of attention to semantic 
publishing in domestic researches and also the lack of researches that uses SPAR ontologies for semantic 
modeling and representation of scholarly publications in the Persian language requires more attention 
and focus on this area . 
Keywords: Scholarly Publications, Ontology Model, Semantic Publishing, SPAR Ontologies, Semantic 
Modeling, Semantic Representation 
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 55- 23: 1400 پاییز)، 3( 32اطالعات، یدهسازمانو  يکتابدار یمطالعات مل فصلنامه

 

 

 
 ی پژوهش  – ی علم فصلنامه 

 اطالعات   یده سازمان  و  ي کتابدار  ی مل  مطالعات
 

 

 
 

 مروري   مقاله  
 

   اسپار   يها نگاري یهست   مجموعه   بر  ی مبتن  یعلم  انتشارات   ییمعنا  بازنمون :  یی معنا  انتشار 
 

   ۱اکرم فتحیان دستگردي 
   

      fathian@ricest.ac.ir رسانی علوم و فناوري، شیراز، ایران،اي اطالعشناسی؛ مرکز منطقه استادیار علم اطالعات و دانش  .۱
 

 چکیده 
 

 ها نامه پایان   ،هاکتاب  ،(مانند مقاالت  انتشارات علمی  سازي و بازنمون معناییمدل  در  ییوب معنا  هايفناوري  کاربرد  یبررس  هدف:
  .شودمی شناخته  »یی«انتشار معنا عنوان   با کهو ...) 
شده  ایجاد  يهاي نگاریهست(مجموعه    »اسپار  يهانگاري یهست«  .است  شده  انجام  يروش اسنادبه  و  یفیتوص  ،پژوهش  :روش 
مربوط    سایتوب   براي انجام پژوهش،  .اندشده   یطراح  نشر  عرصه  يهاجنبه  همه  فیتوص  يبرا)  ییمعنا  یدهانتشار و ارجاع   براي

  هاي اسپار و برخی منابع مرتبط دیگر مورد بررسی قرار گرفت.ينگاریهستبه هریک از 
 انواع   یاطالعات کتابشناخت  ف یتوصکه امکان    ندیکدیگرمکمل    يهاينگاریهستاز    ايمجموعه ،  اسپار  يهاي نگار ی هست :  ها یافته 

 ي هانقش مانند  (مراحل گردش کاري نشر  ،  منابع علمی  و ارجاعات کتابشناختی  استنادات  انواع،  هاآن اجزاي مختلف    و  منابع

ها و  سنجه  ین...)، و همچن  ومختلف مدرك،    هايوضعیت،  علمی   يهاهمکاري  انواع  ،نشر  یندکننده در فرآمشارکت  يهاعامل 

  زبان در    خوانماشین  ايفرادادهرا در قالب جمالت  )  ...  و  هیرش  شاخص  یر،تأثیبضر  مانند(  یمنابع کتابشناخت  يآمار  هايداده

چهارگروه    اسپار  يهاي نگاریهست  مجموعه.  کنندمیفراهم    اف.يد.آر به   مربوط  يهاي نگاریهست:  است  بنديدستهقابل  در 

و    انواع  یکتابشناخت  اطالعات  فیتوص و  DoCO  ،DataCite،  FaBiO،  DEO(  هاآن ي  هابخشمنابع   ،FRBR-DL  ،(

 یفمربوط به توص  يهاينگاریهست)،  C4Oو    BiRO،  CiTO(  علمی  منابع  استنادات  توصیف  به  مربوط  يهاي نگاریهست

ها و  سنجه  یفمربوط به توص  يهاي نگاریهست)، و  FRو    PSO  ،PRO  ،SCoRO  ،PWO،  FRAPOنشر (  يگردش کار

 ). FiveStarsو  BiDO(  یمنابع کتابشناخت يآمار هايداده

 يارتقا  ی،پژوهش   هايداده  گذاري اشتراكانتشار و به  یوهش  ییرتغ  ینهدر زم  ییمعنا  انتشار  بحث  یرتحوالت چشمگ  :گیري نتیجه 

 یشتر توجه ب  ضرورتو ...،    ییوب معنا  يگرهااستنتاج  وهوشمند    يهارابط   یجادبا کاربران، ا  یشترتعامل ب  امکان  ،جستجو  یتقابل
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 مانند  ییمعنا  وب  يهازبان استفاده از    .سازدمی  آشکار  پژوهشی  و  علمی  مؤسسات  و   کتابشناختی  مراکز  سوي  از  را  عرصه  ینبه ا

به تجز  يبرا» و «اسپارکل»  .ال.ویدبل.«اُ  »،.اس.اف.يد.«آر  »،.اف.يد.«آر   هاي دادهتر  آسان   ریو تفس  ،پردازش  ل،یو تحل  هیکمک 

پ  ،يریپذتیرؤ  شیافزا  سبب  د توانمی  ،یعلم ب  ي وندهایکشف  ...    ،مرتبط  هايپژوهش  افتنی  ،آثار  نیناشناخته   .شودو 

انتشارات علمی  اطالعات  يبرا  ساختار  جادیاضمن    اسپار  يهاي نگاریهست با  بازنمون  امکان  ،  مرتبط  ابعاد  توصیف و  معنایی 

  بندي رتبه   و  ارزیابی  پژوهشی،  هايداده  مدیریت  سنجی،علم   مطالعات  با  بحث انتشار معنایی  ارتباط.  کنندمی  فراهم  را  مختلف نشر

و تحقق    گشایدمی   شناسیدانش  و  اطالعات   علم  رشته  هايپژوهش  در  را  جدیدي  هايافق ...    و   مقاالت  داوري  فرآیند  نشریات،

مبحث فقدان توجه به    .ها و مشکالت کنونی باشدتواند راهگشاي برخی از چالشهاي وب معنایی میاین امر با تکیه بر فناوري 

بازنمون  و  سازي  مدل  برايرا  اسپار    يهاينگار ی هستکه    یهاینبود پژوهش   ین و همچن  یهاي داخلدر پژوهش   ییانتشار معنا

 طلبد.توجه و تمرکز بیشتر به این عرصه را می ، ضرورتدر زبان فارسی استفاده کنند معنایی انتشارات علمی

 . بازنمون معنایی معنایی،سازي  مدل ،اسپار يهاي نگاریهست یی،انتشار معنا  ،ينگاریهست يالگو ،یعلم انتشارات ها:یدواژه کل 
 

 
 مقاله:   ین به ا   استناد 

) اکرم.  بر مجموعه  1400فتحیان دستگردي,  مبتنی  انتشارات علمی  معنایی  بازنمون  معنایی:  انتشار  اسپارينگاری هست).    .هاي 
 55-23 :)3( 32 ,فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات

 

   1400/ 06/ 30:  رش ی ؛ پذ 1400/ 04/ 26:  افت ی در 
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 1400)، پاییز 3(  32فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات، 

 

 مقدمه 
دانش    یدهسازمان  هايچالش  از  یکی و  طول  اطالعات  در 
مشکالت    يهاسال  هماهنگ   مربوطگذشته،    هاي نظام  یبه 

در    هانظام   این  یی و نارسا  یونديفراپ  هايیطبا مح   ايکتابخانه 
بازنمون پ  یفتوص  ینهزم  یانم  یو روابط کتابشناخت  یوندها و 
و مرتبط    1ییمحتوا  اءیشا سنتی وب  رویکرد  تغییر  با  است. 

معنایی،    ظهور  کارگیري بهبا  مختلفی    هايپژوهش وب 
معنا  هايفناوري  ارتقاي    براي  هاي نگاریهست  یژهوبه  ییوب 

 عرصه  یندر ا  یديجد  يهاو افق   انجام  ايکتابخانه  هاينظام 
یا   2»معنایی  انتشار«  بحثم  هاآن  ترینمهماز    یکی  .شد  گشوده

دیگر  به  معناییعبارت  علمی  الگوها  ی مبتن  ،3»«انتشار    ي بر 
برایهست کتابشناخت  يشناسانه  انواع  (  یبازنمون جهان  شامل 

...گزارش  ،هانامهپایان   ی،پژوهش  يها طرح ،  هاکتاب و    ) ها، 
   .بود

 یی،وب معنا  يسوبا تکامل وب به   زمانهم   یراخ  يهادر سال 
 یريطور چشمگکه به   آمد  یدپد  یانتشارات علمدر    یتحوالت

به  یوهش و  پژوهش اطالع  گذارياشتراكانتشار  را تحت    یات 
وب و وب    هايفناورياستفاده از    براي نمونه  ؛قرار داد  یرتأث

ی  کتابشناخت  يهاموجودیتکردن  خوان ماشین  يبرا  ییمعنا
و    مثلمنتشرشده   ا  ی،علم  هايدادهمقاالت    یت قابل  یجادو 

«انتشار    عبارتکه پژوهشگران    ،یشترجستجو، مرور و تعامل ب
 ,Peroni & Shotton(  برندمی کار  معنایی» را براي آن به

از    .)2018 استفاده  معنایی،  و وب    هايفناوري انتشار  وب 
مدرك منتشرشده، از    کی  يمعنا  یبازنمون رسم  يبرا  ییمعنا
عنوان آن به درباره  از اطالعات    یاديحجم ز  شناسایی  یقطر

 
1 content objects 
2 Semantic Publishing 
3 Semantic Scholarly Publishing 
4 Open Linked Data 
5 Nature Publishing Group 
6 Elsevier 
7American Association for  the Advancement of 

Science 

انتشار   و  است    4یونديپ  باز  هايدادهصورت  به   هاآنفراداده 
)Peroni, Tomasi, Vitali, & Zingoni, 2014.(  
  ی ازجمله ناشران  یو صنعت  یتحوالت، متخصصان دانشگاه  ینا

 یابی ارز  یمتول  يهاسازمان و همچنین  ،  6و الزویر  5یچرمانند ن
دانشگاه  هاپژوهش  یفیتک جوامع  به   یو  بهبود   يسورا 

پژوهشار  هايشیوه تعامالت  و  دا  یتباطات  ادسوق  در   ین . 
) مدرن  ناشران  علم  یژهوبهراستا  در   یاتاقدام)  یناشران  را 

  هاي فناوريخود با استفاده از    یجیتالیانتشارات د  ءجهت ارتقا
معنا تأ  ییوب  در  کردند.  اخ  ینا  ییدآغاز  گروه   یراًروند، 

 7یکاعلم آمر  یشرفت)، انجمن پ»یچر (ناشر «ن  یچرنِ  یانتشارات
انتشارات دانشگاه آکسفورد 8(ناشر «ساینس   یی هاطرح   9») و 

برا مراجع    يرا  فهرست  کتابشناخت   و انتشار  مقاالت   یمنابع 
به  پ  هايدادهصورت  خود  جنبش اندکرده آغاز    یونديباز   .

انتشار مقاالت علمی و شرکت  10» باز   آرشیو« بزرگ در  هاي 
از   بسیاري  و  است  گسترش  حال  در  حال    هاآن تجاري  در 

د  يارتقا  ي برا  ییمعنا  هايمدل  یفتعر  یجیتالی بازنمون 
هستند   خود   & ,Peroni, Tomasi, Vitali(مقاالت 

Zingoni, 2014).  پژوهشگران و    راياگرچه ظهور وب ب
افزا امکان  کانال   یريپذیترؤ  یشناشران  از  استفاده    ي هابا 

الکترون  یارتباط  یدجد انتشارات  نمود  را  یکیو  اما   ،فراهم 
معنا عناصر  ییانتشار  ورود  رابط   يسبب   يهاهمچون 

 13ییوب معنا  يگرهااستنتاج  ،12افزارينرم، عوامل  11هوشمند
تر یعلم  هايداده ،  ترتیباینبهدر این فرآیند شده است.    ...و  

مرتبط   یپژوهش  هايداده  ی،انتشارات علم  هايداده(مانند فرا
امر   یندر دسترس است و ا  خوانماشین شکل  ، و ...) به هاآن با  
برا  یاییمزا و   يرا  داوران، خوانندگان  ناشران،  پژوهشگران، 

8 Science 
9 Oxford University Press 
10 Open archive 
11 intelligent interfaces  
12 software agents 
13 Semantic Web reasoners 



  
 اسپار  يهاي نگاری بر مجموعه هست ی مبتن یانتشارات علم یی: بازنمون معناییانتشار معنا فتحیان دستگردي: ٢٨

  ین . اکندمیفراهم    یعلمارتباطات    عرصهدر    فعال  افراد  یرسا
مرتبط و    هايپژوهش   یافتن  یري،پذیترؤ  یششامل افزا  یامزا

وب معنایی   يهازبان آثار است.    ینناشناخته ب  یوندهايکشف پ
 1«اسپارکل»   و  ال».ویدبل.«اُ  اس»،.اف.يد.«آر  اف»،.يد.«آر  مانند

به   تحلیل، پردازش و تفسیر   ف،یتوصابزارهایی براي کمک 
 ,Peroni & Shotton(  هستند  ی علم  هايداده تر  آسان 

2018(.    
) که  هاينگاری هستو    2هاواژگان   مانند(  ییمعنا  هايمدلایجاد  

ن باشد    یسندگاننو  یازهاي مناسب  ناشران  از    یکیو 
علم  یاصل  يهاموضوع انتشار  در  است.   ییمعنا  یپژوهش 

قلمرو    یکدر    یافتهعبارت است از دانش ساختار  ينگاریهست
مفاهیم و روابط دقیق میان   نمایش  یقخاص که از طر  علمی

 ,Brank, Grobelnic(  گیردیشکل م  موضوعدر آن    هاآن

& Mladenic, 2005(.    عنوان به   هاي نگاریهستانتخاب
معنایی  هاداده سازي  مدل  يبرا  ییمبنا وب  شده    یهتوص  در 

  هاي دادهکه    شودمیسبب    ينگار یهستاستفاده از    یرااست. ز
آسانمنتشرشده شوند  گذاشته  اشتراكبه تر  ،  مبادله    و 

)Hannemann & Kett, 2010(. 
مدل گذشته  در  چه  طرح اگر  و  فرادادهها  مختلف هاي  اي 

به آناما    اند؛ایجادشده  شده  ها  استفاده  واژگان  با  کامل  طور 
ندارند   مطابقت  ناشران  موضوعات    یف توص  يبرا  یاتوسط 

)  یفتعر  ی،کتابشناخت  ياستنادها  یفتوص  مانندخاص 
 ی کاف  )...، و  نشر  يگردش کار  توصیف،  یانتشارات  يهانقش 

  يهاينگاریهست   مجموعه  ). Peroni, 2014(یستند  ن
از   4پرونی و شاتن   .ایجاد شد  شده،یاد براي رفع مسائل    3اسپار
 ي برا  یو مناسب  یغن  ينگاریهستکه هیچ  زمانی،  2010سال  

منطق  یحصر  یح،صح  هايتوصیف  یجادا ابعاد  ی و  همه   در 
 ي های شناسیاز هست  ايمجموعه  نداشتوجود    یانتشار علم

کردند  گریکدی  مکمل برا توانمیکه    ایجاد    یف توص  يست 

 
1 RDF, RDFS, OWL,  SPARQL 
2 Vocabularies  
3 SPAR Ontologies; 
http://www.sparontologies.net/ontologies 

گرفته تا    یعلم  یداتتول  هايداده از فرا-نشر    یاصل  يهاجنبه
 یکگردش کار که حاصل آن انتشار    یندهايفرآ  يهاویژگی

کتابشناخت رودبه   -است  یعلم  یمحصول  اکار  ها  تالش  ین. 
مجموعه (  اسپار   يهاينگار یهست  یجاد ا  سبب
طراحیهاي نگاریهست ارجاع  برايشده  ي  و  دهی  انتشار 

شد   شناختیی هست  يهااز ماژول   ايمجموعه عنوان  به   )5معنایی
امکان   علم  يهاجنبه  یفتوصکه  انتشارات  با    یمختلف  را 
 Peroni(  کنند میفراهم    ییوب معنا  هايفناورياستفاده از  

& Shotton, 2018(   . 

 افي.د.آر  هاي داده فرا  یجادا  يبرا  هاينگار یهستاین   
و    يهاجنبهتوصیف    براي  خوانماشین انتشار  مختلف 
 یف همچون توص  ییهاجنبه  ؛روند کار میبه   ییمعنا  یدهارجاع 

شناسگرها کتابشناخت  يمدرك،  و   ی،منابع  استنادات  انواع 
کتابشناخت  يهابافت  ارجاعات  گردش   یندهايفرآ  ی،مرتبط، 

و    هانقش مختلف آن،    هايوضعیتمدرك و    يهابخش   ،کار
  وو ...)،    هاسازمان (اشخاص،    6ها مختلف عامل   يهاهمکاري

  .یکتابسنج  هايداده
 7ییهاکالس  توصیف  با  اسپار  يهاينگاریهست  ن،یبر ا  افزون

ناـسگرها، ،یموـضوع  اـصطالحات  بازنمون يبرا (مفاهیمی)   ـش
ــه مندرجات،  فهرســـت ه،ینما  يهامدخل  ،دهیو چک  خالصـ

 فیتوصـ  امکان موارد ریسـاو  ،نقدها و نظرات  ها،ادداشـتی
ــوع  يمحتوا ار را ن  یموضـ  نیاز ا  یبرخ.  کنـندمیفراهم    زیآـث

از:    هــاکــالس ــد  ــن ــارت ،  Subject،  SubjectTermعــب
SubjectDiscipline،  Concept  ،bstractA  ،venE  ،

Review،  BookReview،  Index،  Comment،  
ControlledVocabulary  ،TableOfContents،  

Thesaurus  ،Identifier  ،Entry  ،Glossary،  
Opinion  ،WebContent  ،StructuredSummary  ،

TermDictionary  ،WikipediaEntry  موارد ریســا و. 
ه هیمز  در  البـت ازنمون  ـن ــوع  يمحتوا  ـب ار  یموضـ ه  ،آـث از   ايگوـن

4 Peroni & Shotton 
5 Semantic Publishing and Referencing 
6 Agents 
7 classes 

http://www.sparontologies.net/ontologies
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ــت اریهسـ اينـگ ه  ـه ا  معموالً  ـک ــت  عنوان  ـب اريیهسـ ا نـگ   يـه
خاص بر   طوربه شــوند،یم شــناخته 2یمفهوم ای  1یموضــوع

مقاله  بحثمکه خارج از  دارند  دیتأک آثار  یموضــوع  يمحتوا
ــر اســـت ــت. حاضـ ــوع  ينگاریهسـ ــاختار    کی  یموضـ سـ

ناختی  هـستی ازمفهوم يبراطور خاص  بهاـست که ـش  کی يـس
ــوع  قلمرو انـ   نیو همچن  یموضـ ه  یدهســـازـم دو طبـق  يبـن

ــوعــات   ـظر  ـموردـموضـ پـ   قیـ ـطر  از  ـن و    يونــدهــا یـ رواـبط 
ـــله ــلسـ اه.  رودمی  ـکار  ـبه  یمراتبسـ ــتدر    میمـف  ي نـگاریهسـ

  یموضــوع قلمرو  مرتبط با   موضــوعات از  ينماد ،یموضــوع
 گریکدیاز روابط با  ايمجموعه  قیاز طر که هستندنظر  مورد

دیپ هیـ   وـن دافـت  ,Miranda, Orciuoli, & Sampson(  اـن

2016(.  

از   مانند   یهایمدل،  اسپار  يهاگاري نیهست  ایجادقبل 
ال»  .ویدبل.«اُ  يهاي نگاریهستو    »اس.اف.يد. «آر  يهاواژگان 

داشتند کتابشناخت  هايداده فرا  بیشترکه    وجود  را    یمنابع 
می  و  DC Terms، PRISM  (مانند  کردندتوصیف 

BIBO.(  از    ايمجموعه،  اسپار  يهاينگاریهستا  ام
که امکان    ند یکدیگرو مکمل  »  2.ال.ویدبل.«اُ  يهاي نگاریهست

 ايفرادادهتوصیف همه ابعاد فرآیند نشر را در قالب جمالت  
 .  )1(شکل   کنندمیفراهم . افي.د.آر زبان  به خوانماشین

 
 

 
     ) Peroni & Shotton, 2018( هامدل یر با سا هاآن و ارتباط  اسپار يها ينگاریهست -1 شکل

با سایر   هاآنو ارتباط    اسپاري  هاي نگاریهستساختار    1  شکل
  اسپار   يهاينگاری هست.  دهدمی نشان    اسپاررا در پروژه    هامدل

ت توسط    یره(موارد    مانند  یگريد  يهاينگاریهسترنگ) 
Error ontology  ،OWL Time  ،Collections 

Ontology    وtructural PatternsS  شود می  پشتیبانی .
 FOAFتوسط    ینهمچن  اسپار  يهاي نگاریهست

 
1 Subject Ontologies 
2 Concept Ontologies 

Essentials  ماژول   یکیعنوان  به   ي نگاریهست  يهااز 
SWANیطراح  يمربوط به الگوها   ي هاماژول   یبرخ  یز، و ن 

  ,Basic Planمانند:    .شودمیحمایت    3ي نگاریهست
indexed Value in Time,-Participation, Time  

Control Flow,  Time Interval,  Sequence,  
Situation,indexed -Literal reification, Time . 

3 Ontology Design Patterns  
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انتشار داده    يبرا  1ر» ی«فِ  يادیبن  ، اصولاسپار  يهاي نگاریهست
  ء ایاش  همه  که  است  نیا  گربیان   ر»ی«فِ  اصول.  کنندمی را دنبال  

 ،پذیریافت  ن،یماش  يبرا  هم  و  انسان  يبرا  هم  دیبا  2ی پژوهش
  باشند   مجدد  استفاده  قابلو    ریپذانکنش ی م   ر،یپذدسترس

)Wilkinson et al., 2016( .  اسپار  يهاينگاریهستمه  ه 
 :اندشده  یجادا یرمطابق اصول ز

. گفتگوها کاربر  ي ازها ی ن   به   توجه:  د یی و تأ   رش ی پذ  ت ی الف) قابل 
  ی جوامع دانشگاه   يبا ناشران و اعضا  ياو تعامالت گسترده

  الزم است.  یازهان  ینا یینتع يبرا
ماژول   ت ی قابل ب)   مجدد:  شناختی  هستی   ي ها استفاده 

  ی کتابشناخت  یف توصمانند  نشر (  يهاجنبه  همه  .ر ی پذ انکنش ی م
 یداشخاص و ...) با  يهانقشاستنادات،    يهاویژگیمدارك،  

 مجزا پوشش داده شود.    یرپذیانکنشم  يهاينگاری هستتوسط  
قابل  در    ت ی پ)  ق   مختلف:  ي ها بافت کاربرد    ي دها ی حداقل 

منطقی،    . یمنطق  بُرد   مانندقیدهاي  و  دامنه  براي   3قیدهاي 
افزوده شوند، تا    ضروري  یاربس  یطفقط در شرا  یدبا  هاویژگی

فراهم   ينگاریهستامکان حداکثر استفاده مجدد از هر ماژول  
ایجاد شود.   واقع  در  بُرد،  و  دامنه  تعیین  که  دلیل  این  به 

ضمن   و  است  رابطه  براي  رابطه،  محدودیت  جهت  تعیین 
می  موجودیتمشخص  کدام  که  باکند  باها  در    ید  یکدیگر 

به باشندارتباط   مورد  این.  رابطه  بُرد،  و  دامنه  تعیین  با  ترتیب 
 شود.ها استفاده مینظر فقط براي نوع خاصی از موجودیت

قابل    ي ها واژگان   از   مجدد   استفاده :  ير ی پذانکنش ی م   ت ی ت) 
 يبرا  یو مناسب  معروف  يهاواژگان در شرایطی که    موجود.

 
1 Findable, Accessible, Interoperable and Reusable 

(FAIR) 
2 scholarly objects 
3 domain and range 
4 import 
5 SKOS 
6 DC Terms 
7 Live OWL Documentation Environment  

است   خدمتی  «اُ.دبلیو.ال»،  زنده  مستندسازي    ها، کالس   کهمحیط 
 هايویژگی   شده،گذاري نام  هاينمونه  داده،  هايویژگی   ،ءشی  هايویژگی

 هاي ي نگاریهست   از  را  نام  فضاي  هاياعالن   واصول عمومی،    ،توضیحی

طور که به   دارد وجود    قلمرو موضوعیاز    ییهابخش پوشش  
شد  اشتراكبه  ايگسترده به    یداب  هاواژگان  ینا  ،اندهگذاشته 

 (مانند شونداستفاده مجدد  شده و  ينگاریهست 4درستی وارد 
  .)6و واژگان هسته دوبلین  5اسکاس
قابل  انسان   ت ی ث)  و    ها نمونه   با   کاربران  از   تی حما :  ی فهم 
 ییها، الزم است مثالهاينگاری هستزمان با ایجاد هم   ابزارها.

کاربرد   ابزارها  هاآن از   Graffoo8و    LODE7د  مانن   ییو 
برا  يبرا کاربران  به  هر    يکمک  ش  ينگاریهستدرك   یوهو 

 ی فن  زبانبه دانستن    یازاستفاده از آن با حداقل تالش، بدون ن
 ,Peroni(   شود  یجادا  ينگاریهست  سازيکاررفته در پیادهبه 

2014.(  
 هايپژوهش   ،اسپار  يهاينگاریهست  مجموعه  طراحی  از  پس

   )،Peroni, Shotton, & Vitali, 2012(  همچون   یمختلف
 )Osborne, Peroni, & Motta, 2014 (، )Bartalesi 

& Meghini, 2015(  ،)Tomasi,  &Daquino 

 ,Tapia-Leon, Chicaiza Espinosa(   و   ،) 2015
Espinoza Arias, Santana-Perez, & Corcho, 

  مختلف   سازي ابعادمدل  براي  هاي نگاریهستاز این    ) 2019
 نشر استفاده کردند.

ضمن   دارد  قصد  حاضر   این   بنديدستهپژوهش 
درون  ،هاي نگاریهست نما  یساختار  را   هاآن  یکیگراف  یشو 

  بررسی کند.

 پژوهش   پیشینه 

  را   هاآن   و  کندمی   استخراج   خودکار  طوربه »،  2«اُ.دبلیو.ال.  و«اُ.دبلیو.ال»  
  صفحه  یک   در  متنی،   تعاریف   با  همراه شده  مرتب   هايفهرست   صورت به

  استفاده  با  پیمایش  و   مرور  براي   که  انسان   توسط   خواندن  قابل  اچ.تی.ام.ال. 
 کند. ، ارائه می شده پیوندها طراحی  از

8 Graphic framework for OWL ontologies 
براي   گرافیکی  ابزاري  ي نگاری هستچارچوب  (گرافو)،  «اُ.دبلیو.ال»  هاي 

می  که  نمایش  است  براي  یا ينگاری هستتواند  «اُ.دبلیو.ال»  هاي 
فهم استفاده ها از طریق ترسیم نمودارهاي واضح و آسانهاي آنزیربخش 

 شود.
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   ی پژوهش   در  )1399فتحیان (  تنها  کشور  داخل  هايپژوهش   در
است  اسپار  يهاي نگاریهست کرده  بررسی  طرح    در  يو   .را 

تحلخود    یپژوهش روش    ي نگاریهست  يالگو   محتوا  لیبا 
  ات یالت نشرمقا  ییو بازنمون معنا  يسازمدل  يبرا  ايفراداده

  اسپار  يهاي نگاریهست  يمبنا  بر  1سست یرا  گاهیدر پا  را  یعلم
شامل مقاالت منتشرشده در    يو جامعه پژوهش.  کرد  طراحی

که   بود  سستیرا  گاهیدر پا  یسیو انگل  یفارس  یعلم  اتینشر
  ی سیانگلو    یفارس  هیمقاله از دو نشر  200، تعداد  انیم  نیاز ا

مد« و  پردازش  و    تیریپژوهشنامه  اطالعات» 
»International Journal of Information Science 

and Management (IJISM)  « عنوان نمونه پژوهش،  به
معنا  يسازمدل  براي بازنمون  الگو  ییو  از  استفاده    ي با 
 ها داده   يروش گردآور  .شد  انتخاب  ايفراداده  ينگاریهست

ساختارمند گردآور  ،مشاهده  ابزار   اههیس   کی  ها داده  يو 
  يهاينگاریهست  مجموعهآن از    یطراح  برايکه    بود  یوارس
  اي فراداده   ي هاموجودیت  پژوهش،  نیا  دراستفاده شد.    اسپار

  ات یمقاالت نشر  ییو بازنمون معنا  يسازمدل  يبرا  ازیمورد ن
پا  یعلم الگو  ییشناسا  سستیرا  گاه یدر  سپس  و    ي شد 
و  ايفراداده  ينگاریهست از  استفاده    ينگاریهست  شگریرایبا 
نحو  در  آن.  افي.د .آر  بازنمونو    ،یطراح  ،2ج پروت  يبستر 

  ي الگو  یطراح  از  س پ  شد.  ن یتدو  3ال».ام.کسیا / اف.يد.آر«
  روابط   و  هاموجودیت  لیتحل  براي  ،ايفراداده  ينگاریهست

نتا  یطراح  الگو  نی ا.  افي.د.آرگراف    ،هاآن  نیب آن   جیو 
 شد.  لیتحل

انجام  موضوع    یندر ا  یشتريب  هايپژوهش در خارج از کشور،  
است.   در   Peroni, Shotton, & Vitali (2012)شده 

 
 رسانی علوم و فناوري اي اطالعمرکز منطقه  1

(Regional Information Center for Science and  
Technology) 
2 Protégé  
3 RDF/XML 
4 Publishing Roles Ontology(PRO) 

http://www.sparontologies.net/ontologies/pro 

،  ها نقش  یوندي،پ  هايداده و    ییانتشار معنا  یبا بررس   یپژوهش
محدوده یتوضع و  بافت  یزمان  يهاها،   يبرا  را    یو 

  ییانتشارات معنا  .دنکنتوصیف می یکتابشناخت  يهاموجودیت
  ي هااز لحاظ بازه   یدبا  ی،جهان واقع  يهاموضوع  یرهمچون سا

مرتبط در آن   یندهايکه فرآ  یخاص  يهابافتو  دقیق    یزمان
موجود در    يهاي نگاریهستشوند. اما    یف، توصدندهمیرخ  
  ی زمان  يهاو بازه  هابافت   یفقادر به توص  یونديپ  هايداده  ابر

ازایستندن از  ین.  استفاده  با  پژوهشگران    ي نگاریهسترو 
  5نشر   یتوضع   ينگاریهستو      4انتشارات  مربوط به  يهانقش 

  Daquinoa et al. (2014).  ندکردبررسی    موضوع را  ینا
  ي هاينگاریهست که جزو   انتشارات  يهانقش  ينگاریهست  زین

 6» یاسیس  يها نقش   ينگاریهست   «  ایجاد  يبرا را  است    اسپار
 7ال».يد2.ال.ویدبل.«اُ  زبانبه    ينگاریهست  این.  ندکرداستفاده  

 اشخاص است.  ینب  یاسیروابط س یفتوص يبرا
 Daquino & Tomasi (2015)بافت    ينگاری هست  یزن

مفهوم  یکعنوان  به   را8یخی تار   زبانبه    یمدل 
  یخ تار  یاياطالعات بافت اش  یفتوص  يبرا  .ال»يد2.ال.وی.دبل«اُ

از    ندنمود  یطراح  یفرهنگ آن  ساخت  در    ينگاریهستو 
CiTO  )مانند    9ییهاویژگیcito:refutes  

cito:obtainsBackgroundFrom,   و
cito:agreesWith (  به    یفتوص  يبرا مربوط  اطالعات 

 . ندکرداستنادات مدارك استفاده 
 Tapia-Leon et al. (2019)پژوهش از    یدر  استفاده 

  یک   یعلم  یداتبازنمون تول  ي برارا    اسپار  ينگار یهستشبکه  
شبکه ندکرد  بررسی   دانشگاه از  استفاده  پژوهش،  هدف   .

 یعلم یداتبازنمون تول یسنجامکان براي راسپا  ينگاریهست

5Publishing Status Ontology  (PSO)      
http://www.sparontologies.net/ontologies/pso 

6 Political Roles (PRoles) 
7 OWL 2 DL 
8 Historical Context Ontology (HiCO) 
9 properties 

http://www.sparontologies.net/ontologies/pro
http://www.sparontologies.net/ontologies/pso
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نتدانشگاه  است.  شبکه   ینا  یجهها  داد  نشان  پژوهش 
است.   ییانتشار معنا  يبرا  یراه حل مناسب   اسپار  ينگاریهست
  يهاينگاریهستبر    یاست که گسترش  يحال ضرور  ینبا ا

  ی دانشگاه ی علم یداتاز تول ی بازنمون کامل یجاد ا يبرا اسپار
 شود.  عرضه

 

کاربرد    اسپار   ي ها ي نگاری هست   بندي دسته  اساس  بر 
 ی انتشارات علم  ییدر بازنما   هاآن 

چند  اسپارپروژه   از  ترکیبی  -Tapia  است  ينگاریهست، 

Leon et al. (2019) .   را براساس    اسپاري  هاي نگار ی هست
  اندکرده  بنديدسته در بازنمایی انتشارات علمی    هاآن کاربرد  

 ).1(جدول 
 

 
 در توصیف و بازنمایی انتشارات علمی  هاآن بر اساس کاربرد  اسپاري  هاينگاریهستفکیک ت -1 جدول

 هاي اسپار هستان شناسی  کاربرد 

  انواع   ی کتابشناخت   اطالعات   ف ی مربوط به توص   هاي ي نگار ی . هست الف 
ها،  منابع، شناسگرهاي آنشامل توصیف انواع  ها:آن  ي ها منابع و بخش 

(مانند پاراگراف، بخش،   يهم از لحاظ ساختارها آن  یدرون يو اجزا
 گیري،یجه (مانند مقدمه، بحث و نت ییفصل، ...) و هم از نظر محتوا

 و ...)  ها یوست ها، پفهرست منابع، شکل

FaBiO, DoCO, DataCite, DEO,  
FRBR-DL 

شامل  :ی استنادات منابع علم  ف ی مربوط به توص   ي ها ي نگار ی . هست ب 
 مرتبط با فرآیند استناد هايتوصیف مؤلفه

BiRO, CiTO, C4O   

 نشر:   ي مراحل گردش کار  ف ی مربوط به توص   ي ها ي نگار ی . هست ج 
 يها منبع منتشرشده، مانند نقش  یک یبافت يهاجنبهشامل توصیف 

  یراستاران،و یسندگان،نشر (نو یندکننده در فرآمشارکت يهاعامل 
هاي مختلف مدرك، مراحل گردش ، وضعیت داوران، ناشران، و ...)

 مرتبط یریتیهمکاران، و اطالعات مد يهانشر، نقش  يکار

PRO, PSO, PWO, SCoRO, 
FRAPO, FR 

  ي هاي آمار ها و داده سنجه   ف ی مربوط به توص  ي ها ي نگار ی . هست د 
  یکاز  یفیو ک یکمّ يهاارزیابی  توصیف شامل :ی منابع کتابشناخت 
 ،1رشیه  شاخص  یر،تأث یبضر مانندعامل ( یک یا یمنبع کتابشناخت

 مقاالت بنديرتبه  نیهمچنو  ،، و ...)»2يا«  شاخص

BiDO, FiveStars 

 
 

ادامه   اساس  در  هر  1  جدول  بنديدسته بر  از   یک، 
 : شودمیتوصیف    هاآن همراه با کاربرد    اسپار  يهاي نگاریهست

 
1 h-index 

توص   مربوط   ي ها ي نگار ی هست )  الف    اطالعات   ف ی به 
 ها آن  ي ها بخش ابع و  من   انواع   ی کتابشناخت 

کاربرد    یدرون  ساختار  بخش  این  در  يهاي نگاری هستو 

2 e-index 
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DoCO  ،DataCite،  FaBiO،  DEO،  و  FRBR-DL  
به توص   بررسی   منابعانواع    یکتابشناخت  اطالعات  یفمربوط 

FRBR-و    DEO1  يهاينگار یهستاست    گفتنی  .شودمی

 DL2    یب ترت ین ا . به اند شده   یب ترک   ها ي نگار ی هست در  سایر  
  و   ،DOCO  ي نگار ی هست   در   DEO  ي نگار ی هست که  
 FaBiO  ينگاری هست  در    FRBR-DL  ينگاریهست

به    اندشده   ادغامBiRO   و  ها آن   به   ینجاا  در  یلدل  ینهمو 
    .دشومی اشاره ن

 ) DoCO(   3مدرك   ي اجزا  ي نگار ی هست   - 
به  ساختاریافته  واژگان ،  DoCO  ينگاریهست   زباناي 

مدرك،   مختلف  يهابخش توصیف  براي    »..اليد2.ال.وی.دبل«اُ

فصل و ...) و   (مانند پاراگراف، بخش،  يهم از نظر ساختار
بخش    ،يریگجهی(مانند مقدمه، بحث و نت  ییهم از نظر محتوا 

...)    هاوستیپ  ر،یوتصا  منابع،  فهرست  ،یقدردان عرضه و 
برخ  DoCO.  کندمی   DEOمانند    هاي نگاریهست  یاز 

 يالگوها  ينگاریهست(  POو    4عناصر گفتمان)  ينگاریهست(
 . )2 (شکل  کندمیاستفاده  5مدرك) يساختار

 
 
 
 

 
 DoCO ينگاریهستساختار  -2 شکل

ساختاریافته عمومی از عناصر   واژگان  DoCO  ينگاریهست
را    چارچوب   کی عنوان  به  DoCO.  دهدمینمایش  مدرك 

مختلف   يها جنبه  فیتوص  يبرا  کپارچهی  شناختیهستی
آن بهبود   یشده است. هدف اصل   یطراح  یمتون علم  يمحتوا

 خدمات (و    یعلم  مدارك  ي ریپذاشتراك  و  يریپذانکنشیم

 
1 Discourse Elements Ontology; 
http://www.sparontologies.net/ontologies/deo 
2 Essential FRBR in OWL2 DL Ontology (FRBR); 
http://www.sparontologies.net/ontologies/frbr 

  ها آن  رهیذخ  ي برا  یمتنوع  يها قالب  که  است  ی زمان  در)  مرتبط
طراحشودمیاستفاده   طر  DoCO  ينگاری هست  ی.   قیاز 
و    یمدارك علم  اغلبمختلف مدارك (  هايمجموعهمطالعه  

در   وب  و    يهاموضوع مدارك  راهنماها  و  مختلف) 
شد  يهادستورالعمل انجام  برااست  هناشران   یطراح  ي. 

3 Document Components Ontology; 
http://www.sparontologies.net/ontologies/doco 
4 Discourse Elements Ontology 
5 Document Structural Patterns Ontology 

http://www.sparontologies.net/ontologies/deo
http://www.sparontologies.net/ontologies/frbr
http://www.sparontologies.net/ontologies/doco
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  درباره اطالعات    نیشتریب  يو گردآور  DoCO  ينگاریهست
 ی ررسمیغ  يهامصاحبه  ی، برخهاآن اجزاي مدارك و کاربرد  

  ه انجام شد  یو دانشگاه   یمختلف و ناشران علم  پژوهشگران  با
 . است

   DataCite1  ي نگار ی هست   - 
DataCite    اليد2.ال .وی.دبل«اُ  زبانبه    ينگاری هستیک..« 

توص  است امکان    ايفراداده   طرح   يهاویژگی  فیکه 
DataCite2    از فهرستی   براي  ايفرادادهي  هاویژگی(یعنی 

و   بازیابی  اهداف  براي  منبع  یک  منسجم  و  دقیق  شناسایی 
 ی. هدف اصلکندمیفراهم  .  افي.د.آر  زباناستناددهی) را در  

DataCite،  تعریف شناسگر   برايخودکار    نظامیک    عرضه
داده) و    هايمجموعه براي منابع کتابشناختی (مانند مقاالت و  

 ) است.  سندگانیمرتبط (مانند نو يهاموجودیت

 
1 DataCite Ontology; 
http://www.sparontologies.net/ontologies/datacite  
2 DataCite Metadata Schema Specification 

  datacite:hasIdentifier   3ء» یش  یژگیو« راستا از    نیدر ا
می مفعول  شوداستفاده  کالس    4که  از  عضوي  آن 

 datacite:Identifier  5يهاکالسزیراز    یکی  ا ی 
Identifier  )یعنی  datacite:ResourceIdentifier   ای  

datacite:AgentIdentifierاست  کالس  . ) 
datacite:AgentIdentifier  رکالسیز  سه شامل    خود  

datacite:PersonalIdentifier،  
datacite:FunderIdentifier   و

datacite:OrganizationIdentifier  3 است (شکل .( 
 
 

3 object property 
4 object  
5 sub-classes 

http://www.sparontologies.net/ontologies/datacite
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 DataCite ينگاریهستساختار  -3 شکل

 
  1آر ی. ب . آر. اف   يهمترازشده با الگو   یِ کتابشناخت   ينگار ی هست   - 
)FaBiO (2 

FaBiO    است   آری.ب. آر.اف  مبتنی بر الگوي  ينگاریهستیک
منتشر    منابعی  یفتوص  يبراکه   انتشار    یتقابل  یا  اندشده که 

و ...)، و    هاکتاب   ها،یشدارند (مانند مقاالت مجالت و هما
به آنها    یاو    اندیکتابشناختکه شامل ارجاعات    منابعی  ینهمچن

است شده    FaBiO  يهاموجودیت.  رودمی  کاربه   ،استناد 
و   یمجالت عموم،  هاکتابمانند    ی شامل انتشارات متن  بیشتر

  ها یشمانند اشعار، مقاالت هما  یو مدارک  هاروزنامه  ی،تخصص
 

1 Functional Requirements for Bibliographic Records   
2 FRBR-aligned Bibliographic Ontology; 

http://www.sparontologies.net/ontologies/fabio 

 مانند   ییهاموجودیتهمچنین    FaBiOها هستند.  هو سرمقال
وبساگ وبال  ،ايرایانه  يهایتمالگور  ،3هادادگان ها،  یتها، 

حقوق  ی،رسم  يهاواژگان   یقاتی،تحق   يهاپروتکل    ی،سوابق 
و انتشارات مشابه،    يو تجار  یفن  يهاگزارش  ی،مقاالت دولت

همچن (گز  ینو  آثار  و    هافهرستها)،  یدهمجموعه 
  FaBiO  يها کالس  .گیردنیز دربرمی  رامشابه    هايمجموعه 

طرح   اساس  آثار،  (  آری.ب.آر.افبر  و  هابیان شامل  نمودها   ،
برااندشده  یدهسازمان   )4موردها  داده   ي.  مدل  گسترش 

طر  هاویژگیبرخی    آر.یب.آر.اف نمودها    یوندپ  یقاز  و  آثار 

3 Datasets 
4 Works, Expressions, Manifestations and Items 

http://www.sparontologies.net/ontologies/fabio
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)fabio:hasManifestation and 

fabio:isManifestationOf  موردها و  آثار   ،(
)fabio:hasPortrayal and fabio:isPortrayalOf  ،(

موردها    هابیان و    fabio:hasRepresentation andو 

fabio:isRepresentedBy)ا به  افزوده    ین)    اند شده مدل 
 ). 4(شکل 

 
 
 

 

 
 FaBiO  ينگاریهستساختار  -4 شکل

 
 ی علم   منابع  استنادات   فی توص  به   مربوط   ي ها ي نگار ی هست ب)  

  ،BiRO  يهاي نگاریهست  کاربرد  و  ساختار  بخش   این  در

CiTO    وC4O  توص به  علم  یفمربوط  منابع    ی استنادات 

 د.شوبررسی می 

 ) BiRO( 1ی ارجاعات کتابشناخت  ي نگار ی هست   - 
BiRO    است   آری.ب.آر.افمبتنی بر الگوي    ينگاریهستیک

توصیف   آن  هدف  و   هاپیشینهکه  کتابشناختی  ارجاعات  و 
(مانند    یکتابشناخت  هايمجموعهبا    بیترتبه   هاآن   قیتلف

(مانند   یکتابشناخت  يهاسیاهه  و )،  ايکتابخانه   هايفهرست 
 ). 5 (شکل است) اتینشر مقاالت در یارجاع  يهاسیاهه 

 
1 Bibliographic Reference Ontology; 

http://www.sparontologies.net/ontologies/biro  

 انیم  وندیپ  ي برقرار  يبرا  ینظام منطق   ک ی  ينگاریهست  نیا
 کندمی   ایجاد  ریاز موارد ز  کی  هربا    یارجاع کتابشناخت  کی

س در  ذکرشده  ارجاعات   که  مقاله  کی   یارجاع  اههی (مانند 
  ا ی  سندگان،ینو   کامل  نام  مقاله،  عنوان  فاقد   است  ممکن  یگاه
  ):باشد  سندگانینو کامل فهرست یحت

ب مقاله    یکتابشناخت  نهیشیپ  االف)    شده استنادکامل 
(biro:BibliographicRecord) ؛ 

ب   یکتابشناخت  هايپیشینه  هايمجموعه   اب) 
(biro:BibliographicCollection)    هايفهرست مانند 

 ؛ (biro:LibraryCatalogue) ايکتابخانه 

http://www.sparontologies.net/ontologies/biro
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ب  منظم   یکتابشناخت  يها سیاهه   ا ج) 
(biro:BibliographicList)    یارجاع  يهاسیاههمانند 

(biro:ReferenceList) . 
 

 
 
 
  

 
 BiRO ينگاریهستساختار  -5 شکل

 
 ) CiTO(  1انواع استناد   ي نگار ی هست   - 

CiTO    براي   .ال»يد2.ال.وی.دبل«اُ  زبانبه    ينگاریهستیک
در   هاتوصیف  نیا  انتشار  و  استنادات  نوع  ای  تیماه  فیتوص

  ي وندهایپ  ییشناسا  امکان  نیهمچن  CiTOاست.    بو
فراهم   سندگانینو  توسط  استناد  يهازهی انگ  و  ياستناد را 

  م یصورت مستقشده ممکن است به فیاستنادات توص .کندمی
سبه  استنادات(مانند    آشکار  و در   کی  یارجاع  اههیکاررفته 

که   اي مقاله  نیدتریمثال استناد به جد  ي(برا  می رمستقیغ)،  مقاله
موضوع نوشته    همانو در  خاص    یگروه پژوهش  یکتوسط  

 2دها ی(استنادات مربوط به تقل  ی حیو تلو  یضمن  ایشده است)،  
    ) 4ی علم سرقت  موارد در ای ،3يهنر يهااقتباس و

 
1 Citation Typing Ontology; 

http://www.sparontologies.net/ontologies/cito  
2 parodies 

 
و    cito:cites  ء» یش  یژگ یو«شامل    CiTO.  باشد

همچن  یفرع   يهاویژگی و  آن   یژگیو  نیآن،  مقلوب 
cito:isCitedBy    .استCiTO  توص انواع   فیامکان 
  ان یم رابطه توانمی بیترت نی و به ا کندمیاستنادات را فراهم 

مختلف    يها لتحا  به  را  استنادکننده  منبع  و  استنادشونده   منبع
  : استنادکنندهمنبع استنادشونده توسط منبع  «مثال    يکرد. برا  بیان

  ؛ ده شحیتصح  ؛شدهتقلید  ؛شدهفیتوص  ؛ردشده  ؛شدهدییتأ
...»؛    ؛روزآمدشده منبع  «  مانند  يگرید  روابط  نیهمچن  وو 
استنادشده    ؛5مدرك /شاهد  وانعنبه استنادشده    :استنادشونده

شده تقلید  ؛ نادکنندهمنبع است  استهزاشده در  ؛عنوان منبع مرتبطبه 

3 artistic quotations 
4 plagiarism 
5 evidence  

http://www.sparontologies.net/ontologies/cito
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  ؛شده در منبع استنادکننده  سرقت علمی؛  استنادکنندهدر منبع  
 . »و ...

 ) C4O(   1بافت   ف ی شمارش استناد و توص  ي نگار ی هست   - 
  ی و ارجاعات کتابشناخت  یارجاع  يهاسیاهه عالوه بر تعریف  

نحوه استفاده از ارجاعات در  توصیف  ،  خوانماشیندر شکل  
نیز استنادکننده  ثبت    C4O.  است  مفید  مقاله  تعداد امکان 

  ي هابافت را همراه با    شدهمنبعِ استناد  کی   یاستنادات درون متن
آن منبع   شدهدریافت   تعداد استنادات  نیاستناد، و همچن  یمتن
  ي نگاریهست  کی   C4O.  کندمیفراهم    مشخص  خیتار  در
  ها آن از نظر تعداد و بافت    یاستنادات کتابشناخت  فیتوص  يبرا

  ف یتوص  يبرا   C4O  ينگار یهست).  6(شکل    است
  :شده است  یطراح ریز  يهاموجودیت

 ؛در مقاله استنادکننده متنیدرون ارجاع  ينشانگرها -
طریقشده  مشخص   یکتابشناخت  ارجاعات  به  وندیپ  -  از 

 ؛ متنیدرون ارجاع  ينشانگرها
دفعات  -   متنی درون صورت  به  مدرك  ک ی  به  که  ی تعداد 

  متنی درون ارجاع    يتعداد کل نشانگرها  یعنی.  استنادشده است
  نشان   را  یکسان ی  یدر مقاله استنادکننده که ارجاع کتابشناخت

دفعات  و؛  دهندمی   است   شده  استناد   مقاله  کیبه  که    یتعداد 
  گوگل   مانند  خاص»   یکتابشناخت  استناد  «خدمات(براساس  

 ؛ )2اسکالر
در    يهابافت   - مقاله   یبخش   یعنی  استناد؛  کیموجود  از 

خاص و    متنیدرون نشانگر ارجاع    کی  شامل  استنادکننده که
 است.   شدهمقاله استناداز  یقسمت

 

 
1 Citation Counting and Context Characterization 

Ontology; 
http://www.sparontologies.net/ontologies/c4o  

2 Google Scholar (https://scholar.google.com/) 

http://www.sparontologies.net/ontologies/c4o
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 C4O ينگاریهستساختار  -6 شکل

 
 ي مربوط به توصیف گردش کاري نشر ها ي نگار ی هست ج)  

این   ساختاردر  کاربرد    بخش    ،PSO  يهاي نگاریهستو 
PRO  ،SCoRO،  PWO،  FRAPO  و  FR    به مربوط 

 شود.می بررسیتوصیف مراحل گردش کاري نشر 

 ) PSOانتشار (   ت ی وضع  ي نگار ی هست   - 
PSO    براي   »..اليد2.ال.وی.دبل«اُ  زبان  به  ينگاریهستیک

  ی انتشارات   يهاموجودیترك یا  امد  انتشارتوصیف وضعیت  

 
1 Time-indexed Value in Context (TVC) 

فرآ  کیدر هر   مراحل مختلف  (برا  ندیاز  است  مثال   ينشر 
براارسال  ه،یاول  نویسپیش  تیوضع تحت    ه،ینشر  يشده 
نمونهمقاله  رد   ،يداور انتشار،  براي  پذیرش  چاپی،    ، 

 ). ... و ،شدهی گانیشده، با، فهرستمنتشرشده
  TVC  ينگاریهست  يبر الگو  یمبتن  PSO  ینکهبا توجه به ا

است، امکان گسترش مجموعه   1بافت) زمان در    نمایه(مقدار  
به   یدجد  هاينمونه با افزودن    ،شده در آنیینتع  هايوضعیت
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آن   یرکالسز  یا  pso:Statusکالس  
pso:PublicationStatus   .وجود دارد 

  یامد ، پمشخص  در زمانمدارك    یتاست وضع  ممکنگاهی  
  که   یمدرك تا زمان  یکمثال،    ي. براباشد  یدادرو  یک  یممستق

داوران  و  یادداشت  ،همه  کنند  ارسال  را  خود  نظرات  و  ها 
 يداور  حال  در مقاله بگیرد،    رد  یا  یرشبه پذ  یمتصم  یراستارو

رد مقاله، وضعیت یا  رشپذی براي یريگیماست. پس از تصم
یک  الزم است    دیگر صحیح و معتبر نیست و  ،«تحت داوري»

  به .  یابد») به آن اختصاص  هشدیعنی «داوري( وضعیت جدید  
 یا  یماتتصم  با مدارك    یانم   یوندپ  یجادا  یگاه   دلیل  همین

سبب    یدادهاییرو خاص   یتوضع   یک  حذف  یا  ایجادکه 
 و ارزشمند است. یدشوند، مفیم

PSO    همانندPRO   الگو اساس   هشد  یجادا  TVC  يبر 
رو  یفتوص  يبرا  یمدل   یعنی  است؛ و  که    یدادهاییحاالت 

بافت    یک  ي خاص و برا  یدوره زمان  یکدر    موجودیتیآن،  در
با استفاده    ینمقدار و ارزش خاص است. بنابرا  يخاص، دارا

مدرك    یکنشر    مختلفهاي  وضعیت  یفامکان توص  PSOاز  
 ). 7شود (شکل آن در طول زمان فراهم می ییرتغ یو چگونگ

PSO   نمونه از  استفاده  کالسبا  امکان    pso:Status  هاي 
ماشین توصیفنمایش   کدگذارهاي  و  انواع   يخوان 
دسترسوضعیت (دسترس  یهاي  مدارك    یدسترسباز،    یبه 

از   یکند. برخفراهم می.  افي.د.آرمحدود و ...) را در زبان  

انمونه  از:    نیهاي  عبارتند    pso:closed-accessکالس 
باز)،    ی(دسترس  pso:open-accessبسته)،    ی(دسترس

pso:embargoed  شده)،  میر(تحpso:restricted-

access  و    ی(دسترس -pso:subscriptionمحدود)، 

access  با پرداخت اشتراك). ی(دسترس 
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 PSO ينگاریهستساختار  -7 شکل

 
 ) PROمربوط به انتشارات (  ي ها نقش   ي نگار ی هست   - 

PRO    براي   .ال»يد2.ال.وی.دبل«اُ  زبان  به   ينگاریهستیک
  شامل(نشر    ندیدر فرآ  کنندهمشارکت  ي عواملها نقشتوصیف  

 نیا) است که  آن  مانندو    ايرایانه، عوامل  هاسازماناشخاص،  
نو  دتوانمی  هانقش    داوران،  راستاران،یو  سندگان،یشامل 

...  کتابداران  ناشران، و    هابافت   ي دارا  هانقشباشد.    و 
  ک یمثال    يمهم است. برا  ها آن   نمایشهستند که    ییهازمان 

  باشد؛  گرید   مقاله  داور   و  مقاله  کی  سندهینو  دتوانمی   شخص
حال د  یدر  شخص  در    گریکه  فقط  است  دوره    کیممکن 

مجله باشد.   کی راستاری) وشه یهم يمشخص (و نه برا یزمان

را با استفاده از   هابافت   نیا  نیی امکان تع  PRO  ينگاریهست
نام    شناختیهستی  يالگو  کی   وارد   PROکه در    TVCبه 

فراهم   مجموعه  کندمیشده،  گسترش  ا  هانقش .    نیدر 
طر  ،ينگاریهست به    دیجد  هاينمونه افزودن    قیاز 

  در   PRO.  است  ریپذنامکا pro:PublishingRoleکالس  
توص  SCoRO  ينگاریهست امکان  تا   فیط  فیوارد شده، 

با    يهانقشو    هاهمکارياز    يترهگسترد   هايفعالیتمرتبط 
 ها بافت و    یزمان   يهاه محدود  فیامکان تعر  نیو همچن  ،یعلم

).  8 فراهم سازد (شکل ينگاریهست نیرا در ا
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 PRO ينگاریهستساختار  -8 شکل

 
 ) SCoRO(  1ی علم   ي ها همکاري و    ها نقش   ي نگار ی هست   - 

SCoRO    ينگاریهستبر    یمبتن  ينگاریهستیک  PRO  
پژوهشو   اطالعات  «قالب  با  اروپا»  یسازگار   2مشترك 

نو  ي براکه    است توسط  و    یسندگان، استفاده  ناشران 
 يهانقش و    هاهمکاريتوصیف    براي  و  ی،پژوهش   یرانمد

و   پهاآن  یسازمان  وابستگیدانشمندان  در  با   یوند، 
  یر و سا  یقاتیتحق  يهاآزمایش   مقاالت، مجالت،  ،هاپروژه

 شده است (شکل   یطراح  ،یعلم  يبروندادها  و  هافعالیت
9( . 

سال   بن  2012در  و  هاروارد  دانشگاه  مشترك    یادکارگاه 
تراست»   یکوکارين و  3«ولکام  همکاري  «کارگاه  عنوان  با   ،

تعریف   براي  یافت که  نتیجه دست  این  به  وابستگی علمی» 

 
1 Scholarly Contributions and Roles Ontology; 

http://www.sparontologies.net/ontologies/scoro   

غ  یسندگاننو  يهاهمکاري آسان  یرنویسندگان،و   يترروش 
شمارش   يبرا  يسنجش عدد  يبه جا  یب،ترت  یناست. به ا  یازن

درصد و   80  یزانبه م  Xمثال دکتر    ي(برا  ییها همکاري  ینچن
اند)، داشتهسهم    اي مقاله  يدرصد در داور  20  یزانبه م   Yدکتر  
  ینکها  یینکه تع  یدندرس  یجهنت   ینکنندگان در کارگاه به اتشرک

را برعهده داشته،    يهمکار  یک   یتمسئول  ییبه تنها  یشخص
 ی نقش  یابرعهده داشته،    یتانجام مسئول  دررا    ايعمده نقش  

نداشته،   يهمکار   یندر ا  یسهم   هیچ  یابر عهده داشته،    یجزئ
است.   ارزشمند  و  ا  یازن  ینا  SCoROمهم  با   یک   یجادرا 

عموملکنتر  واژگان اصطالحات  از  محدود   يبرا  یشده 
 برطرف نموده است: یر،در چهار گروه ز هاهمکاري یفتوص

 ی) و طراحیه اول   یشه: شامل درك (انديفکر  يهاهمکاري  -
  ؛(scoro:IntellectualContribution) هاآزمایش

2 Common European Research Information 
Format(CERIF ) 

3 Harvard – Wellcome Trust 

http://www.sparontologies.net/ontologies/scoro
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ته یتجرب  يهاهمکاري   - شامل  آزما  یه:  منابع    یا(  یشی مواد 
انجام   تحل  یه و تجز  ،هاپژوهش و    هاآزمایشپژوهش)،    یل و 

 ؛(scoro:ExperimentalContribution) هاداده
 ی مال  هايیتحما  يآور: شامل جمعیسازمان  يهاهمکاري   -

مد و  پژوهش)،  پروژه    یریت (بودجه 
(scoro:OrganizationalContribution) ؛ 

 ،مقاله  نویسپیش   یه: مانند تهیفتأل/یسندگینو  يهاهمکاري   -
سا  یرتصاو  يسازهآماد و  همکار  یرمقاله،   ي موارد 

(scoro:AuthorshipContribution) . 
تالش انجام شده در هر    میزان  یینامکان تع  ينگاریهست  ینا

 : کندمی) را فراهم یسندگاناز نو یک(تالش هر يهمکار
را برعهده داشته   يهمکار  یک  یتمسئول  ییتنها شخص به    -

 ؛ (scoro:solo-effort)است 
نقش    -  است   ايعمده شخص،  داشته  برعهده 

(scoro:major-effort) ؛ 
نقش  - است   بر  یجزئ  یشخص،  داشته  عهده 

(scoro:minor-effort) . 

  یکدر    یسهم  یچاست که شخص، ه  ینفرض ایشحالت پ
 هاییگروه از    یکیدر    ینکهخاص نداشته است. مگر ا  يهمکار

 شد قرار گیرد.   اشارهکه در باال 
SCoRO    ي نگاریهست  یی،هاهمکاريعالوه بر تعیین چنین  

PRO    به کالس  یفرع  يهاکالسرا با افزودنpro:Role   
اعضا    يهانقش  یککه امکان تفک  ايگونهبه   ؛دهدمیگسترش  
 :کندمیفراهم  یرز يهاگروه را طبق 

،  (scoro:InvestigationRole)  یپژوهش  يهانقش   -
 کارشناس پژوهش؛ یا یاردست ی،مانند پژوهشگر اصل

  یا، شامل رهبر  (scoro:ProjectRole)پروژه    يهانقش   -
 پروژه؛  یرمد ،پروژه یسرئ
ا(scoro:DataRole)داده    يهانقش   - مانند    یجادکننده ، 

 ؛ هاداده یمتول یا یر، مدهاداده
، (scoro:AuthorshipRole)  یفتأل/یسندگینو  يهانقش   -

 ؛اول یسنده)، نویهکننده با نشرمسئول (مکاتبه  یسندهمانند نو
،  (scoro:OrganizationalRole)  یسازمان  يهانقش   -

همکار/شر رابط،  شخص  حقوق  یک،شامل   یصاحبان 
 ).حقي(ذ
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 SCoRO ينگاریهستساختار  -9 شکل

 
 ) PWO( 1انتشار   ي گردش کار   ي نگار ی هست   - 

PWO    ال»يد2.ال.وی.دبل«اُ  زبان  بهساده    ينگاریهستیک. 
انتشار    يگردش کار  مختلفمراحل    توصیفبراي   با  مرتبط 

 مقاله   نوشتن  حال  در   سندگانیمثال نو  يیک مدرك است (برا
کند؛    يداورکه مقاله را    دهدمی   شنهادیپ  انداور  از  یکی  هستند؛

است؛ مقاله   يمقاله در دست چاپ است؛ مقاله در مرحله داور

  ال.ام.کسیا  لیفا جادیا حال در هینشر دفتر ؛منتشر شده است
نشر دفتر  طراح  هیاست؛  مرحله  مرحله    ایصفحه،    یدر  در 

وب است؛ ...). هر مرحله ممکن است شامل    در   مقالهانتشار  
 شود می   انجام  یخاص  بیترت  به   که  باشد  یاقدامات  ای  دادهایرو

 ). 10 (شکل

 

 
 PWO ينگاریهستساختار  -10 شکل

 
  باید نشر،    عرصهسازي هر گردش کاري، حتی در  هنگام مدل

 : توجه شودو ملزومات  هاویژگی  یبرخبه 
 است.   ندهایاز فرآ  یمتوال اي رشته شامل  »،يگردش کار«. 1
از کار را    یقسمت  لیامکان شروع و سپس تکم  ند،ی. هر فرآ2

 . کندمیمشخص فراهم  یبازه زمان کیدر طول 

 
1 Publishing Workflow Ontology; 

http://www.sparontologies.net/ontologies/pwo   

کار3 گردش  ساختار  مراحل  ي.    یدهسازمانمند  ش رو  یدر 
 .شودمی
 . کندمی  فیتوص را یفی. هر مرحله، وظا4
 .شودمییا اشخاص انجام  هاسازمان  توسط فهی. هر وظ5

http://www.sparontologies.net/ontologies/pwo


 
٤٥ 

 
 1400)، پاییز 3(  32فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات، 

 

خروجی، نیازمند برخی اطالعات نمایش    يبرا   فهی. هر وظ6
 ورودي است. 

PWO    مدل  شدهبیان ملزومات امکان    کندمیسازي  را  و 
  ندیفرآ  مثال  يبرا  ،يکار  گردش  کی  یمنطق  مراحل  فیتوص

 .  کندمی فراهم را مدرك کی انتشار
  1ها پروژه   و   ها پژوهش   ت ی ر یمد   ، ی مال   ت ی حما   ي نگار ی هست   - 
)FRAPO  ( 

FRAPO    اطالعات    ينگاری هستیک «قالب  با  سازگار 
اروپا»  ی پژوهش توصیف    ،مشترك   ي هاپروژه انواع  براي 
  از   یمال  يهاتیحما،  ییو اجرا  یتیریاطالعات مد  ،ی پژوهش
 2ي جار  یاطالعات پژوهش  هاينظام کار با    نیهمچنو    هاپروژه 
کاربردهاي گرانت/اعتبار پژوهشی،    همچون مواردي  که    است

...ي حمایتهاسازمان  و  پروژه،  مالی، همکاران  را در   کننده 
  انواع  ریسا  فیتوص  يبرا  دتوانمی  FRAPO  .3ردیگبرمی
 زین  یآموزش  يهاپروژه و    یساختمان   يهاپروژه مانند    هاپروژه 

برا  FOAF  ينگاریهست  FRAPO  .رود  کار  به  ي را 
  يو برا  کرده،وارد  خود    يهاموجودیت  دراشخاص    فیتوص

 
1 Funding, Research Administration and Projects 

Ontology; 
http://www.sparontologies.net/ontologies/frapo  

2 Current Research Information Systems (CRIS) 

  SCoROشده است.    یطراح   SCoROاستفاده همزمان با
محدود به زمان که ممکن    يهانقش و    هاهمکاري  نییتع  يبرا

ب و    ییهاملعا  نیاست  اشخاص  و   هاسازمان مانند 
تحقهاپروژه مانند    ییهاموجودیت   ا ی   یپژوهش  قاتی، 
 . شودمی استفاده باشد، داشته وجود یپژوهش يبروندادها

FRAPO   ی پژوهش   گرانت  يکاربردها  نییتع  يبرا  
)frapo:Grant  ،( مالیتحما  يهاسازمان  یکننده 
)frapo:University  ،( ی قاتیتحق  يها پروژه 
)frapo:Project(انواع    گریعبارت دو به   ،، همکاران پروژه

ذخ در  ره یاطالعات  پژوهش  هاينظام شده    ي جار  یاطالعات 
 ).  11(شکل  شودمیاستفاده 

 
 
 
 
  

مانند    FaBiOشناسی  هستی  ۳ مرتبط،  مدارك  براي  را  اصطالحاتی  نیز 
هاي  هاي پروژه، مجموعههاي پژوهشی، گزارش کاربردهاي گرانت، طرح 
 موجود نیستند.  FRAPO که در کندمی  عرضه داده و مقاالت مجالت 

http://www.sparontologies.net/ontologies/frapo
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 FRAPO ينگاریهستساختار  -11 شکل

 
FRAPO    ،کاربردها انواع مختلف  امکان توصیف  همچنین 

  مانند (  یرساختیز  يهاموجودیت  ،يبندهبودج   يهابرنامه 
تسه و  طیپژوهش   التیخدمات  و  از    یعیوس  ف ی)، 

قراردادها،  ب حساتصور  مانند(  یمال  يهاموجودیت ها، 
بت پرداخ   و  فاکتورها  دها،یخر روابط  و    ي (برا  هاآن  نیها)، 

«دارا کاربرد   يمثال  توسط»،  د ی«تول  »،يبرونداد  شده 
شماره    يسال»، «داراار  خیتار  يشده توسط»، «دارا«خریداري

  اشاره که در نمودار باال    کندمیو ...) را فراهم    د»،یسفارش خر
 نشده است. 

 ) FR(  1ر یفِ   ي ها داوري   ي نگار ی هست   - 
 یرو سا  مقاالت  يهاداوري  یف ، توص FR  ينگار یهستهدف  

تولبه   یعلم   يبروندادها مرتبطِ  منابع  طول  یدعنوان  در  شده 
.  )12(شکل  انتشار پژوهش است مراحل

 

 
1 FAIR Reviews Ontology; http://purl.org/spar/fr.html  

http://purl.org/spar/fr.html
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 FR ينگاریهستساختار  -12 شکل

 
و    هاویژگی،  هاکالساز    اي مجموعه ،  FR  ينگاریهست

بدیهی) ها  آکسیوم توصیف    1(اصول  براي    يهاداوريرا 
اشبه   ی پژوهش از  و    کندمی  یفتعر  ییمعنا  یايعنوان 
تکن  يهاواژگان  از  استفاده  با  موجود    ي هایکاستاندارد 
. داوري در واقع کندمیمجدد  استفاده    ،ينگاریهست  یمهندس

ي اانهاز اطالعات متنی، حاوي ارزیابی اندیشمند  ايمجموعه 
فرآیند «داوري» توسط یک   .استاز یک منبع علمی خاص  

 ی ساختار جمع  یکمعموالً در بافت    وداور (نویسنده داوري)  

 
1 axioms 

 ي. داورشودمیمجله و ...) انجام    ی،علم  یشمثال هما  ي(برا
رتبه   داوریینتع  یازامت   یاشامل  توسط  او    ،شده  اعتبار  در و 

 موضوع مورد نظر در هنگام ارزیابی اثر است.  
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 ن ی. ا کندمی  فیرا توص  ينگاریهستکلی این    الگوي  12  شکل
 يهاویژگی« و    ء»،یش  يهاویژگی «،  هاکالس  شامل  مدل
این    1» داده اسمی  فضاي  در  که    فیتعر  ينگاریهستاست 
همچن  اندشده  با    هاموجودیت  نیا  میتنظ  نحوه  نیو 
مانند    يهاي نگاریهست   ،FaBiO،  BiDOموجود 

DataCite  )هاينگاریهست و سایر    )،اسپار  يهاينگاریهست  
 Lexvo.org  ای  ،ODRL  ،FOAF،  SKOSمانند  

Ontology دهدمی شیرا نما. 
 

توصیف سنجه ها ي نگار ی هست د)   به  مربوط  و  ي    هاي داده ها 
 آماري منابع کتابشناختی 

و   BiDO  يهاي نگاریهستو کاربرد    بخش ساختاردر این  
FiveStars  توص به   آماري  هايداده   و  هاسنجه  یفمربوط 

 .شوندبررسی می  کتابشناختی منابع
 ) BiDO(  2ی کتابسنج   هاي داده   ي نگار ی هست   - 

قالب    است  یمدل یک  اساس  (مانند ه شناختبر   شده 
  مطابق   مجالت  و  سندگانینو  بنديرده   براي  که )  ».ال.ویدبل.«اُ
  ل یتسه  يبرا  BiDO.  شودمی استفاده    یکتابسنج  هايداده   با

  ها داده  نیو استفاده مجدد از ا  گذارياشتراكپرس و جو، به 
بافت برا  یدر  (مثالً   هايدادههوشمند    يمصورساز  يمتفاوت 

است.   ي) ضرورهاآن   يو استنتاج خودکار بر رو  یکتابسنج
  هاي داده  ،یدائم   راتییتغ  لیدلبه   یکتابسنج  هايدادهاما  
باستندین  ياساده  که  آنچه  در    یتابسنجک  هايداده   درباره   دی. 

 از: اندعبارتنظر گرفته شود،  
زمان ارتباط  مثال هاموجودیت با    هاداده   نیا  یالف)  براي   :

، در  استناد شده است  بار  25مقاله    کی  به  مییگومیزمانی که  
 ن یا  هموقت ب  یبازه زمان  کی   يبرا  راخاص    مقدار  کیواقع  
 است؛  ریتعداد استنادات، متغو  دهیممی اختصاصمقاله 

 
1 data properties 
2 Bibliometric Data Ontology; 

http://www.sparontologies.net/ontologies/bido  
3 Scopus 

مثال   ي(برا  هاداده  کنندهعرضه  گاهیپا  ای  افزارينرم   ب) عامل
پیگیري نحوه تکامل و    براي  ...):    ،3اسکوپوسگوگل اسکالر،  

 ؛در طول زمان بر اساس منابع خاص هادادهتغییر 
صورت به   :در حداقل دو نوع متفاوت  هاداده  نیا  فیج) توص

کتابسنجی    4ي عدد  یکتابسنج  هايداده معیارهاي  (مانند 
هیرش،   شاخص  شامل  تأثیر  استاندارد  تعداد    ،5مجله ضریب 

(براي    6ايدسته  یکتابسنج  هايداده  صورتبهو    ،)، و ...استناد
  ،یپژوهش  يهاهحرف  مانند  ییهاموجودیتتوصیف  

 ).خاص یفیتوص يهاگروه مطابق با و ...   سندگان،ینو
BiDO  سازي مدل  يبرا  7ماژوالر /يا انه میپ  ينگاریهست  کی

 فیتوص  امکان  است که  ايدستهو    يعدد  یکتابسنج   هايداده
مقاال  یسنجکتاب  هايداده ساتاشخاص،  و  مجالت،   ر ی، 

را   اسپار  يهاينگاری هستشده توسط  فیتوص  يهاموجودیت
 .  )13(شکل  سازدمی فراهم .اف.يد.آر زبانبه 

BiDO مجزا است: شناختیهستی ماژول سه از متشکل 
 ؛ BiDO Core Module الف)

 ؛ BiDO Review Measures module )ب

 . BiDO Research Career Category module ج)

 ت یموجود  هر   فیامکان توص  ينگاری هست  نیماژول هسته ا
طر  یکتابسنج  هايداده   و از  را   ی ژگیو  قیمرتبط 

holdsBibliometricDataInTime،    زمان خاص    ک یدر
)tvc:atTime  (  با منطبق  (و  کی و  خاص    ی ژگیعامل 

accordingTo  کندمی ) فراهم  .tvc:atTime   یژگیو  کی 
مشخص نمودن    ي برا  TVC  ينگاریهستشده توسط  فیتوص
  accordingTo  یژگیاست، و و  یزمان  يهاصلهفا  ای  هازمان 

  prov:wasAttributedTo  يبرا  یفرع  یژگیو  کی  زین
عامل    براي  کهاست   با  تعیین مسئولیت    هاي دادهاین  مرتبط 

  ی کتابسنج هايداده از گریدو نوع د .رودمیبه کار  یکتابسنج

4 numerical 
5 Impact Factor 
6 categorical 
7 modular  

http://www.sparontologies.net/ontologies/bido
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طر از    bido:withBibliometricData  یژگیو  قیاز  و 
  کالس  و  NumericBibliometricData  کالس  قیطر

CategorialBibliometricData   تع . هستند  نییقابل 
با    یهایداده   ،يعدد  یکتابسنج   هايداده که  عدد    کیهستند 
خاص    یکتابسنج  اریمع  کی مرتبط با    يعدد اعشار  ای  حیصح

 . شوندی مشخص م
ا  یبعض استناد   ارهایمع  نیاز  تعداد  هیرش،  شاخص  مانند 

، و ضریب تأثیر مجله در یک ماژول »اي«نویسنده، شاخص  
 BiDO  )Research Career Categoryخاص  

module  (ن یترمعروف  فیتوص  يدر دسترس هستند که برا  
 BiDO  ماژول،  نیا  در.  شودمی استفاده    یکتابسنج  يارهایمع

از ماژول هسته   CategorialBibliometricDataکالس  
رده  با  اشخاص    یپژوهش   يهاحرفه  کنندهتوصیف  يهارا 
  .دهدمیگسترش 
د «مع  گریماژول  ماژول  ،  شودمینامیده    1»يداور  يارها یکه 

و    هايداده عددي  پیگیري    برايرا    ايدستهکتابسنجی 
محیط در  داوري  فرآیند  به  مربوط  دااطالعات  نشگاهی  هاي 

 .دهدمیگسترش 
 

 
 BiDO ينگاریهستساختار  -13 شکل

 
برا   ي نگار ی هست   -  ستاره  پژوهش   ي پنج    2برخط   ی مقاالت 
)FiveStars ( 

FiveStars    یک    توصیف پنج ویژگیِبراي    ينگاریهستیک
 ، دسترسی3داوري تخصصی شامل    -اي برخطمقاله در مجله

 ، 6در دسترس هايداده، مجموعه 5شده ، محتواي غنی4آزاد

 
1 Review Measures 
2 Five Stars of Online Research Articles Ontology; 

http://www.sparontologies.net/ontologies/fivestars  
3 peer review 

 
فرا  يارهایمع   اساس  بر  که  است  -7خوان ماشین  هايدادهو 

برخط بیان  مقاالت مجالت  براي  «پنج ستاره  مقاله  در    - شده 
مقاله» ارزیابی  براي  ایجاد    )Shotton, 2012(  چارچوبی 

در واقع پنج معیار مستقل در جهان    هاویژگیاین   .است  شده
 چندبُعدي نشر براي ارزیابی مقاالت مجالت برخط هستند:

4 open access 
5 enriched content 
6 available datasets 
7 machine-readable metadata 

http://www.sparontologies.net/ontologies/fivestars
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شما  مقاله  که  کنید  حاصل  اطمینان  تخصصی:  داوري  الف) 
و  کیفیت  علمی،  ارزش  از  تا  است،  شده  تخصصی  داوري 

 صحت آن مطمئن شوید. 
  ی دسترس  گرانیکه د  دیحاصل کن  نانیآزاد: اطم  یب) دسترس

استفاده مجدد از    يو هم برا  مطالعه  يهم برا  گان،یرا  و  آزاد
 يسودمند  زانیم  شیاز افزا  ب یترت  نیمقاله شما دارند، تا به ا

 . دیو خوانده شدن مقاله خود مطمئن شو
محتوا ظرفیغن  يج)  از  و    هافناوريکامل    تیشده: 
برا  ياستانداردها   یی معنا  سازيغنی  و  تعامل  جادیا  يوب 

 .  دیمقاله برخط خود استفاده کن يمحتوا
 همه   که  دیکن   حاصل  نانیدر دسترس: اطم  هايداده د) مجموعه  

  با   و  باز،  مجوز  کیا تحت  گزارش شم  جینتا  بانِیپشت  هايداده
تفس  هايدادهفرا جهت   از  مجدد  استفاده  و  مجدد  ریمناسب 
 .اندشده منتشر  هاآن

فرا فراخوانماشین  هايداده ه)  هم   خوانماشین   هايداده:  که 
هم   و  شما  استنادمقاله  توص  شدهمنابع  را  ، کنندمی  فی مقاله 

کن  و به  هاتوصیف  نی ا   تا  دیمنتشر  قابل کشف  طور خودکار 
 قابل استفاده مجدد شوند. 

FiveStars  شامل    ي نگاریهست  کی تنها  و  است  ساده 
 پنج  از  کیهر  بنديرتبه  يبرا   ضروري  »داده  يهاویژگی«

 حیصح  عدد  کیصورت  به   که   است  مقاله  کل  يبرا  و  ستاره،
استفاده   ،. هدف آنشودمی  ثبت   مرتبط  ادداشتی کی  با  همراه

پنج ستاره   يهايبندرتبه  يتوسط ناشران و ... جهت کدگذار 
انفراد  يبرا شکل    يمقاالت  سا  خوانماشین در    ریاست. 

اصطالحات    يبرا  هاي نگاریهست  Dublin  ايفراداده مثال 

Core و FaBiO ي هاجنبه ریسا فیتوص يبرا است ممکن 
 . شوند استفاده انتشار سال  و  مجله نام مثال يبرا مقاله، کی
 

 
در مرکز    )آذر  17  ،1399(یک سخنرانی با همین عنوان توسط فتحیان   1

همچنین معرفی    رسانی علوم و فناوري برگزار شده است.اي اطالع منطقه

   گیري نتیجه 
 از   یکهر  یدرون   و ساختار  معناییانتشار  بحث    ،مقالهدر این  

  اسپار   يهاينگار ی هست  .شد  یبررس  اسپار  يهاي نگاریهست

،  ی مرتبط با انتشارات علم  اطالعات  يساختار برا  ایجادضمن  

را فراهم    نشرابعاد مختلف    معناییو بازنمون    یفتوصامکان  

 اسپار ي  هاينگار یهستشده در  عرضه   يهاموجودیت.  کنندمی

 اجزا  ،منابع  انواع   یکتابشناخت  اطالعات  فیتوصد براي  نتوانمی

علم  تحلیل  ، ها آنمختلف    يهابخش   و منابع   ی،استنادات 

 يهامل عا يها نقشمانند نشر ( يمراحل گردش کار یفتوص

فرآمشارکت  در  ،  علمی  يهاهمکاري   انواع  ،نشر  یندکننده 

مدرك،    هايوضعیت و    مراحلمختلف   ،(... و  اثر،  انتشار 

  ی منابع کتابشناخت  يآمار  هايداده ها و  سنجه   یفتوص  ینهمچن
 این  ارتباط  . دن) به کار رو یرشو شاخص ه  یرتأث  یبضر  مانند(

  پژوهشی،  هايداده  مدیریت  سنجی،علم  مطالعات  با  مباحث

...   و  مقاالت  داوري  فرآیند   نشریات،  بنديرتبه   و  ارزیابی

  و   اطالعات  علم  رشته  هايپژوهش   در   را  جدیدي   هايافق

 .گشایدمی شناسیدانش 

و   یداخل  هايپژوهش در    ییانتشار معنا  مبحثتوجه به  فقدان  
  شده طراحی  يهاي نگاریهستکه    یهایپژوهش نبود    ینهمچن
و بازنمون معنایی انتشارات  سازي  مدل  برايرا    عرصه  یندر ا

توجه و تمرکز   ضرورت  ،کننداستفاده  فارسی    زباندر    علمی
می  به  بیشتر را  عرصه  بنابرایناین  مؤثرتر  طلبد.    و   اقدامات 

  کتابشناختی مراکز    سوياز    ییهاطرح   و  هاپژوهش انجام  
و متخصصان و فعاالن    ی،پژوهش  و  یعلم  ، مؤسساتیداخل
در    .نیاز است  یانتشارات علم  یریتو مد  یدهسازمان  زمینهدر  

  ، عالوه بر بحثم براي گسترش این    شودمیاین راستا پیشنهاد  
بهطرح  مربوط  مقاالت  مدل  هاي  معنایی   (فتحیان،سازي 

سازي سایر انواع ی براي توصیف و مدلهایپژوهش ، 1)1399

هستی  از  با  شناسیکوتاهی  رایسست  خبري  ماهنامه  در  اسپار  هاي 
 مشخصات زیر منتشر شده است: 
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مانند   با  هاطرح ،  هانامه پایان ،  هاکتابمنابع   ... و  پژوهشی  ي 
  ي اسپار انجام شود. هاينگاری هستاستفاده از 

 

 تضاد منافع 
طراحی الگوي  این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «

مدل  ايفراداده  شناسیهستی معنایی براي  بازنمون  و  سازي 
» است که در سال  مقاالت نشریات علمی در پایگاه رایسست

منطقه  1399 مرکز  حمایت  اطالعتحت  و  اي  علوم  رسانی 
 فناوري انجام شده است.

 
(یانفتح  اکرم  معنا1398،  انتشار  هستان   یمبتن  یی).  اسپار:    يهایشناسبر 
بازنما  یتأمل علم  ییبر  معنا  یانتشارات  بستر وب    ي ماهنامه خبر.  ییدر 

 یگاهو پا (RICeST) يعلوم و فناور  یرساناطالع   يامرکز منطقه   یلیتحل
  .ISC  ، 49،  6-9)(علوم جهان اسالم ياستناد
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