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Abstract:
Purpose: Seeks the views of experts about applicability of METS to OAIS for Persian
digital records.
Method and Research Design: For data collection a questionnaire with 145 items,
extracted as METS components, was sent to 30 digital preservation experts in Iran and
abroad. The validity of the questionnaire was confirmed by professionals in the field.
Cronbach’s test (0/98) and bisection method were applied for reliability measurement.
Findings and Conclusion: Out of 145 items, the respondents considered 63 as important. Most of these items belonged to management, data management, and access.
Overall, they found METS suitable for managing digital documents in packages and
entities of the open archival information system.
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :تشخیص قابلیت بهکارگیری استاندارد ِمتس در سامانههای اطالعاتی آرشیوی باز برای اسناد
رقمی فارسی از دیدگاه صاحبنظران.
روش /رویکرد پژوهش 145 :مولفۀ استاندارد متس که قابلیت بهکارگیری برای اسناد رقمی فارسی
را داشتند استخراج شد .پرسشنامهای بر مبنای این مولفهها طراحی و بین  30تن از صاحبنظران
حفاظت رقمی توزیع شد .روایی محتوایی پرسشنامه را متخصصان حفاظت رقمی تأیید کردند .برای
سنجش پایایی از دو روش تنصیف و آزمون آلفای کرونباخ ( )./98استفاده شد.

یافتهها و نتیجهگیری :نظام اطالعاتی آرشیوی باز برای ذخیرهسازی ،حفاظت ،مدیریت ،و بازیابی اسناد
رقمی فارسی مناسب یافته شد .براساس یافتههای پژوهش ازمیان  145گویۀ توصیفکنندۀ بستهها و
بخشهای مختلف نظام اطالعاتی آرشیوی باز 63 ،گویه برای اسناد رقمی فارسی اهمیت بیشرتی دارند.
همچنین یافتهها نشان میدهد که قابلیتهای مدیریتی استاندارد متس برای مدیریت اسناد رقمی
فارسی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز کاربردی است.
ڪلیدواژهها:
حفاظت رقمی؛ نظام اطالعاتی آرشیوی باز؛ استاندارد ِمتس ;( )METSاسناد فارسی؛ ایران.
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سازمانها برای انجام وظایف خود اسناد و مدارکی را تولید میکنند و برای ادامۀ فعالیت
خود به نگهداری از این اسناد نیازمندند .با گذشت زمان ،برخی از این اسناد اهمیت
تاریخی ،فرهنگی و… پیدا میکنند؛ بنابراین به نگهداری بلندمدت نیاز دارند تا نسلهای
آینده هم بتوانند از آنها استفاده کنند.
در سالهای اخیر رقمیسازی تأثیر زیادی در حفاظت از منابع چاپی و دسترسی آسان
به آنها داشتهاست .اسناد رقمی قابلیت دسترسی و مقاومت بیشتری از نسخۀ چاپی دارند؛
بنابراین مراکز آرشیوی و کتابخانهها بر تهیۀ اسناد رقمی متمرکز شدهاند (تریپاتی.)2018 ،1
با رقمیسازی اسناد ،موضوعاتی مانند چگونگی ذخیرهسازی ،سازماندهی ،مدیریت ،و
حفاظت از اسناد و دسترسی بلندمدت به آنها مطرح میشود .استفاده از استانداردهای
مناسب برای مدیریت بلندمدت اسناد رقمی امکان دسترسی به آنها را برای نسلهای
آینده هم فراهم میکند .ازمیان استانداردهای حوزۀ حفاظت رقمی «نظام اطالعاتی آرشیوی
باز» چارچوبی مفهومی است که آرشیوهای بسیاری در جهان برای مدیریت و حفاظت
بلندمدت اسناد از آن استفاده کردهاند (صمیعی.)1391 ،
نظام اطالعاتی آرشیوی باز را «کمیتۀ مشورتی نظام دادههای فضایی» 2در ژوئن 2002
بهعنوان استانداردی بینالمللی در راستای آرشیوسازی اشیاء رقمی بهرسمیت شناخت
(کمیتۀ مشورتی نظام دادههای فضایی2012 ،؛ لوآ .)2004 ،3نظام اطالعاتی آرشیوی باز سه
نوع بسته دارد« :بستۀ اطالعاتی آرشیوی»4؛ «بستۀ اطالعاتی تحویلی»5؛ و «بستۀ اطالعاتی
اشاعه» .6افزون بر این در نظام اطالعاتی آرشیوی باز شش موجودیت وجود دارد« :دریافت
و پذیرش»7؛ «ذخیرهسازی آرشیوی»8؛ «راهبری»9؛ «برنامهریزی حفاظت»10؛ «مدیریت
دادهها»11؛ و «دسترسی».12
عالوهبر «کتابخانۀ کنگره» ،13کتابخانۀ م ّلی هلند با «نظام آرشیوی اطالعات رقمی»،14
کتابخانۀ م ّلی استرالیا با دو پروژۀ «حفاظت و دسترسی به منابع مستند شبکهای استرالیا»15و
«حفاظت دسترسی به اطالعات رقمی» ،16و انگلستان با پروژۀ حفاظت رقمی خود بانام
سیدارز 17برای ایجاد نظامهای آرشیوی ،دریافت ،ذخیرهسازی ،دستیابی ،مدیریت و
حفاظت منابع رقمی خود از نظام اطالعاتی آرشیوی باز استفاده میکنند.
«استاندارد انتقال و شناسهگذاری فراداده (متس)» 18از دیگر استانداردهایی است که
عالوهبر بافت کتابخانهای و موزهای قابلیت بهکارگیری در بافت آرشیوی را نیز دارد .این
استاندارد از زبان نشانهگذاری گسترشپذیر (ایکس.ام.ال) 19استفاده میکند .این زبان با
نظام اطالعاتی آرشیوی باز سازگار است و ویژگیهایی مانند حفاظت و مدیریت اشیا
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رقمی را هم داراست .استاندارد متس به ابتکار فدراسیون کتابخانههای رقمی تهیه شدهاست.
این استاندارد قالب ایکس.ام.ال را برای کدگذاری فرادادۀ موردنیاز برای مدیریت اشیای
کتابخانۀ رقمی یک مخزن و همچنین مبادلۀ این اشیا میان مخازن مختلف و کاربران آنها
فراهم میکند .استاندارد متس برای کدگذاری انواع اشیاءِ رقمی کاربرد دارد و شامل هفت
بخش اصلی است« :سرآیند متس»1؛ «فرادادۀ توصیفی»2؛ «فرادادۀ مدیریتی»3؛ «بخش فایل»4؛
«نقشۀ ساختاری»5؛ «پیوندهای ساختاری»6؛ و «رفتار»( 7کتابخانۀ کنگره.)2019 ،

پیشینۀپژوهش

پژوهشهایی در سطح ملی و بینالمللی ،بهکارگیری استاندارد متس در نظام اطالعاتی
آرشیوی باز را برای منابع رقمی بررسی کردهاند .رضوی ( )1393در پژوهشی به شناسایی
مهمترین عناصر موجود در شش موجودیت نظام اطالعاتی آرشیوی باز از دیدگاه
آرشیویستها پرداختهاست .نتایج این پژوهش نشان دادهاست که موجودیت دریافت بر
موجودیت مدیریت داده و ذخیرهسازی آرشیوی تأثیری مستقیم ،قوی و معنادار دارد؛ ولی
بر موجودیت برنامهریزی حفاظت و راهبری تأثیری مستقیم ،ضعیف و معنادار دارد.
رسولی جامبری ( )1390پژوهشی را با هدف عرضۀ الگویی برای مدیریت عکسهای
رقمی برمبنای نظام اطالعاتی آرشیوی باز با روش پیمایشی با استفاده از سیاهۀ وارسی
محققساخته انجام دادهاست .جامعۀ آماری این پژوهش  ۳۲نفر متخصص حوزۀ حفاظت
رقمی بودهاند .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که عناصر تولید بستههای اطالعاتی
آرشیوی ،پشتیبانگیری ،کنترل دسترسی فیزیکی و نظایر اینها از مهمترین عناصر تولید
بستههای اطالعاتی آرشیوی هستند.
سیفی ،احمدزاده ،و هاشمزاده ( )1397پژوهشی با هدف مدیریت ادواریهای
قدیمی فارسی رقمی برمبنای استاندارد متس براساس دیدگاه صاحبنظران انجام دادهاند.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که استاندارد متس ،استانداردی مناسب برای مدیریت
ادواریهای قدیمی فارسی رقمی است.
ویلسون )2017( 8با هدف عرضۀ الگو و سازوکاری برای حفاظت بلندمدت به این
نتیجه دست یافت که نظام اطالعاتی آرشیوی باز الگویی مرجع و مخزنی قابلاعتماد برای
دسترسی و حفاظت بلندمدت منابع رقمی آرشیوی است .بهبیان بال )2006( 9استاندارد
متس بهعلت استفاده از زبان گسترشپذیر ایکس.ام.ال .توانایی بستهبندی اطالعات موجود
در نظام اطالعاتی آرشیوی باز را دارد .کنتارا )2005( 10معتقد است که استاندارد متس
منطبق با نظام اطالعاتی آرشیوی باز طراحی شدهاست؛ نظامی که اشیاءِ رقمی و فرادادههای

1. METS Header
2. Descriptive Metadata
3. Administrative Metadata
4. File section
5. Structural Map
6. Structural Links
7. Behavior
8. Wilson
9. Ball
10. Cantara
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مربوط به آنها را درون بستههای اطالعاتی قرار میدهد .بهبیان استینک )2008( 1بستههای
اطالعاتی نظامهای آرشیوی قابلیت ذخیرهسازی انتشارات علمی را دارد که بهلحاظ
ساختاری براساس استاندارد متس مدیریت میشوند .استینک روشهای موجود برای
استفاده از استاندارد متس در نظامهای آرشیوی را مقایسه کردهاست.
نتایج مطالعات دی ،)2004( 2سمپل ،)2004( 3کاپالن ،)2010( 4لوآ ( ،)2014و
تریپاتی )2018( 5نیز نشان میدهد که در بستههای اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز
میتوان از استاندارد متس استفاده کرد.
رالسن )2013( 6در پژوهشی انعطافپذیری و قابلیت همکاری استاندارد متس را
در پروژهها و مطالعه ِ
های موردی بررسی کردهاست .یافتههای این پژوهش حاکی از آن
است که دو ویژگی انعطافپذیری و قابلیت همکاری از عوامل اصلی استفاده از استاندارد
متساند .فارب 7و ریجو )2004( 8به بررسی ساختار و ِشمای چندین استاندارد فرادادهای
کتابخانهای پرداختهاند .یافتهها حاکی از آن است که متس برای ذخیرهسازی اشیاء رقمی
استانداردی مناسب است و برای اشتراکگذاری و حفاظت بلندمدت اطالعات با نظام
اطالعاتی آرشیوی باز سازگاری دارد.
نتایج برخی از پژوهشها نشان میدهد که استاندارد متس قابلیت الزم را برای
9
عملکردهایی مانند حفاظت ،انتقال و مدیریت منابع رقمی داراست .بیدهام و همکاران
( )2005معتقدند که استاندارد متس بهدلیل داشتن ویژگیهایی مانند فایلهای محتوا،
فرادادۀ توصیفی ،و فرادادۀ مدیریت با بستههای اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز
سازگار است.
مرور پیشینهها نشان میدهد که کتابخانهها و آرشیوها برای مدیریت و حفاظت
بلندمدت منابع اطالعاتی از استانداردهای حوزۀ حفاظت رقمی استفاده میکنند .در این
راستا ،از استاندارد متس و نظام اطالعاتی آرشیوی باز بهدلیل انعطافپذیری و سازگاری،
بهطور روزافزون در کتابخانههای مختلف جهان ازجمله کتابخانۀ کنگره و کتابخانۀ ملی
استرالیا استفاده شدهاست؛ بنابراین انتظار میرود که سازمانهای آرشیوی و کتابخانههای
بزرگ ایران برای بهکارگیری این دو استاندارد درجهت مدیریت و حفاظت بلندمدت منابع
فارسی برنامهریزی کنند.
پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که تعداد پژوهشهای انجامشده در این زمینه اندک
است .در پژوهشهای انجامشده ،استاندارد متس قابلیت بهکارگیری در نظام اطالعاتی
آرشیوی باز را برای منابع رقمی دارد ،ولی مشخص نیست چه بخشها یا مؤلفههایی از
این استاندارد بهطور خاص قابلیت بهکارگیری برای اسناد رقمی فارسی را دارا هستند؛
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ازاینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت بهکارگیری استاندارد متس در بخشهای
مختلف نظام اطالعاتی آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی از دیدگاه صاحبنظران حوزۀ
حفاظت رقمی انجام شدهاست.

سؤاالت پژوهش

 .1قابلیت بهکارگیری بخشهای مختلف متس در بستههای اطالعاتیِ نظام اطالعاتی
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی از دیدگاه صاحبنظران به چهمیزان است؟
 .2قابلیت بهکارگیری بخشهای مختلف متس در موجودیتهای نظام اطالعاتی
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی از دیدگاه صاحبنظران به چهمیزان است؟

روششناسیپژوهش

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها توصیفی است و با روش
پیمایشی انجام شدهاست .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامۀ محققساخته
است.
مراحل

منابعاستفادهشده

استخراج ویژگیهای اسناد رقمی فارسی

عزیزی1389 ،؛ عزیزی1394 ،؛ فدایی عراقی1394 ،؛ زرینکلکی،
1387

استخراج مؤلفههای استاندارد متس براساس ویژگیهای اسناد
رقمیفارسی

سند استاندارد متس؛ احمدزاده1393 ،

استخراج مؤلفههای نظام اطالعاتی آرشیوی باز براساس قابلیت
بهکارگیری مؤلفههای استخراجشدۀ استاندارد متس و اسناد
رقمیفارسی

رسولی جامربی1390 ،

متناسبسازیمؤلفههایاستانداردمتسبامؤلفههاینظام
اطالعاتی آرشیوی باز برای مدیریت اسناد رقمی فارسی

تیم پژوهش ،تیم روایی محتوا (صاحبنظران داخلی متخصص
در حیطۀ موضوع)

ترجمۀپرسشنامهبهانگلیسی

تیم پژوهش ،تیم روایی محتوا (صاحبنظران خارجی متخصص
در حیطۀ موضوع)

جدول 1
روش طراحی پرسشنامه

جامعۀ پژوهش  30نفر از صاحبنظران داخلی و خارجی در حوزۀ حفاظت رقمی
بودند .مبنای انتخاب صاحبنظران داخلی تجربه و انجامدادن پژوهش در این حوزه بود
و برای صاحبنظران خارجی عالوهبر ویژگیهای مذکور تسلط و تجربۀ کار با اسناد
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فارسی هم مدنظر بود .پرسشنامۀ طراحیشده بهصورت حضوری و الکترونیکی در اختیار
صاحبنظران قرار گرفت و با پیگیریهای مکرر  23نفر حاضر شدند پرسشنامه را تکمیل
کنند .برای سنجش روایی پرسشنامۀ محققساخته ،از روش روایی محتوا استفاده شد.
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از دو روش تنصیف (دونیمکردن) و ضریب آلفای
ْ
تنصیف پرسشنامه به دو بخش تقسیم شد :بخش اول 73
کرونباخ استفاده شد .در روش
سؤال و بخش دوم  72سؤال؛ سپس ضریب همبستگی اسپیرمن-براون برای هر بخش
محاسبه شد که برابر با  0/94بود .مقدار آلفای کرونباخ هم برای بستهها  0/96و برای
موجودیتها  0/98بود.

یافتههایپژوهش

برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل درصد فراوانی ،درصد فراوانی تج ّمعی و
میانگین استفاده شد؛ بدینصورت که گویههای دارای درصد فراوانی تجمعی موافقت زیاد
(باالتر از  70درصد) بهعنوان گویههای دارای اهمیت از دیدگاه صاحبنظران تشخیص
داده شدند.

اطالعاتی نظام اطالعاتی
قابلیت بهکارگیری استاندارد فرادادهای متس در بستههای
ِ
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

نظام اطالعاتی آرشیوی باز ،سند یا هر نوع شیء اطالعاتی را در قالب بستۀ اطالعاتی
تحویلی دریافت میکند؛ سپس در قالب بستههای اطالعاتی آرشیوی اقدامات الزم را برای
ذخیرهسازی ،مدیریت و حفاظت از اسناد انجام میدهد و درنهایت این اسناد را در قالب
بستۀ اطالعاتی اشاعه در اختیار استفادهکنندۀ نهایی قرار میدهد .برای انجام فعالیتهای
ذکرشده ،در بدو ورود اسناد به نظام اطالعاتی آرشیوی باز اطالعات پایهای اسناد باید ثبت
شود تا فرایند دریافت ،ذخیرهسازی ،مدیریت و بازیابی اسناد آسانتر شود (کمیتۀ مشورتی
نظام دادههای فضایی .)2012 ،ازمیان  31گویۀ استخراجشده برای بستههای اطالعاتیِ
نظام اطالعاتی آرشیوی باز  13گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد (باالتر از 70
درصد) ،از دیدگاه صاحبنظران دارای اهمیت تشخیص داده شدهاند که در جدول شمارۀ
 2ذکر شدهاند.
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بخش
رسآیند متس
فرادادۀ توصیفی
فرادادۀ مدیریتی

تعدادپاسخگویان

درصدفراوانیتجمعی
موافقت بسیار زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت متوسط ،کم ،بسیار کم

میانگینگویهها

بخشفایل

گویه

استفاده از رسآیند متس برای ثبت تاریخ و زمان ایجاد سند رقمی
فارسی

23

34/8

78/3

95/7

4/04

استفاده از رسآیند متس برای مشخصکردن نوع و نقش تولیدکنندۀ
سند رقمی فارسی (مثل فرد/سازمان ،فرد/سازمان دارای حقوق
مالکیتمعنویو…)

23

21/7

73/9

95/7

3/86

استفاده از رسآیند متس برای مشخصکردن شخص یا سازمانی که
فرادادههای موردنیاز را برای رمزگذاری سند رقمی فارسی فراهم
میکند.

23

17/4

73/9

87

3/73

استفاده از شناساگرهایی مانند  DOI, URN, URLدر بستههای
اطالعاتی برای فایلهای حاوی اسناد رقمی فارسی

22

40/9

95/5

100

4/36

استفاده از شناساگرهایی مانند  DOI, URN, URLبرای نشا ندادن
محل فیزیکی محتوای فایل سند رقمی فارسی

23

30/4

78/3

91/3

4

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای مشخصکردن نوع فایلهای حاوی
سند رقمی فارسی (مثل منت ،تصویر و…)

23

39/1

78/3

87

4/04

استفاده از فرادادۀ منبع برای اسناد رقمی فارسی

22

22/7

77/3

90/9

3/90

استفاده از فرادادۀ منبع برای مدیریت سند رقمی فارسی
استفاده از فرادادۀ رقمی منشأ برای حفظ محرمانگی اسناد رقمی
فارسی

23

21/7

82/6

87

3/91

23

34/8

91/3

95/7

4/17

استفاده از فرادادۀ رقمی منشأ برای ذخیرهسازی اسناد رقمی فارسی
در فرمی مناسب

23

13

73/9

87

3/69

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین اصل امضای
رقمی

22

40/9

99/1

100

4/40

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای ثبت پدیدآور سند
رقمی فارسی (بههمراه ملیت ،تاریخ تولد و وفات او)

22

31/8

72/7

95/5

4

گروهبندی اسناد رقمی فارسی ازنظر سطح محرمانگی (فایلهای
عمومی ،فایلهای اختصاصی وزارتخانهها و سازمانها)

23

30/4

73/9

91/3

3/91

جدول 2

گویههای بااهمیت در بستههای اطالعاتی نظام
اطالعاتی آرشیوی باز
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قابلیت بهکارگیری استاندارد متس در موجودیت دریافت در نظام اطالعاتی آرشیوی
باز در بخش اسناد رقمی فارسی
موجودیت دریافت ،اسناد رقمی را در قالب بستۀ اطالعاتی تحویلی برای تولید بستۀ
اطالعاتی آرشیوی و اطالعات توصیفی دریافت و ذخیره میکند .درواقع وظیفۀ موجودیت
دریافت در نظام اطالعاتی آرشیوی باز آمادهسازی اسناد رقمی برای ذخیرهسازی و مدیریت
در قالب بستۀ اطالعاتی آرشیوی است (کمیتۀ مشورتی نظام دادههای فضایی.)2012 ،
ازمیان  23گویۀ درنظرگرفتهشده برای موجودیت دریافت در نظام اطالعاتی
آرشیوی باز  6گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد (باالتر از  70درصد) از دیدگاه
صاحبنظران دارای اهمیت بودهاند که در جدول شمارۀ  3ذکر شدهاند.

بخش

تعدادپاسخگویان

درصدفراوانیتجمعی
موافقت بسیار زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت زیاد

فرادادۀ مدیریتی
بخشفایل

150

درصدفراوانیتجمعی
موافقت متوسط ،کم ،بسیار کم

گویههای بااهمیت در موجودیت دریافت در
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

میانگینگویهها

جدول 3

گویه

استفاده از فرادادۀ منشأ برای تعیین اصل یا
کپیبودن اسناد رقمی فارسی

23

26/1

73/9

100

4

استفاده از فرادادۀ منشأ برای تعیین اصل یا
کپیبودن امضای الکرتونیکی موجود در اسناد
رقمیفارسی

23

30/4

78/3

95/7

4/04

استفاده از فرادادۀ منشأ برای انتقال اسناد رقمی
فارسی به نظام اطالعاتی آرشیوی باز

23

13

78/3

91/3

3/82

استفاده از استاندارد فرادادهای حفاظتی مانند
پرمیس ( )object & preservationبرای ثبت
اطالعاتی دربارۀ چگونگی ایجاد فایلها ،قالبها
و کاربرد آنها

23

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای
ثبت پدیدآور سند رقمی فارسی (بههمراه ملیت،
تاریخ تولد و وفات او) و تعیین وضعیت انتشار
سند رقمی فارسی

23

دستهبندیسلسلهمراتبیاسنادرقمیفارسیبا
استفاده از گویۀ گروهبندی فایل <>fileGrp
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23

8/7

34/8

17/4

82/6

78/3

73/9

91/3

95/7

91/3

3/82

4/08

3/82

امکانبهکارگیریاستاندارد
ِمتس در سامانههای...

قابلیت بهکارگیری استاندارد متس در موجودیت ذخیرهسازی در نظام اطالعاتی
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

بعداز فراهمشدن مقدمات ذخیرهسازی اسناد رقمی ،نظام اطالعاتی آرشیوی باز اسناد رقمی
را ازطریق موجودیت ذخیرهسازی آرشیوی ذخیرهسازی میکند .این عملکرد این موجودیت
باعث میشود که در بلندمدت وقفهای در چرخۀ فرایند مدیریت ،ذخیرهسازی ،و حفاظت از
اسناد رقمی ایجاد نشود.
ازمیان  21گویۀ درنظرگرفتهشده برای موجودیت ذخیرهسازی در نظام اطالعاتی
آرشیوی باز  9گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد (باالتر از  70درصد) از دیدگاه
صاحبنظران دارای اهمیت بودهاند که در جدول شمارۀ  4ذکر شدهاند.

بخش

تعدادپاسخگویان

درصدفراوانیتجمعی
موافقت بسیار زیاد

پیوندهای
ساختاری

درصدفراوانیتجمعی
موافقت زیاد

نقشۀ
ساختاری

درصد فراوانی تجمعی موافقت
متوسط ،کم ،بسیار کم

فرادادۀ
مدیریتی

حفاظت از اسناد رقمی فارسی موجود در بستۀ
اطالعاتی آرشیوی با استفاده از استانداردهای فرادادهای
(مانندپرمیس)
استفاده از فرادادۀ منشأ رقمی برای حفظ محرمانگی
اسناد رقمی فارسی
استفاده از فرادادۀ مدیریتی برای تعیین چگونگی
ذخیرهسازی اسناد رقمی فارسی
استفاده از نقشۀ ساختاری برای ذخیرهسازی اسناد
رقمیفارسی

میانگینگویهها

فرادادۀ
توصیفی

گویه

23

8/7

73/9

95/7

3/78

23

26/1

73/9

91/3

3/91

23

13

78/3

95/7

3/86

23

8/7

78/3

95/7

3/82

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ایجاد ساختار
سلسلهمراتبی از محتوای اسناد رقمی فارسی ذخیرهشده

23

8/7

78/3

100

3/91

استفاده از نقشۀ ساختاری برای سازماندهی اسناد
رقمیفارسی

23

8/7

82/6

100

3/95

23

21/7

82/6

100

4/04

23

21/7

87

100

4/08

23

13

78/3

100

3/91

استفاده از پیوندهای ساختاری برای ذخیرهسازی
وبسایتهای حاوی اسناد رقمی فارسی
استفاده از پیوندهای ساختاری برای رشح معنای
پیوندهای موجود میان گرهها (اسناد رقمی فارسی یا
وبسایتهای حاوی اسناد رقمی فارسی)
استفاده از پیوندهای ساختاری برای ذخیرهسازی
پیوندهایایجادشده بینگروهبندیهایصورتگرفته در
بخشنقشۀساختاری

جدول 4

گویههای بااهمیت در موجودیت ذخیرهسازی در
نظام اطالعاتی آرشیوی باز
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قابلیت بهکارگیری استاندارد متس در موجودیت مدیریت داده در نظام اطالعاتی
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

از موجودیت مدیریت داده برای نگهداری اسناد رقمی و مدیریت عملیات داخلی نظام اطالعاتی
آرشیوی باز استفاده میشود .ازمیان  15گویۀ استخراجشده برای موجودیت مدیریت داده نظام
اطالعاتی آرشیوی باز  11گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد (باالتر از  70درصد) از
دیدگاه صاحبنظران دارای اهمیت شناخته شدهاند که در جدول شمارۀ  5ذکر شدهاند.

بخش
فرادادۀتوصیفی
فرادادۀمدیریتی

تعدادپاسخگویان

درصدفراوانیتجمعی
موافقت بسیار زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت متوسط ،کم ،بسیار کم

میانگینگویهها

بخشفایل

گویه

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای توصیف اطالعات
توصیفی موجود در بستههای اطالعاتی

23

13

73/9

87

3/73

23

13

73/9

91/3

3/87

22

4/5

77/3

90/9

3/72

22

22/7

72/7

95/5

3/90

22

9/1

77/3

100

3/86

22

27/3

86/4

100

4/13

22

13/6

72/7

95/5

3/81

22

18/2

77/3

100

3/95

22

13/6

81/8

100

3/95

22

9/1

72/7

90/9

3/72

22

13/6

81/8

100

3/95

توصیف فرادادههای توصیفیای که نظام اطالعاتی
آرشیوی باز از آنها استفاده میکند.
توصیف فرادادههای مدیریتیای که نظام اطالعاتی
آرشیوی باز بهکار میگیرد.
استفاده از فرادادۀ منشأ برای بررسی اصالت اسناد
رقمی فارسی موجود در فایلهای بستۀ اطالعاتی
آرشیوی
توصیف فرادادههای منشأ که نظام اطالعاتی آرشیوی
باز از آنها استفاده میکند.
توصیف فرادادههای فنیای که نظام اطالعاتی
آرشیوی باز از آنها استفاده میکند.
گروهبندی اسناد رقمی فارسی برای نگهداری آنها در
پایگاه دادۀ آرشیوی
استفاده از نقشۀ ساختاری در بخش مدیریت داده

گویههای بااهمیت در موجودیت مدیریت
داده در نظام اطالعاتی آرشیوی باز

152

نقشۀساختاری

جدول 5

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ایجاد و نگهداری
اسناد رقمی فارسی
استفاده از نقشۀ ساختاری برای ارزیابی محتوای
پایگاه دادۀ حاوی اسناد رقمی فارسی
استفاده از نقشۀ ساختاری برای ایجاد امکان دسرتسی
به اسناد رقمی فارسی
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امکانبهکارگیریاستاندارد
ِمتس در سامانههای...

قابلیت بهکارگیری استاندارد فرادادهای متس در موجودیت راهربی در نظام اطالعاتی
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

موجودیت راهبری بر بهرهبرداری کلی از نظام اطالعاتی آرشیوی باز نظارت دارد .این
موجودیت مسئولیت مذاکره با تولیدکنندۀ سند ،مدیریت پیکرهبندی نظام ،بهروزرسانی
اطالعات آرشیوی ،کنترل دسترسی فیزیکی ،و ایجاد استانداردها و خطمشیها را برعهده
دارد (کمیتۀ مشورتی نظام دادههای فضایی.)2012 ،
ازمیان  17گویۀ استخراجشده برای موجودیت راهبری در نظام اطالعاتی آرشیوی
باز  11گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد (باالتر از  70درصد) از دیدگاه
صاحبنظران دارای اهمیت بودهاند که در جدول شمارۀ  6ذکر شدهاند.

گویه

تعدادپاسخگویان

درصدفراوانیتجمعی
موافقت بسیار زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت متوسط ،کم،
بسیارکم

میانگینگویهها

رسآیند
متس

کنرتل دسرتسی به سند رقمی فارسی بهوسیلۀ شخص یا سازمان
دارندۀ حقوق مالکیت معنوی (که این شخص یا سازمان در
رسآیند متس مشخص شدهاست)

22

18/2

77/3

95/5

3/90

فرادادۀ
توصیفی

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای شناسایی ،ارزیابی و انتخاب
اسناد رقمی فارسی در هنگام تبیین خطمشیهای الزم برای
بازیابی اسناد رقمی فارسی

22

9/1

77/3

95/5

3/81

استفاده از فرادادۀ مدیریتی در هنگام تبیین خطمشیهای
بودجۀحفاظتی

22

9/1

77/3

100

3/86

استفاده از فرادادۀ مدیریتی برای تعیین سودمندی و اهمیت
اسناد رقمی فارسی

22

22/7

77/3

86/4

3/86

استفاده از استانداردهای فرادادهای (مانند پرمیس) برای تعیین
نوع قالبهای ذخیرهسازی اسناد رقمی فارسی
()jpeg, gif, tiff

22

9/1

77/3

100

3/95

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای معرفی
پدیدآورندۀ اسناد رقمی فارسی (در قرارداد میان صاحبان اسناد
و نظام اطالعاتی آرشیوی باز)

22

22/7

81/8

100

4/04

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین
خطمشیهایمالکیتمعنویاسنادرقمیفارسی

22

22/7

77/3

95/5

3/95

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین وضعیت
انتشار اسناد رقمی فارسی

22

18/2

86/4

100

4/04

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین
خطمشیهای کنرتل دسرتسی فیزیکی به اسناد رقمی فارسی

22

27/3

72/7

100

4

بخش

فرادادۀ
مدیریتی

جدول 6

گویههای بااهمیت در موجودیت راهربی در
نظام اطالعاتی آرشیوی باز
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گویههای بااهمیت در موجودیت راهربی در
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

درصدفراوانیتجمعی
موافقت بسیار زیاد

بخشرفتار

کنرتل شاخصهای موردنیاز برای دسرتسی کاربران به اسناد
رقمی فارسی با استفاده از بخش رفتار

ادامۀ جدول 6

22

درصدفراوانیتجمعی
موافقت زیاد

22

9/1

درصدفراوانیتجمعی
موافقت متوسط ،کم،
بسیارکم

بخشفایل

استفاده از بخش فایل برای تعیین نوع قالبی ()jpeg, tiff, gif
که سند رقمی فارسی ازطریق آن به نظام اطالعاتی آرشیوی باز
تحویل داده میشود( .نوع قالب در قرارداد بین صاحبان اسناد
و نظام اطالعاتی آرشیوی باز تعیین میشود).

81/8

31/8

میانگینگویهها

بخش

گویه

100

77/3

3/86

4/04

95/5

قابلیت بهکارگیری استاندارد فرادادهای متس در موجودیت برنامهریزی حفاظتی در
نظام اطالعاتی آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

موجودیت برنامهریزی حفاظتی در راستای تحقق اهداف نظام اطالعاتی آرشیوی باز
مسئولیت طراحی خطمشیهای حفاظتی را برعهده دارد .ازمیان  6گویۀ درنظرگرفتهشده
برای موجودیت برنامهریزی حفاظتی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز  3گویه با کسب
فراوانی تجمعی موافقت زیاد (باالتر از  70درصد) از دیدگاه صاحبنظران دارای اهمیت
بودهاند که در جدول شمارۀ  7ذکر شدهاند.

تعدادپاسخگویان

154

درصدفراوانیتجمعی
موافقت بسیار زیاد

گویههایبااهمیتدرموجودیتبرنامهریزی
حفاظتی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز

درصدفراوانیتجمعی
موافقت زیاد

جدول 7

پیوندهای
ساختاری

درصدفراوانیتجمعی
موافقت متوسط ،کم ،بسیار کم

فرادادۀمدیریتی

میانگینگویهها

بخش

گویه

استفاده از فرادادۀ منبع (مانند پرمیس) برای
حفاظت از اسناد رقمی فارسی

22

4/5

81/9

95/5

3/86

استفاده از استانداردهای فرادادهای (مانند
پرمیس) برای توسعۀ راهربدهای حفاظتی
(انتقال ،شبیهسازی ،و حفاظت فناوری)

22

ایجاد امکان دسرتسی بهرت به اسناد رقمی
فارسی با استفاده از پیوندهای ساختاریای
که بهصورت دقیق مشخص شدهاند.

22
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72/8

81/8

95/5

100

4/04
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قابلیت بهکارگیری استاندارد متس در موجودیت دسرتسی در نظام اطالعاتی آرشیوی
باز در بخش اسناد رقمی فارسی

هدف نظام اطالعاتی آرشیوی باز از ذخیرهسازی ،مدیریت و حفاظت از اسناد رقمی
قراردادن آنها در اختیار استفادهکننده است .موجودیت دسترسی نیز با این هدف در
راستای فراهمکردن امکان دسترسی استفادهکننده به شیء رقمی ،نقش ایفا میکند (کمیتۀ
مشورتی نظام دادههای فضایی.)2012 ،
ازمیان  23گویۀ درنظرگرفتهشده برای موجودیت برنامهریزی حفاظتی در نظام
اطالعاتی آرشیوی باز  10گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد (باالتر از  70درصد)
از دیدگاه صاحبنظران دارای اهمیت بودهاند که در جدول شمارۀ  8ذکر شدهاند.

بخش
رسآیندمتس
فرادادۀتوصیفی
نقشۀساختاری

تعدادپاسخگویان

درصدفراوانیتجمعی
موافقت بسیار زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت متوسط ،کم ،بسیار کم

میانگینگویهها

پیوندهایساختاری

گویه

استفاده از گویۀ یادداشت برای مشاهدۀ
یادداشتهای سند رقمی فارسی

22

4/5

72/7

100

3/77

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای حصول
اطمینان از بازیابی سند رقمی فارسی

22

18/2

77/3

100

3/95

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای حفظ
یکپارچگی سند رقمی فارسیای که در دسرتس
کاربر قرار میگیرد.

22

13/6

77/3

95/5

3/86

استفادهازساختارسلسلهمراتبی برایپیامیش
(جستوجوی) اسناد رقمی فارسی

23

8/7

73/9

100

3/82

استفاده از پیوندهای ساختاری برای دستیابی
به فایلهای حاوی اسناد رقمی فارسی

23

8/7

78/3

100

3/86

استفاده از پیوندهای ساختاری برای پیونددادن
دو صفحۀ وب حاوی اسناد رقمی فارسی

23

26/1

73/9

91/3

3/91

جدول 8

گویههای بااهمیت در موجودیت دسرتسی در
نظام اطالعاتی آرشیوی باز
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تعدادپاسخگویان

درصدفراوانیتجمعی
موافقت بسیار زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت زیاد

درصدفراوانیتجمعی
موافقت متوسط ،کم ،بسیار کم

میانگینگویهها

استفاده از بخش رفتار برای عرضۀ اسناد رقمی
فارسی به کاربر

23

26/1

78/3

95/7

4

بخش

گویه

بخشرفتار

ادامۀ جدول 8
گویههای بااهمیت در موجودیت دسرتسی در
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

استفاده از بخش رفتار برای مشخصکردن
شاخصهای موردنیاز برای در دسرتس
قراردادن فایلهای حاوی اسناد رقمی فارسی
به کاربران

23

8/7

73/9

91/3

3/73

استفاده از بخش رفتار برای دادن اطالعاتی
دربارۀ چگونگی عرضۀ اسناد رقمی فارسی
به کاربران

23

21/7

73/9

95/7

3/91

تعیین نوع شناساگر ()URL, DOI, URN
استفادهشده برای دسرتسی کاربر به سند
رقمیفارسی

23

65/2

87

100

4/52

بحثونتیجهگیری

نظام اطالعاتی آرشیوی باز با ذخیرهسازی اسناد ،محلی ویژه و منحصربهفرد برای هر
سند درنظر میگیرد .همانطورکه برای مشخصشدن محل یک کتاب در کتابخانه از
شمارۀ ردهبندی استفاده میشود ،برای مشخصشدن محل قرارگرفتن سند رقمی هم
از شناساگرهایی مانند  DOI, URL, URNاستفاده میشود .بهنظر میرسد بهدلیل اینکه
شناساگرها بازیابی اسناد را در محیط پرازدحام وب تسهیل میکنند ،استفاده از شناساگرها
از دیدگاه صاحبنظران دارای بیشترین اهمیت بودهاست.
مهرها و امضاهای موجود در سند نشانۀ هویت پدیدآورندۀ آن سندند؛ ولی ممکن
است فردی امضای پدیدآورندۀ سند را جعل کند و یا اینکه در محتوای سند امضاشده
دست ببرد ،بهاینترتیب اعتبار سند بهخطر میافتد .یکی از راههایی که ازطریق آن میتوان
دربارۀ اعتبار و اصالت سند رقمی اطمینان حاصل کرد امضای الکترونیکی است .احتماالً
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امضای الکترونیکی عالوهبر تعیین هویت پدیدآورندۀ سند ،تأمینکنندۀ اعتبار و اصالت سند
نیز هست .در این راستا از دیدگاه صاحبنظران ،استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی
برای تعیین اصالت امضای الکترونیکی دارای بیشترین اهمیت بودهاست .نتایج پژوهش
سیفی ،احمدزاده ،و هاشمزاده ( )1397نشان دادهاست که استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت
معنوی برای مدیریت ادواریهای قدیمی فارسی اهمیت دارد؛ این موضوع میتواند تأییدی
بر نتیجۀ پژوهش حاضر باشد .در بستههای اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز آن چیزی
که دربارۀ اسناد رقمی بسیار اهمیت دارد ،تعیین اصالت اسناد ،تعیین محلی برای قرارگیری
اسناد و درنهایت مدیریت آنهاست تا این منابع ارزشمند در اختیار استفادهکنندۀ نهایی
قرار گیرند .نتایج پژوهش حاضر با مطالعات دی ()2004؛ سمپل ()2004؛ کاپالن ()2010؛
لوآ ( ،)2014و تریپاتی ( )2018که کاربست استاندارد متس را در بستههای اطالعاتی نظام
اطالعاتی آرشیوی باز ،تأیید کردهاند ،همسوست.
محتوای اسناد رقمی انتشاریافته در محیط وب ممکن است به یکدیگر مرتبط باشند،
بنابراین الزم است تا پیوندهایی میان این اسناد ایجاد شود .برای نمونه دو سند با پدیدآورندۀ
یکسان ممکن است بر روی دو وبسایت جداگانه قرار گرفته باشند .در این صورت الزم
است تا برای افزایش احتمال بازیابی این اسناد ،پیوندهایی میان آنها ایجاد و ذخیره شود.
با ذخیرهسازی این پیوندها ،وبسایتهای حاوی این اسناد نیز آرشیو میشوند.
اسناد در قالب فایلهایی که در درون بستههای اطالعاتی قرار میگیرند ،ذخیره و
مدیریت میشوند تا درنهایت در بستۀ اطالعاتی اشاعه در اختیار استفادهکننده قرار گیرند.
فرادادۀ فنی با عرضۀ اطالعاتی دربارۀ نوع فایلها و قالب آنها بازیابی اسناد را راحتتر
میکند؛ این موضوع میتواند دلیلی بر اهمیت فرادادۀ فنی از دیدگاه صاحبنظران بوده باشد.
با بهکارگیری فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی میتوان از حقوق صاحبان اسناد رقمی
پشتیبانی کرد .همچنین با استفاده از این فراداده میتوان محدودیتهایی برای دسترسی به
اسناد رقمی ایجاد کرد ،بهطوریکه تعیین چگونگی وضعیت انتشار سند برعهدۀ صاحبان
اسناد رقمی باشد.
استفاده از استانداردهای مناسب یکی از راهبردهای حفاظتیای است که درحالحاضر
سازمانهای مختلف بینالمللی برای حفاظت ،مدیریت و سازماندهی منابع اطالعاتی خود
از آن استفاده میکنند .اسناد رقمی بهعنوان نوعی از منابع اطالعاتی ،برای سازماندهی و
بازیابی به روشهایی نظاممند نیاز دارند .استانداردهای فرادادهای نیز روشهایی نظاممندند
که سازماندهی و مدیریت مؤثرتر اسناد را در محیطهای رقمی فراهم میکنند .میتوان
گفت که استانداردهای فرادادهای بهدلیل داشتن ویژگیهایی ازجمله شناسایی ،توصیف
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و مکانیابی منابع اطالعاتی رقمی بهعنوان راهبردی حفاظتی استفاده میشوند .درواقع
استانداردهای فرادادهای روشهایی نظاممندند که منابع اطالعاتی را برای استفادهکننده
دسترسپذیرتر میکنند .احتماالً بهدلیل اینکه موجودیت برنامهریزی حفاظتی مسئولیت
توسعۀ استانداردها و راهبردهای حفاظتی را برعهده دارد ،استفاده از استانداردهای
فرادادهای بهعنوان یک توسعۀ راهبرد حفاظتی ازنظر صاحبنظران دارای اهمیت بودهاست.
کاربر استفادهکننده از نظام اطالعاتی آرشیوی باز بهدنبال دستیابی به اسناد رقمی است.
هدف نظام اطالعاتی آرشیوی باز نیز حفاظت از اسناد رقمی است تا درنهایت در اختیار
استفادهکننده قرار گیرد .این مسئولیت در نظام اطالعاتی آرشیوی باز برعهدۀ موجودیت
دسترسی است .براساس یافتههای پژوهش حاضر با استفاده از فرادادۀ توصیفی و بخش
رفتار ،میتوان اطالعات موردنیاز را برای دسترسی به اسناد رقمی بهدست آورد.
نظام اطالعاتی آرشیوی باز با استفاده از قابلیتهای موجودیتهای خود میتواند
اسناد رقمی فارسی را ذخیرهسازی ،حفاظت ،مدیریت ،و بازیابی کند .براساس یافتههای
پژوهش حاضر ازمیان  145گویۀ توصیفکنندۀ بستهها و بخشهای مختلف نظام اطالعاتی
آرشیوی باز 63 ،گویه از دیدگاه صاحبنظران بااهمیت تشخیص داده شدهاند .باتوجهبه
تعداد گویههای بااهمیت در موجودیتهای نظام اطالعاتی آرشیوی باز میتوان گفت که
بخشهای مختلف استاندارد متس در موجودیتهای مدیریت ،مدیریت داده ،و دسترسی
بیشترین میزان اهمیت را داشتهاند .نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که باتوجهبه
قابلیتهای مدیریتی استاندارد متس میتوان از این استاندارد برای مدیریت اسناد رقمی
فارسی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز استفاده کرد .نتایج مطالعات فارب و ریجو ( )2004و
بیدهام و همکاران ( )2005حاکی از آن است که استاندارد متس بهدلیل داشتن ویژگیهایی
مانند بخش فایل ،فرادادۀ توصیفی ،فرادادۀ مدیریت ،قابلیت سازگاری برای ذخیرهسازی
اشیاء رقمی ،و حفاظت بلندمدت از اطالعات با نظام اطالعاتی آرشیوی باز سازگاری دارد؛
این موضوع تأییدی بر یافتههای پژوهش حاضر است.

پیشنهادهایپژوهش

باتوجهبه استخراج  63قابلیت گوناگون برای استاندارد متس در نظام اطالعاتی آرشیوی باز
برای بخش اسناد رقمی فارسی از دیدگاه صاحبنظران ،پیشنهاد میشود که سازمانهای
گوناگونی که با اسناد سروکار دارند درجهت کاربست این عناصر استخراجشده برمبنای
نتایج پژوهش حاضر اقدام کنند.
باتوجهبهقابلیتانعطافپذیریوسازگاریمتسدربستههایاطالعاتیوموجودیتهای
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نظام اطالعاتی آرشیوی باز ،از این دو استاندارد برای مدیریت منابع اطالعاتی مختلف ازقبیل
نسخ خطی ،پایاننامهها و غیره استفاده شود.
همچنین پیشنهاد میشود که از بستههای اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز برای
ذخیرهسازی ،دریافت و دسترسپذیری اسناد فارسی رقمی استفاده شود.
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