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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 im-
portant. 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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چڪیده:

امکان به کارگیری استاندارد ِمتس در سامانه های 
اطالعاتی آرشیوی باز برای اسناد رقمی فارسی
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هدف: تشخیص قابلیت به کارگیری استاندارد ِمتس در سامانه های اطالعاتی آرشیوی باز برای اسناد 

رقمی فارسی از دیدگاه صاحب نظران.

روش/ رویکرد پژوهش: 145 مولفۀ استاندارد متس که قابلیت به کارگیری برای اسناد رقمی فارسی 

را داشتند استخراج شد. پرسش نامه ای بر مبنای این مولفه ها طراحی و بین 30 تن از صاحب نظران 

حفاظت رقمی توزیع شد. روایی محتوایی پرسش نامه را متخصصان حفاظت رقمی تأیید کردند. برای 

سنجش پایایی از دو روش تنصیف و آزمون آلفای کرونباخ (98/.) استفاده شد.

یافته ها و نتیجه گیری: نظام اطالعاتی آرشیوی باز برای ذخیره سازی، حفاظت، مدیریت، و بازیابی اسناد 

رقمی فارسی مناسب یافته شد. براساس یافته های پژوهش ازمیان 145 گویۀ توصیف کنندۀ بسته ها و 

بخش های مختلف نظام اطالعاتی آرشیوی باز، 63 گویه برای اسناد رقمی فارسی اهمیت بیشرتی دارند. 

همچنین یافته ها نشان می دهد که قابلیت های مدیریتی استاندارد متس برای مدیریت اسناد رقمی 

فارسی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز کاربردی است.

ڪلیدواژه ها: 
حفاظت رقمی؛ نظام اطالعاتی آرشیوی باز؛ استاندارد ِمتس ;(METS) اسناد فارسی؛ ایران.

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

گنجینـــۀ اسنـــاد
»113«
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مقدمه و بیان موضوع
سازمان ها برای انجام وظایف خود اسناد و مدارکی را تولید می کنند و برای ادامۀ فعالیت 
خود به نگهداری از این اسناد نیازمندند. با گذشت زمان، برخی از این اسناد اهمیت 
تاریخی، فرهنگی و… پیدا می کنند؛ بنابراین به نگهداری بلندمدت نیاز دارند تا نسل های 

آینده هم بتوانند از آن ها استفاده کنند.
در سال های اخیر رقمی سازی تأثیر زیادی در حفاظت از منابع چاپی و دسترسی آسان 
به آن ها داشته است. اسناد رقمی قابلیت دسترسی و مقاومت بیشتری از نسخۀ چاپی دارند؛ 
بنابراین مراکز آرشیوی و کتابخانه ها بر تهیۀ اسناد رقمی متمرکز شده اند )تریپاتی1، 2018(. 
با رقمی سازی اسناد، موضوعاتی مانند چگونگی ذخیره سازی، سازمان دهی، مدیریت، و 
حفاظت از اسناد و دسترسی بلندمدت به آن ها مطرح می شود. استفاده از استانداردهای 
مناسب برای مدیریت بلندمدت اسناد رقمی امکان دسترسی به آن ها را برای نسل های 
آینده هم فراهم می کند. 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 کرده اند )صمیعی، 1391(.
نظام اطالعاتی آرشیوی باز را »کمیتۀ مشورتی نظام داده های فضایی«2 در ژوئن 2002 
به عنوان استانداردی بین المللی در راستای آرشیوسازی اشیاء رقمی به رسمیت شناخت 
)کمیتۀ مشورتی نظام داده های فضایی، 2012؛ لوآ3، 2004(. نظام اطالعاتی آرشیوی باز سه 
نوع بسته دارد: »بستۀ اطالعاتی آرشیوی«4؛ »بستۀ اطالعاتی تحویلی«5؛ و »بستۀ اطالعاتی 
اشاعه«6. افزون بر این در نظام اطالعاتی آرشیوی باز شش موجودیت وجود دارد: »دریافت 
»مدیریت  حفاظت«10؛  »برنامه ریزی  »راهبری«9؛  آرشیوی«8؛  »ذخیره سازی  پذیرش«7؛  و 

داده ها«11؛ و »دسترسی«12.
عالوه بر »کتابخانۀ کنگره«13، کتابخانۀ مّلی هلند با »نظام آرشیوی اطالعات رقمی«14، 
کتابخانۀ مّلی استرالیا با دو پروژۀ »حفاظت و دسترسی به منابع مستند شبکه ای استرالیا«15و 
»حفاظت دسترسی به اطالعات رقمی«16، و انگلستان با پروژۀ حفاظت رقمی خود بانام 
و  مدیریت  دستیابی،  ذخیره سازی،  دریافت،  آرشیوی،  نظام های  ایجاد  برای  سیدارز17 

حفاظت منابع رقمی خود از نظام اطالعاتی آرشیوی باز استفاده می کنند.
»استاندارد انتقال و شناسه گذاری فراداده )متس(«18 از دیگر استانداردهایی است که 
عالوه بر بافت کتابخانه ای و موزه ای قابلیت به کارگیری در بافت آرشیوی را نیز دارد. این 
استاندارد از زبان نشانه گذاری گسترش پذیر )ایکس.ام.ال(19 استفاده می کند. این زبان با 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز سازگار است و ویژگی هایی مانند حفاظت و مدیریت اشیا 
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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

رقمی را هم داراست. استاندارد متس به ابتکار فدراسیون کتابخانه های رقمی تهیه شده است. 
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 آن ها 
فراهم می کند. 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«7 )کتابخانۀ کنگره، 2019(.

پیشینۀ پژوهش
پژوهش هایی در سطح ملی و بین المللی، به کارگیری استاندارد متس در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز را برای منابع رقمی بررسی کرده اند. رضوی )1393( در پژوهشی به شناسایی 
دیدگاه  از  باز  آرشیوی  اطالعاتی  نظام  موجودیت  شش  در  موجود  عناصر  مهم ترین 
آرشیویست ها پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که موجودیت دریافت بر 
موجودیت مدیریت داده و ذخیره سازی آرشیوی تأثیری مستقیم، قوی و معنادار دارد؛ ولی 

بر موجودیت برنامه ریزی حفاظت و راهبری تأثیری مستقیم، ضعیف و معنادار دارد.
رسولی جامبری )1390( پژوهشی را با هدف عرضۀ الگویی برای مدیریت عکس های 
رقمی برمبنای نظام اطالعاتی آرشیوی باز با روش پیمایشی با استفاده از سیاهۀ وارسی 
محقق ساخته انجام داده است. جامعۀ آماری این پژوهش 32 نفر متخصص حوزۀ حفاظت 
رقمی بوده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عناصر تولید بسته های اطالعاتی 
آرشیوی، پشتیبان گیری، کنترل دسترسی فیزیکی و نظایر این ها از مهم ترین عناصر تولید 

بسته های اطالعاتی آرشیوی هستند.
ادواری های  مدیریت  هدف  با  پژوهشی   )1397( هاشم زاده  و  احمدزاده،  سیفی، 
قدیمی فارسی رقمی برمبنای استاندارد متس براساس دیدگاه صاحب نظران انجام داده اند. 
یافته های پژوهش حاکی از آن است که استاندارد متس، استانداردی مناسب برای مدیریت 

ادواری های قدیمی فارسی رقمی است.
ویلسون8 )2017( با هدف عرضۀ الگو و سازوکاری برای حفاظت بلندمدت به این 
نتیجه دست یافت که نظام اطالعاتی آرشیوی باز الگویی مرجع و مخزنی قابل اعتماد برای 
دسترسی و حفاظت بلندمدت منابع رقمی آرشیوی است. به بیان بال9 )2006( استاندارد 
متس به علت استفاده از زبان گسترش پذیر ایکس.ام.ال. توانایی بسته بندی اطالعات موجود 
در نظام اطالعاتی آرشیوی باز را دارد. کنتارا10 )2005( معتقد است که استاندارد متس 
منطبق با نظام اطالعاتی آرشیوی باز طراحی شده است؛ نظامی که اشیاءِ رقمی و فراداده های 

امکان به کارگیری استاندارد
 ِمتس در سامانه های...
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مربوط به آن ها را درون بسته های اطالعاتی قرار می دهد. به بیان استینک1 )2008( بسته های 
به لحاظ  که  دارد  را  علمی  انتشارات  ذخیره سازی  قابلیت  آرشیوی  نظام های  اطالعاتی 
ساختاری براساس استاندارد متس مدیریت می شوند. استینک روش های موجود برای 

استفاده از استاندارد متس در نظام های آرشیوی را مقایسه کرده است.
و   ،)2014( لوآ   ،)2010( کاپالن4   ،)2004( سمپل3   ،)2004( دی2  مطالعات  نتایج 
تریپاتی5 )2018( نیز نشان می دهد که در بسته های اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز 

می توان از استاندارد متس استفاده کرد.
رالسن6 )2013( در پژوهشی انعطاف پذیری و قابلیت همکاری استاندارد متس را 
در پروژه ها و مطالعه هاِی موردی بررسی کرده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن 
است که دو ویژگی انعطاف پذیری و قابلیت همکاری از عوامل اصلی استفاده از استاندارد 
متس اند. فارب7 و ریجو8 )2004( به بررسی ساختار و ِشمای چندین استاندارد فراداده ای 
کتابخانه ای پرداخته اند. یافته ها حاکی از آن است که متس برای ذخیره سازی اشیاء رقمی 
استانداردی مناسب است و برای اشتراک گذاری و حفاظت بلندمدت اطالعات با نظام 

اطالعاتی آرشیوی باز سازگاری دارد.
برای  قابلیت الزم را  استاندارد متس  از پژوهش ها نشان می دهد که  نتایج برخی 
عملکردهایی مانند حفاظت، انتقال و مدیریت منابع رقمی داراست. بیدهام و همکاران9 
)2005( معتقدند که استاندارد متس به دلیل داشتن ویژگی هایی مانند فایل های محتوا، 
فرادادۀ توصیفی، و فرادادۀ مدیریت با بسته های اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز 

سازگار است.
مرور پیشینه ها نشان می دهد که کتابخانه ها و آرشیوها برای مدیریت و حفاظت 
بلندمدت منابع اطالعاتی از استانداردهای حوزۀ حفاظت رقمی استفاده می کنند. در این 
راستا، از استاندارد متس و نظام اطالعاتی آرشیوی باز به دلیل انعطاف پذیری و سازگاری، 
به طور روزافزون در کتابخانه های مختلف جهان ازجمله کتابخانۀ کنگره و کتابخانۀ ملی 
استرالیا استفاده شده است؛ بنابراین انتظار می رود که سازمان های آرشیوی و کتابخانه های 
بزرگ ایران برای به کارگیری این دو استاندارد درجهت مدیریت و حفاظت بلندمدت منابع 

فارسی برنامه ریزی کنند.
پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که تعداد پژوهش های انجام شده در این زمینه اندک 
است. در پژوهش های انجام شده، استاندارد متس قابلیت به کارگیری در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز را برای منابع رقمی دارد، ولی مشخص نیست چه بخش ها یا مؤلفه هایی از 
این استاندارد به طور خاص قابلیت به کارگیری برای اسناد رقمی فارسی را دارا هستند؛ 
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ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت به کارگیری استاندارد متس در بخش های 
مختلف نظام اطالعاتی آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی از دیدگاه صاحب نظران حوزۀ 

حفاظت رقمی انجام شده است.

سؤاالت پژوهش
1. قابلیت به کارگیری بخش های مختلف متس در بسته های اطالعاتِی نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی از دیدگاه صاحب نظران به چه میزان است؟
2. قابلیت به کارگیری بخش های مختلف متس در موجودیت های نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی از دیدگاه صاحب نظران به چه میزان است؟

روش شناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی است و با روش 
پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامۀ محقق ساخته 

است.

جامعۀ پژوهش 30 نفر از صاحب نظران داخلی و خارجی در حوزۀ حفاظت رقمی 
بودند. مبنای انتخاب صاحب نظران داخلی تجربه و انجام دادن پژوهش در این حوزه بود 
و برای صاحب نظران خارجی عالوه بر ویژگی های مذکور تسلط و تجربۀ کار با اسناد 

منابع استفاده شدهمراحل

استخراج ویژگی های اسناد رقمی فارسی
عزیزی، 1389؛ عزیزی، 1394؛ فدایی عراقی، 1394؛ زرین کلکی، 

1387

استخراج مؤلفه های استاندارد متس براساس ویژگی های اسناد 
رقمی فارسی

سند استاندارد متس؛ احمدزاده، 1393

استخراج مؤلفه های نظام اطالعاتی آرشیوی باز براساس قابلیت 
به کارگیری مؤلفه های استخراج شدۀ استاندارد متس و اسناد 

رقمی فارسی
رسولی جامربی، 1390

متناسب سازی مؤلفه های استاندارد متس با مؤلفه های نظام 
اطالعاتی آرشیوی باز برای مدیریت اسناد رقمی فارسی

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

ترجمۀ پرسش نامه به انگلیسی
تیم پژوهش، تیم روایی محتوا (صاحب نظران خارجی متخصص 

در حیطۀ موضوع)

   
جدول 1

روش طراحی پرسش نامه

امکان به کارگیری استاندارد
 ِمتس در سامانه های...



148
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

فارسی هم مدنظر بود. پرسش نامۀ طراحی شده به صورت حضوری و الکترونیکی در اختیار 
صاحب نظران قرار گرفت و با پیگیری های مکرر 23 نفر حاضر شدند پرسش نامه را تکمیل 
کنند. برای سنجش روایی پرسش نامۀ محقق ساخته، از روش روایی محتوا استفاده شد. 
برای تعیین میزان پایایی پرسش نامه از دو روش تنصیف )دونیم کردن( و ضریب آلفای 
کرونباخ استفاده شد. در روش تنصیْف پرسش نامه به دو بخش تقسیم شد: بخش اول 73 
سؤال و بخش دوم 72 سؤال؛ سپس ضریب همبستگی اسپیرمن-براون برای هر بخش 
محاسبه شد که برابر با 0/94 بود. مقدار آلفای کرونباخ هم برای بسته ها 0/96 و برای 

موجودیت ها 0/98 بود.

یافته های پژوهش
برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل درصد فراوانی، درصد فراوانی تجّمعی و 
میانگین استفاده شد؛ بدین صورت که گویه های دارای درصد فراوانی تجمعی موافقت زیاد 
)باالتر از 70 درصد( به عنوان گویه های دارای اهمیت از دیدگاه صاحب نظران تشخیص 

داده شدند.

قابلیت به کارگیری استاندارد فراداده ای متس در بسته های اطالعاتِی نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

نظام اطالعاتی آرشیوی باز، سند یا هر نوع شیء اطالعاتی را در قالب بستۀ اطالعاتی 
تحویلی دریافت می کند؛ سپس در قالب بسته های اطالعاتی آرشیوی اقدامات الزم را برای 
ذخیره سازی، مدیریت و حفاظت از اسناد انجام می دهد و درنهایت این اسناد را در قالب 
بستۀ اطالعاتی اشاعه در اختیار استفاده کنندۀ نهایی قرار می دهد. برای انجام فعالیت های 
ذکرشده، در بدو ورود اسناد به نظام اطالعاتی آرشیوی باز اطالعات پایه ای اسناد باید ثبت 
شود تا فرایند دریافت، ذخیره سازی، مدیریت و بازیابی اسناد آسان تر شود )کمیتۀ مشورتی 
نظام داده های فضایی، 2012(. ازمیان 31 گویۀ استخراج شده برای بسته های اطالعاتِی 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز 13 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 
درصد(، از دیدگاه صاحب نظران دارای اهمیت تشخیص داده شده اند که در جدول شمارۀ 

2 ذکر شده اند.

لیلی سیفی 
 زهرا میرزاوند
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استفاده از رسآیند متس برای ثبت تاریخ و زمان ایجاد سند رقمی 
فارسی

2334/878/395/74/04

استفاده از رسآیند متس برای مشخص کردن نوع و نقش تولیدکنندۀ 
سند رقمی فارسی (مثل فرد/سازمان، فرد/سازمان دارای حقوق 

مالکیت معنوی و…)
2321/773/995/73/86

استفاده از رسآیند متس برای مشخص کردن شخص یا سازمانی که 
فراداده های موردنیاز را برای رمزگذاری سند رقمی فارسی فراهم 

می کند.
2317/473/9873/73

فی
صی

تو
ۀ 

داد
فرا

استفاده از شناساگرهایی مانند DOI, URN, URL در بسته های 
اطالعاتی برای فایل های حاوی اسناد رقمی فارسی

2240/995/51004/36

استفاده از شناساگرهایی مانند DOI, URN, URL برای نشان دادن 
محل فیزیکی محتوای فایل سند رقمی فارسی

2330/478/391/34

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای مشخص کردن نوع فایل های حاوی 
سند رقمی فارسی (مثل منت، تصویر و…)

2339/178/3874/04

تی
ری

دی
 م

دۀ
ادا

فر

2222/777/390/93/90استفاده از فرادادۀ منبع برای اسناد رقمی فارسی

2321/782/6873/91استفاده از فرادادۀ منبع برای مدیریت سند رقمی فارسی

استفاده از فرادادۀ رقمی منشأ برای حفظ محرمانگی اسناد رقمی 
فارسی

2334/891/395/74/17

استفاده از فرادادۀ رقمی منشأ برای ذخیره سازی اسناد رقمی فارسی 
در فرمی مناسب

231373/9873/69

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین اصل امضای 
رقمی

2240/999/11004/40

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

2231/872/795/54

یل
ش فا

گروه بندی اسناد رقمی فارسی ازنظر سطح محرمانگی (فایل های بخ
عمومی، فایل های اختصاصی وزارت خانه ها و سازمان ها)

2330/473/991/33/91   
جدول 2

گویه های بااهمیت در بسته های اطالعاتی نظام 
اطالعاتی آرشیوی باز

امکان به کارگیری استاندارد
 ِمتس در سامانه های...
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قابلیت به کارگیری 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 می کند. درواقع وظیفۀ موجودیت 
دریافت در نظام اطالعاتی آرشیوی باز آماده سازی اسناد رقمی برای ذخیره سازی و مدیریت 

در قالب بستۀ اطالعاتی آرشیوی است )کمیتۀ مشورتی نظام داده های فضایی، 2012(.
اطالعاتی  نظام  در  دریافت  موجودیت  برای  درنظرگرفته شده  گویۀ   23 ازمیان 
آرشیوی باز 6 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( از دیدگاه 

صاحب نظران دارای اهمیت بوده اند که در جدول شمارۀ 3 ذکر شده اند.
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استفاده از فرادادۀ منشأ برای تعیین اصل یا 

کپی بودن اسناد رقمی فارسی
2326/173/91004

استفاده از فرادادۀ منشأ برای تعیین اصل یا 

کپی بودن امضای الکرتونیکی موجود در اسناد 

رقمی فارسی

2330/478/395/74/04

استفاده از فرادادۀ منشأ برای انتقال اسناد رقمی 

فارسی به نظام اطالعاتی آرشیوی باز
231378/391/33/82

استفاده از استاندارد فراداده ای حفاظتی مانند 

پرمیس (object & preservation) برای ثبت 

اطالعاتی دربارۀ چگونگی ایجاد فایل ها، قالب ها 

و کاربرد آن ها

238/782/691/33/82

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای 

ثبت پدیدآور سند رقمی فارسی (به همراه ملیت، 

تاریخ تولد و وفات او) و تعیین وضعیت انتشار 

سند رقمی فارسی

2334/878/395/74/08

یل
ش فا

دسته بندی سلسله مراتبی اسناد رقمی فارسی با بخ

>fileGrp< استفاده از گویۀ گروه بندی فایل
2317/473/991/33/82    

جدول  3
گویه های بااهمیت در موجودیت دریافت در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

لیلی سیفی 
 زهرا میرزاوند
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قابلیت به کارگیری استاندارد متس در موجودیت ذخیره سازی در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

بعداز فراهم شدن مقدمات ذخیره سازی اسناد رقمی، نظام اطالعاتی آرشیوی باز اسناد رقمی 
را ازطریق موجودیت ذخیره سازی آرشیوی ذخیره سازی می کند. این عملکرد این موجودیت 
باعث می شود که در بلندمدت وقفه ای در چرخۀ فرایند مدیریت، ذخیره سازی، و حفاظت از 

اسناد رقمی ایجاد نشود.
ازمیان 21 گویۀ درنظرگرفته شده برای موجودیت ذخیره سازی در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز 9 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( از دیدگاه 

صاحب نظران دارای اهمیت بوده اند که در جدول شمارۀ 4 ذکر شده اند.

ش
گویهبخ

ان
وی

خگ
اس

اد پ
عد

ت

عی
جم

ی ت
وان

فرا
د 

رص
د

یاد 
ر ز

سیا
ت ب

فق
موا

 

عی
جم

ی ت
وان

فرا
د 

رص
د

 

یاد
ت ز

فق
موا

 

ت 
فق

موا
ی 

مع
تج

ی 
وان

فرا
د 

رص
د

کم
ار 

سی
م، ب

، ک
ط

وس
مت

ها
یه 

 گو
ین

نگ
میا

فرادادۀ 

توصیفی

حفاظت از اسناد رقمی فارسی موجود در بستۀ 

اطالعاتی آرشیوی با استفاده از استانداردهای فراداده ای 

(مانند پرمیس)

238/773/995/73/78

فرادادۀ 

مدیریتی

استفاده از فرادادۀ منشأ رقمی برای حفظ محرمانگی 

اسناد رقمی فارسی
2326/173/991/33/91

استفاده از فرادادۀ مدیریتی برای تعیین چگونگی 

ذخیره سازی اسناد رقمی فارسی
231378/395/73/86

نقشۀ 

ساختاری

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ذخیره سازی اسناد 

رقمی فارسی
238/778/395/73/82

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ایجاد ساختار 

سلسله مراتبی از محتوای اسناد رقمی فارسی ذخیره شده
238/778/31003/91

استفاده از نقشۀ ساختاری برای سازمان دهی اسناد 

رقمی فارسی
238/782/61003/95

پیوندهای 

ساختاری

استفاده از پیوندهای ساختاری برای ذخیره سازی 

وب سایت های حاوی اسناد رقمی فارسی
2321/782/61004/04

استفاده از پیوندهای ساختاری برای رشح معنای 

پیوندهای موجود میان گره ها (اسناد رقمی فارسی یا 

وب سایت های حاوی اسناد رقمی فارسی)

2321/7871004/08

استفاده از پیوندهای ساختاری برای ذخیره سازی 

پیوندهای ایجادشده بین گروه بندی های صورت گرفته در 

بخش نقشۀ ساختاری

231378/31003/91   
جدول 4

گویه های بااهمیت در موجودیت ذخیره سازی در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

امکان به کارگیری استاندارد
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قابلیت به کارگیری 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 می شود. ازمیان 15 گویۀ استخراج شده برای موجودیت مدیریت داده نظام 
اطالعاتی آرشیوی باز 11 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( از 

دیدگاه صاحب نظران دارای اهمیت شناخته شده اند که در جدول شمارۀ 5 ذکر شده اند.
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استفاده از فرادادۀ توصیفی برای توصیف اطالعات ف

توصیفی موجود در بسته های اطالعاتی
231373/9873/73

توصیف فراداده های توصیفی ای که نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز از آن ها استفاده می کند.
231373/991/33/87

تی
ری

دی
ۀ م

داد
فرا

توصیف فراداده های مدیریتی ای که نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز به کار می گیرد.
224/577/390/93/72

استفاده از فرادادۀ منشأ برای بررسی اصالت اسناد 

رقمی فارسی موجود در فایل های بستۀ اطالعاتی 

آرشیوی

2222/772/795/53/90

توصیف فراداده های منشأ که نظام اطالعاتی آرشیوی 

باز از آن ها استفاده می کند.
229/177/31003/86

توصیف فراداده های فنی ای که نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز از آن ها استفاده می کند.
2227/386/41004/13

یل
ش فا

گروه بندی اسناد رقمی فارسی برای نگهداری آن ها در بخ

پایگاه دادۀ آرشیوی
2213/672/795/53/81

ری
ختا

 سا
شۀ

نق

2218/277/31003/95استفاده از نقشۀ ساختاری در بخش مدیریت داده

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ایجاد و نگهداری 

اسناد رقمی فارسی
2213/681/81003/95

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ارزیابی محتوای 

پایگاه دادۀ حاوی اسناد رقمی فارسی
229/172/790/93/72

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ایجاد امکان دسرتسی 

به اسناد رقمی فارسی
2213/681/81003/95

   

جدول  5
گویه های بااهمیت در موجودیت مدیریت 
داده در نظام اطالعاتی آرشیوی باز

لیلی سیفی 
 زهرا میرزاوند



153
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

قابلیت به کارگیری استاندارد فراداده ای متس در موجودیت راهربی در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

موجودیت راهبری بر بهره برداری کلی از نظام اطالعاتی آرشیوی باز نظارت دارد. این 
موجودیت مسئولیت مذاکره با تولیدکنندۀ سند، مدیریت پیکره بندی نظام، به روزرسانی 
اطالعات آرشیوی، کنترل دسترسی فیزیکی، و ایجاد استانداردها و خط مشی ها را برعهده 

دارد )کمیتۀ مشورتی نظام داده های فضایی، 2012(.
ازمیان 17 گویۀ استخراج شده برای موجودیت راهبری در نظام اطالعاتی آرشیوی 
دیدگاه  از  از 70 درصد(  )باالتر  زیاد  موافقت  تجمعی  فراوانی  با کسب  گویه  باز 11 

صاحب نظران دارای اهمیت بوده اند که در جدول شمارۀ 6 ذکر شده اند.
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رسآیند 
متس

کنرتل دسرتسی به سند رقمی فارسی به وسیلۀ شخص یا سازمان 
دارندۀ حقوق مالکیت معنوی (که این شخص یا سازمان در 

رسآیند متس مشخص شده است)
2218/277/395/53/90

فرادادۀ 
توصیفی

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای شناسایی، ارزیابی و انتخاب 
اسناد رقمی فارسی در هنگام تبیین خط مشی های الزم برای 

بازیابی اسناد رقمی فارسی
229/177/395/53/81

فرادادۀ 
مدیریتی

استفاده از فرادادۀ مدیریتی در هنگام تبیین خط مشی های 
229/177/31003/86بودجۀ حفاظتی

استفاده از فرادادۀ مدیریتی برای تعیین سودمندی و اهمیت 
2222/777/386/43/86اسناد رقمی فارسی

استفاده از استانداردهای فراداده ای (مانند پرمیس) برای تعیین 
نوع قالب های ذخیره سازی اسناد رقمی فارسی

(jpeg, gif, tiff) 
229/177/31003/95

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای معرفی 
پدیدآورندۀ اسناد رقمی فارسی (در قرارداد میان صاحبان اسناد 

و نظام اطالعاتی آرشیوی باز)
2222/781/81004/04

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین 
2222/777/395/53/95خط مشی های مالکیت معنوی اسناد رقمی فارسی

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین وضعیت 
2218/286/41004/04انتشار اسناد رقمی فارسی

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین 
2227/372/71004خط مشی های کنرتل دسرتسی فیزیکی به اسناد رقمی فارسی

   
جدول 6

گویه های بااهمیت در موجودیت راهربی در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

امکان به کارگیری استاندارد
 ِمتس در سامانه های...
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قابلیت به کارگیری استاندارد فراداده ای متس در موجودیت برنامه ریزی حفاظتی در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

موجودیت برنامه ریزی حفاظتی در راستای تحقق اهداف نظام اطالعاتی آرشیوی باز 
مسئولیت طراحی خط مشی های حفاظتی را برعهده دارد. ازمیان 6 گویۀ درنظرگرفته شده 
برای موجودیت برنامه ریزی حفاظتی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز 3 گویه با کسب 
فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( از دیدگاه صاحب نظران دارای اهمیت 

بوده اند که در جدول شمارۀ 7 ذکر شده اند.
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بخش فایل

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

و نظام اطالعاتی آرشیوی باز تعیین می شود).

229/181/81003/86

بخش رفتار
کنرتل شاخص های موردنیاز برای دسرتسی کاربران به اسناد 

رقمی فارسی با استفاده از بخش رفتار
2231/877/395/54/04

   

   

 ادامۀ جدول  6

جدول  7

گویه های بااهمیت در موجودیت راهربی در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

گویه های بااهمیت در موجودیت برنامه ریزی 
حفاظتی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز
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فرادادۀ مدیریتی

استفاده از فرادادۀ منبع (مانند پرمیس) برای 

حفاظت از اسناد رقمی فارسی
224/581/995/53/86

استفاده از استانداردهای فراداده ای (مانند 

پرمیس) برای توسعۀ راهربدهای حفاظتی 

(انتقال، شبیه سازی، و حفاظت فناوری)

2218/272/895/54/04

پیوندهای 

ساختاری

ایجاد امکان دسرتسی بهرت به اسناد رقمی 

فارسی با استفاده از پیوندهای ساختاری ای 

که به صورت دقیق مشخص شده اند.

2222/781/81004/04

لیلی سیفی 
 زهرا میرزاوند
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قابلیت به کارگیری استاندارد متس در موجودیت دسرتسی در نظام اطالعاتی آرشیوی 
باز در بخش اسناد رقمی فارسی

هدف نظام اطالعاتی آرشیوی باز از ذخیره سازی، مدیریت و حفاظت از اسناد رقمی 
قراردادن آن ها در اختیار استفاده کننده است. موجودیت دسترسی نیز با این هدف در 
راستای فراهم کردن امکان دسترسی استفاده کننده به شیء رقمی، نقش ایفا می کند )کمیتۀ 

مشورتی نظام داده های فضایی، 2012(.
نظام  در  حفاظتی  برنامه ریزی  موجودیت  برای  درنظرگرفته شده  گویۀ   23 ازمیان 
اطالعاتی آرشیوی باز 10 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( 

از دیدگاه صاحب نظران دارای اهمیت بوده اند که در جدول شمارۀ 8 ذکر شده اند.
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استفاده از گویۀ یادداشت برای مشاهدۀ رسآی

یادداشت های سند رقمی فارسی
224/572/71003/77

فی
صی

 تو
دۀ

رادا
ف

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای حصول 

اطمینان از بازیابی سند رقمی فارسی
2218/277/31003/95

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای حفظ 

یکپارچگی سند رقمی فارسی ای که در دسرتس 

کاربر قرار می گیرد.

2213/677/395/53/86
ری

ختا
 سا

شۀ
نق

استفاده از ساختار سلسله مراتبی برای پیامیش 

(جست وجوی) اسناد رقمی فارسی
238/773/91003/82

ری
ختا

 سا
ای

ده
یون

پ

استفاده از پیوندهای ساختاری برای دستیابی 

به فایل های حاوی اسناد رقمی فارسی
238/778/31003/86

استفاده از پیوندهای ساختاری برای پیونددادن 

دو صفحۀ وب حاوی اسناد رقمی فارسی
2326/173/991/33/91   

جدول 8
گویه های بااهمیت در موجودیت دسرتسی در 

نظام اطالعاتی آرشیوی باز

امکان به کارگیری استاندارد
 ِمتس در سامانه های...
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بحث و نتیجه گیری
نظام اطالعاتی آرشیوی باز با ذخیره سازی اسناد، محلی ویژه و منحصربه فرد برای هر 
سند درنظر می گیرد. همان طورکه برای مشخص شدن محل یک کتاب در کتابخانه از 
شمارۀ رده بندی استفاده می شود، برای مشخص شدن محل قرارگرفتن سند رقمی هم 
از شناساگرهایی مانند DOI, URL, URN استفاده می شود. به نظر می رسد به دلیل این که 
شناساگرها بازیابی اسناد را در محیط پرازدحام وب تسهیل می کنند، استفاده از شناساگرها 

از دیدگاه صاحب نظران دارای بیش ترین اهمیت بوده است.
مهرها و امضاهای موجود در سند نشانۀ هویت پدیدآورندۀ آن سندند؛ ولی ممکن 
است فردی امضای پدیدآورندۀ سند را جعل کند و یا این که در محتوای سند امضاشده 
دست ببرد، به این ترتیب اعتبار سند به خطر می افتد. یکی از راه هایی که ازطریق آن می توان 
دربارۀ اعتبار و اصالت سند رقمی اطمینان حاصل کرد امضای الکترونیکی است. احتماالً 

تار
ش رف

بخ

استفاده از بخش رفتار برای عرضۀ اسناد رقمی 

فارسی به کاربر
2326/178/395/74

استفاده از بخش رفتار برای مشخص کردن 

شاخص های موردنیاز برای در دسرتس 

قراردادن فایل های حاوی اسناد رقمی فارسی 

به کاربران

238/773/991/33/73

استفاده از بخش رفتار برای دادن اطالعاتی 

دربارۀ چگونگی عرضۀ اسناد رقمی فارسی 

به کاربران

2321/773/995/73/91

 (URL, DOI, URN) تعیین نوع شناساگر

استفاده شده برای دسرتسی کاربر به سند 

رقمی فارسی

2365/2871004/52
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ادامۀ جدول  8
گویه های بااهمیت در موجودیت دسرتسی در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

لیلی سیفی 
 زهرا میرزاوند
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امضای الکترونیکی عالوه بر تعیین هویت پدیدآورندۀ سند، تأمین کنندۀ اعتبار و اصالت سند 
نیز هست. در این راستا از دیدگاه صاحب نظران، استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی 
برای تعیین اصالت امضای الکترونیکی دارای بیش ترین اهمیت بوده است. نتایج پژوهش 
سیفی، احمدزاده، و هاشم زاده )1397( نشان داده است که استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت 
معنوی برای مدیریت ادواری های قدیمی فارسی اهمیت دارد؛ این موضوع می تواند تأییدی 
بر نتیجۀ پژوهش حاضر باشد. در بسته های 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 آن هاست تا این منابع ارزشمند در اختیار استفاده کنندۀ نهایی 
قرار گیرند. نتایج پژوهش حاضر با مطالعات دی )2004(؛ سمپل )2004(؛ کاپالن )2010(؛ 
لوآ )2014(، و تریپاتی )2018( که کاربست استاندارد متس را در بسته های اطالعاتی نظام 

اطالعاتی آرشیوی باز، تأیید کرده اند، 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 وب سایت جداگانه قرار گرفته باشند. در این صورت الزم 
است تا برای افزایش احتمال بازیابی این اسناد، پیوندهایی میان آن ها ایجاد و ذخیره شود. 

با ذخیره سازی این پیوندها، وب سایت های حاوی این اسناد نیز آرشیو می شوند.
اسناد در قالب فایل هایی که در درون بسته های اطالعاتی قرار می گیرند، ذخیره و 
مدیریت می شوند تا درنهایت در بستۀ اطالعاتی اشاعه در اختیار استفاده کننده قرار گیرند. 
فرادادۀ فنی با عرضۀ اطالعاتی دربارۀ نوع فایل ها و قالب آن ها بازیابی اسناد را راحت تر 
می کند؛ این موضوع می تواند دلیلی بر اهمیت فرادادۀ فنی از دیدگاه صاحب نظران بوده باشد.
با به کارگیری فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی می توان از حقوق صاحبان اسناد رقمی 
پشتیبانی کرد. هم چنین با استفاده از این فراداده می توان محدودیت هایی برای دسترسی به 
اسناد رقمی ایجاد کرد، به طوری که تعیین چگونگی وضعیت انتشار سند برعهدۀ صاحبان 

اسناد رقمی باشد.
استفاده از استانداردهای مناسب یکی از راهبردهای حفاظتی ای است که درحال حاضر 
سازمان های مختلف بین المللی برای حفاظت، مدیریت و سازمان دهی منابع اطالعاتی خود 
از آن استفاده می کنند. اسناد رقمی به عنوان نوعی از منابع اطالعاتی، برای سازمان دهی و 
بازیابی به روش هایی نظام مند نیاز دارند. استانداردهای فراداده ای نیز روش هایی نظام مندند 
که سازمان دهی و مدیریت مؤثرتر اسناد را در محیط های رقمی فراهم می کنند. می توان 
گفت که استانداردهای فراداده ای به دلیل داشتن ویژگی هایی ازجمله شناسایی، توصیف 

امکان به کارگیری استاندارد
 ِمتس در سامانه های...
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و مکان یابی منابع اطالعاتی رقمی به عنوان راهبردی حفاظتی استفاده می شوند. درواقع 
استانداردهای فراداده ای روش هایی نظام مندند که منابع اطالعاتی را برای استفاده کننده 
دسترس پذیرتر می کنند. احتماالً به دلیل این که موجودیت برنامه ریزی حفاظتی مسئولیت 
استانداردهای  از  استفاده  دارد،  برعهده  را  حفاظتی  راهبردهای  و  استانداردها  توسعۀ 
فراداده ای به عنوان یک توسعۀ راهبرد حفاظتی ازنظر صاحب نظران دارای اهمیت بوده است.
کاربر استفاده کننده از نظام اطالعاتی آرشیوی باز به دنبال دستیابی به اسناد رقمی است. 
هدف نظام اطالعاتی آرشیوی باز نیز حفاظت از اسناد رقمی است تا درنهایت در اختیار 
استفاده کننده قرار گیرد. این مسئولیت در نظام اطالعاتی آرشیوی باز برعهدۀ موجودیت 
دسترسی است. براساس یافته های پژوهش حاضر با استفاده از فرادادۀ توصیفی و بخش 

رفتار، می توان اطالعات موردنیاز را برای دسترسی به اسناد رقمی به دست آورد.
نظام اطالعاتی آرشیوی باز با استفاده از قابلیت های موجودیت های خود می تواند 
اسناد رقمی فارسی را ذخیره سازی، حفاظت، مدیریت، و بازیابی کند. براساس یافته های 
پژوهش حاضر ازمیان 145 گویۀ توصیف کنندۀ بسته ها و بخش های مختلف نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز، 63 گویه از دیدگاه صاحب نظران بااهمیت تشخیص داده شده اند. باتوجه به 
تعداد گویه های بااهمیت در موجودیت های نظام اطالعاتی آرشیوی باز می توان گفت که 
بخش های مختلف استاندارد متس در موجودیت های مدیریت، مدیریت داده، و دسترسی 
بیش ترین میزان اهمیت را داشته اند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که باتوجه به 
قابلیت های مدیریتی استاندارد متس می توان از این استاندارد برای مدیریت اسناد رقمی 
فارسی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز استفاده کرد. نتایج مطالعات فارب و ریجو )2004( و 
بیدهام و همکاران )2005( حاکی از آن است که استاندارد متس به دلیل داشتن ویژگی هایی 
مانند بخش فایل، فرادادۀ توصیفی، فرادادۀ مدیریت، قابلیت سازگاری برای ذخیره سازی 
اشیاء رقمی، و حفاظت بلندمدت از اطالعات با نظام اطالعاتی آرشیوی باز سازگاری دارد؛ 

این موضوع تأییدی بر یافته های پژوهش حاضر است.

پیشنهادهای پژوهش
باتوجه به استخراج 63 قابلیت گوناگون برای استاندارد متس در نظام اطالعاتی آرشیوی باز 
برای بخش اسناد رقمی فارسی از دیدگاه صاحب نظران، پیشنهاد می شود که سازمان های 
گوناگونی که با اسناد سروکار دارند درجهت کاربست این عناصر استخراج شده برمبنای 

نتایج پژوهش حاضر اقدام کنند.
باتوجه به قابلیت انعطاف پذیری و سازگاری متس در بسته های اطالعاتی و موجودیت های 
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نظام اطالعاتی آرشیوی باز، از این دو استاندارد برای مدیریت منابع اطالعاتی مختلف ازقبیل 
نسخ خطی، پایان نامه ها و غیره استفاده شود.

همچنین پیشنهاد می شود که از بسته های اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز برای 
ذخیره سازی، دریافت و دسترس پذیری اسناد فارسی رقمی استفاده شود.
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