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Abstract: Information Subject Gateways are providing access to the
necessary quality controlled databases among the vast resources for
users of the web and saving them from the confusion and perplexity
among the sources on the web. The main objective of this research
is creating Iranian Gateway for Scientific, Research, and Technological
Information as a valuable source for use by academics and researchers
inside and outside of Iran. Method of This study was descriptive survey
and system design. To design and build this gateway, first gateways
literature review studied and the Iranian research needs were identified.
A Checklist was developed in order to selection of types sources.
The evaluation criteria were specified databases and search criteria.
Collecting information on different databases was performed. Based
on the findings, the most prominent of information gathered includes
ten original formats: journals, theses / dissertations, research reports,
scientific conferences, library, patent, lectures, educational short
courses, scientific associations, and university books. Resources are
categorized according to six main themes of Basic Sciences, Medical
Sciences, Engineering, Agriculture, Veterinary, Humanities, Art and
Architecture and their sub-themes. Then the infrastructure system
software was developed and information gathered loaded on it. This
system is the first information gateway In Iran and is available from the
Address dar.irandoc.ac.ir to everyone. In Iran, scientific research and
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technological information is increasing and various resources in various fields are provided on
the web. Access to some of the information from a unit window that has the necessary qualities
could increase the efficiency and effectiveness of searches. Such a system known as the
quality controlled information gateway is a new service for Iranian researchers.
Keywords: Information Services, Information Gateway, Subject Gateway, Scientific
Information, Research Information, Technological Information
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چكيــده :دروازههــای اطالعــات موضوعــی ،دسترســی کنترلشــده بــه پایگاههــای
اطالعــات موضوعــی و بــا کیفیــت الزم را در میــان منابــع بیکــران وب بــرای
پژوهشــگران فراهــم میســازند و آنــان را از ســردرگمی و سرگشــتگی در
میــان ایــن منابــع نجــات میدهنــد .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ایجــاد دروازة
اطالعــات منابــع علمــی ،پژوهشــی و فناورانــة ایــران بهعنــوان منبعــی ارزشــمند
بــرای اســتفادۀ دانشــگاهیان و پژوهشــگران در داخــل و خــارج از ایــران اســت.
روش ایــن پژوهــش ،پیمایــش توصیفــی و طراحــی سیســتم اســت .بــرای طراحــی و
ســاخت ایــن دروازه ،نخســت پیشــینة دروازههــای اطالعــات و ســپس ،دروازههــای
هماننــد در جهــان بررســی شــد .بــرای گزینــش انــواع منابــع نیــز یــک ســیاهة
وارســی طراحــی گردیــد .ســپس ،معیارهــای ارزیابــی پایگاههــای اطالعاتــی
مشــخص و بــر پایــة معیارهــا کار جسـتوجو و گــردآوری اطالعــات پایگاههــای
گوناگــون انجــام شــد .بــر پایــة یافتههــا ،مهمتریــن قالبهــای اطالعاتــی
گردآوریشــده ده قالــب اصلــیِ نشــريه ،پاياننامــه /رســاله ،گــزارش طــرح
پژوهشــي  ،همايــش علمــي ،کتابخانــه ،پروانــة ثبــت اختــراع ،ســخنراني ،دورة
کوتاهمــدت آموزشــي ،انجمــن علمــي ،و کتــاب دانشــگاهي را دربرداشــتند.
دســتهبندی موضوعــی منابــع نیــز بــر پایــة شــش موضــوع اصلــی علــوم پایــه،
علــوم پزشــکی ،فنــی و مهندســی ،کشــاورزی و دامپزشــکی ،علــوم انســانی،
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هنــر و معمــاری ،و موضوعهــای فرعــی آنهــا بــود .ســپس ،زیرســاخت نرمافــزاری ســامانه تولیــد و
اطالعــات گردآوریشــده در آن بارگــذاری گردیــد .ایــن ســامانه کــه نخســتین دروازة اطالعاتــی
در ایــران بــه شــمار مــیرود ،در نشــانی  dar.irandoc.ac.irراهانــدازی شــد و در اختیــار همــگان قــرار
گرفــت .از مهمتریــن دســتاوردهای کاربــرد ایــن ســامانه میتــوان بــه فراهمســاختن فضایــی مناســب
بــرای دسترســی ســریع دانشــگاهیان و پژوهشــگران بــه تازهتریــن منابــع اطالعــات علمــی ،پژوهشــی،
و فناورانــه؛ ارائــۀ اطالعــات آمــاری از منابــع اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فنــاوری کشــور در وب؛
کنتــرل کیفیــت محتــوا بــرای اســتفادۀ کاربــران؛ و تشــویق بهاشــتراکگذاری منابــع تــازه و باکیفیــت
موجــود در شــبکه بــرای اســتفادۀ پژوهشــگران و دانشــگاهیان اشــاره کــرد.
كليدواژههــا :خدمــات اطالعاتــی ،دروازة اطالعــات ،دروازة موضوعــی ،اطالعــات علمــی ،اطالعــات
پژوهشــی ،اطالعــات فناورانــه
 .1مقدمه

پژوهشــگران و دانشــگاهیان همیشــه زمــان کافــی ندارنــد کــه ســاعتها بــه جســتوجوی

منابــع اطالعــات در وب بپردازنــد .از ســوی دیگــر ،نداشــتن مهارتهــای کاربــردی جس ـتوجوی
اطالعــات کــه بتوانــد آنهــا را بــه منابــع مــورد نیازشــان برســاند ،از چالشهــای اطالعیابــی

آنهاســت ( .)Koch 2000از همیــن روســت کــه دروازههــای اطالعــات 1کــه از میانجیهــای

اطالعاتــی در محیــط وب و دنیــای اینترنــت هســتند ،بــرای کمــک بــه پژوهشــگران و بــاال بــردن

کارایــی و اثربخشــی ایشــان پدیــد آمدهانــد .آنچــه ایــن میانجیهــا را بــه یکــی از ارزشــمندترین
منابــع اینترنتــی تبدیــل کــرده ،ارائــۀ اطالعــات بــا کیفیــت بــاال و برگزیــده بــه گروههــای هــدف و
کاربرانشــان اســت.

«دروازههــای اطالعــات ،خدماتــی در محیــط وب هســتند کــه در آنجــا منابــع اینترنتــی بــر

پایــة کیفیــت و محتــوای آنهــا گزینــش ،فهرستنویســی ،و ردهبنــدی میشــوند .بــر ایــن پایــه،

دروازههــای اطالعــات بســیار گســتردهتر از فهرســتی از پیوندهــای اینترنتــی و بــرای کاربرانــی کــه

بهدنبــال منابــع اینترنتــی باکیفیــت بــاال میگردنــد ،بســیار کاربــردی و ارزشــمند هســتند» (Gunjal

 .)2007بــه بیــان دیگــر ،دروازههــای اطالعــات ،خدمــات اطالعرســانی کنتــرل کیفیتشــدهای

هســتند کــه ( )1بــا پیوندهــای بســیار ،کاربــران را بــه وبگاههــا و دیگــر منابــع اینترنتــی هدایــت

میکننــد؛ ( )2گزینــش منابــع در آنهــا بــا یــک رونــد فکــری (انســانی) و بــر پایــة معیارهایــی ماننــد
1. information gateway
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کیفیــت منابــع و اطالعــات ارائهشــده انجــام میشــود؛ ( )3توصیفهــا و شــرح منابــع و محتــوا در

ایــن دروازههــا را انســانها مینویســند و تولیــد میکننــد؛ ( )4دارای یــک ســاختار ردهبنــدی و

طبقهبنــدی انســانمحور هســتند؛ و ( )5فــرادادۀ محتــوا و منابــع را در ایــن دروازههــا بــرای هــر منبــع

انســان پدیــد میآورنــد (.)Koch 2000

دروازههــای موضوعــی در پاســخ بــه چالشهــای «کشــف منابــع» در محیــط بهســرعت در

حــال گســترش اینترنــت در اوایــل دهــة  1990پدیــد آمدنــد .بــا پیدایــی شــبکة سیســتمهای بازیابــی

اطالعــات (ماننــد «گوفــر»« ، 1دبلیودبلیودبلیــو»« ،2آرکــی»« ،3نتفرســت» ،4و  )...و پروتکلهــای

دسترســی (ماننــد «افتیپــی»« ،5گوفــر»« ،تلنــت»« ،6اچتیتیپــی» ،7و  )...فنــاوری اطالعــات و

خدمــات نوآورانــه پدیــدار شــد .برنامــة کتابخانههــای الکترونیکــی 8کمیتــة مشــترک سیســتمهای
اطالعاتــی 9در «شــورای ســرمایهگذاری آمــوزش عالــی بریتانیــا» 10از ســال  1995راهانــدازی شــد

کــه افــزون بــر بســیاری چیزهــای دیگــر ،دسترســی بــه منابــع شــبکههای گوناگــون و دروازههــای
موضوعــی ر ا دربرداشــت و ســرانجام بــه ایجــاد دروازههــای موضوعــی کتابخانههــای الکترونیکــی

منجــر شــد .از آن ســال بــه بعــد ،دروازههــای موضوعــی گوناگونــی در دنیــا راهانــدازی شــدهاند
( )Das 2001کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه «سوســیج»« ،ایایویال»« ،اُمنــی»« ،هیســتوری»،

«آدام» ،و «بیــزد» 11اشــاره کــرد.

مدلهــای گوناگونــی بــرای طراحــی و ســاخت یــک دروزاۀ اطالعــات هســت .بررســی

دروازههــای اطالعــات معتبــر در وب نشــان میدهــد کــه دروازههــای اطالعــات عمومــی و
دروازههــای اطالعــات موضوعــی ،دو مــدل کلیــدی در ایــن زمینــه بهشــمار میرونــد .تفــاوت
میــان ایــن دو مــدل ،دامنــه و پوشــش دروازۀ اطالعــات اســت .بــا آنکــه امــروزه ،موتورهــای

جســتوجو از مهمتریــن ابزارهــا بــرای جســتوجو در وب بهشــمار میآینــد ،ولــی نمیتواننــد

جــای دروازههــای اطالعــات را بگیرنــد؛ چــرا کــه در موتورهــای جسـتوجو کنتــرل کیفیــت انجــام
نمیشــود .موتورهــای جســتوجو از روباتهــا ســاخته میشــوند ،دارای ســاختار نمایهســازی

جامــع و کلنگــر هســتند ،و فرادادههــا را ب ـ ه شــکلی خــودکار تولیــد میکننــد .ولــی دروازههــای
اطالعــات را انســان پدیــد م ـیآورد ،دارای فهرس ـتهای گزینشــی هســتند ،و فرادادههــای آنهــا
را انســان درســت میکنــد.

3. Archie

2. WWW

1. Gopher

6. Telnet

5. FTP

4. Net first

)9. Joint Information Systems Committee (JISC

8. e Lib

7. Http

11. SOSIG, EEVL, OMNI, History, ADAM, and Biz/ Ed

10. UK Higher Education Funding Council
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در انــدازهای کوچکتــر ،یــک دروازۀ اطالعــات میتوانــد پوششــی ملــی داشــته باشــد

و منابــع اطالعــات اینترنتــی یــک کشــور را ســازماندهی کنــد .دروازههــای اطالعــات ملــی پایــة

ســاخت دروازههــای اطالعــات جهانــی هســتند .در ســطح منطقــهای و ســازمانی نیــز میتــوان

دروازههــای اطالعــات درســت کــرد ( .)Lee et al. 2003دروازههــای اطالعــات در ســاختار خــود
کارشناســان موضوعــی و اطالعرســانان متخصــص را ب ـهکار میگیرنــد تــا بــه گزینــش ،ردهبنــدی،

و فهرستنویســی منابــع اینترنتــی بپردازنــد و جسـتوجو و بازیابــی اطالعــات را بــرای کاربرانشــان

آســان ســازند.

روشــن اســت کــه در آینــده ،دروازههــای موضوعــی در وب یکــی از خدمــات پویــا و

مشــترک خواهــد بــود کــه میتوانــد دسترســی بــه مجموعــة کاملــی از دادههــا را از راه وب فراهــم

آورد کــه ارزش افــزودة آن ،دسترســی یکپارچــه بــه خدمــات و اطالعــات بــا کیفیــت باالســت.

دورنمــای دروازههــای اطالعــات موضوعــی ،خدماتــی منســجم و یکپارچــه اســت کــه میتواننــد
ذخیــرة اســناد محلــی و آرشــیو نیــز باشــند و خدمــات دیگــری ماننــد بخــش مرجــع ،پایگاههــای
دادة تخصصــی بــزرگ در یــک موضــوع ،دسترســی بــه متــن کامــل اســناد ،لیســت بحثهــا ،پیونــد

بــه کارشناســان موضوعــی ،تقویــم رویدادهــا ،اخبــار ،کتابفروش ـیها ،و  ...را نیــز پوشــش دهنــد

( .)Das 2001بــا افزایــش شــمار دروازههــای موضوعــی در حوزههــای گوناگــون بــه نظــر میرســد

نســل بعــدی دروازههــای موضوعــی متادروازههــا باشــند کــه بتواننــد همزمــان در چندیــن دروازة
موضوعــی مرتبــط جسـتوجو کننــد و دسترســی بــه اطالعــات و منابــع و خدمــات بــا کیفیــت بــاال
را در اختیــار کاربرانشــان قــرار دهنــد.

در ایــران نیــز بهگونــهای فزاینــده اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة بســیاری در وب

فراهــم آمــده و میآیــد کــه منابــع گوناگــون را در حوزههــای گوناگــون دربرمیگیــرد .کاربــران
اینگونــه اطالعــات ماننــد دانشــجویان ،کارشناســان ،پژوهشــگران ،و سیاســتگذاران بــرای

جســتوجوی ایــن منابــع ناچارنــد پایگاههــا را بــر پایــة کوشــش خــود یــا آگاهیرســانیهای

جداگانــه شناســایی کننــد .مســئلة اصلــی ایــن اســت کــه جس ـتوجوی باکیفیــت در محیــط وب

نیازمنــد تخصــص ،مهــارت و تجربــة کافــی ،و صــرف وقــت بســیار اســت و بســیاری از کاربــران
مهــارت و زمــان کافــی بــرای جسـتوجو و دسترســی بــه منابــع بــا کیفیــت بــاال را ندارنــد و گاهــی
در تشــخیص اعتبــار اطالعــات دچــار ســردرگمی میشــوند .از ایــن رو ،دسترســی از یــک پنجــرة

واحــد بــه بخشــی از ایــن اطالعــات کــه دارای کیفیــت الزم هســتند ،میتوانــد کارایــی و اثربخشــی

جس ـتوجوها را بســیار افزایــش دهــد .چنیــن ســامانهای کــه بــا نــام «دروازة اطالعــات موضوعــی
6

دروازة اطالعات علمی ،پژوهشی ،و فناورانة ایران :خدمتی نوین برای پژوهشگران ایرانی | پورنقی و دیگران

کنتــرل کیفیتشــده» 1شــناخته میشــود و جســتوجوی اطالعــات فارســی را بهگونــهای

طبقهبندیشــده در دامنــة موضوعــی پایگاههــای اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فنــاوری
پوشــش میدهــد ،در ایــران نیــاز اســت .چنیــن دروازهای ،پنجــرهای واحــد اســت کــه بهطــور

نظاممنــد پایگاههــای اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة دارای کیفیــت الزم را در ایــران
بــا ویژگیهــا و پیونــد بــه آنهــا گــردآوری و یکجــا در اختیــار کاربــران بگــذارد و کارایــی
و اثربخشــی آنهــا را در جســتوجو و کاربــرد ایــن گونــه اطالعــات افزایــش دهــد .از آنجــا
کــه تاکنــون دروازة اطالعــات موضوعــی در ایــران راهانــدازی نشــده و نیــاز بــه چنیــن دروازهای

بــرای کاربــرد دانشــجویان و پژوهشــگران در حــوزة علــم،پژوهــش ،و فنــاوری دارای اولویــت
اســت ،ایــن پژوهــش بــا هــدف طراحــی و ســاخت یــک دروازة اطالعــات کنتــرل کیفیتشــدة

موضوعــی بــرای منابــع علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة ایــران (کــه بــا نــام کوتــاه « َدر» نامیــده میشــود)

بهعنــوان منبعــی ارزشــمند بــرای کاربــران انجــام شــد .در طراحــی و راهانــدازی «دروازة اطالعــات
علمــی ،پژوهشــی و فناورانــة ایــران» پرســش اصلــی چگونگــی شناســايي ،ارزيابــي ،و دسترســي بــه

فرادادههــا ،جس ـتوجوپذيري ،بازيابــي ،و نمايــش اطالعــات بهعنــوان متغيرهــاي اصلــي پژوهــش

اســت .پاســخ بــه ایــن پرســشها در بخشهــای گوناگــون مقالــه آمــده اســت .افــزون بــر ایــن،

شناســائی و دســتهبندی معتبرتریــن منابــع اینترنتــی علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة ایــران بــر پایــة نیــاز

مخاطبــان در قالبهــا و موضوعهــای کاربــردی و بهبــود شــیوۀ ارائــۀ اطالعــات ،دســترسپذیری،
اســتفادهپذیری از منابــع اینترنتــی علمــی ،پژوهشــی و فناورانــه بــا اســتفاده از ابزارهــای فنــاوری نیــز
دنبــال شــدند.
 .2پیشینه

يکــي از جامعتريــن کارهــا در پژوهشهــای دروازههــای اطالعــات را «هافمــن» و همــکاران

انجــام دادهانــد .کار ایشــان بــا هــدف ارائــة روشــی بــراي گزینــش منابــع مالــي و ســاخت ابزارهــا و

روشهــا در تولیــد و توســعة کاتالــوگ از اطالعــات باکيفيــت انجــام شــد .در پایــان ایــن کار نیــز
ســازوکاری بــراي نظــارت بــر کيفيــت اطالعــات و خدمــات و چارچوبــی بــراي تضميــن کيفيــت در

دروازههــاي اطالعــات موضوعــي ارائــه شــد .مــدل آنهــا در پنــج حــوزة سياســت دامنــه ،محتــواي
منابــع ،طراحــي ،سیســتم ،و خدمــات اســت .بزرگتريــن مزیــت ایــن کار ،ســاخت چارچوبــی

1. subject quality controlled information gateway
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جامــع بــراي ارزيابــي دروازههــاي موضوعــي در جهــان اســت ،ولــی شــاخصها و روشهــاي
روشــنی بــرای گــردآوری دادههــا بهدســت نميدهــد (.)Hofman et al. 1999

کار کلیــدی ديگــر در ایــن زمینــه تولیــد دســتنامة دروازة اطالعــات موضوعــي «دیزایــر»
اســت .ايــن دســتنامه را «بلچــر ،پلِیــس و کونــول» بــا هــدف ارائــة یــک شــیوهنامة اســتاندارد
1

در طراحــی دروازههــای موضوعــی و بــهروش مطالعــة کتابخانــهای و روش «دلفــی» تدویــن

کردهانــد .یافتههــای ایشــان نشــان داد کــه اســتانداردهای طراحــی دروازههــای موضوعــی دارای
ســه بخــش جنبههــاي اســتراتژيک (برنامهريــزي ،منابــع انســاني ،نگهــداري) ،اطالعــات (انتخــاب،

مرتبســازي ،و نمايهســازي) ،و فنــي (قابليــت همــکاري ،رابــط کاربــر ،دسترســی ،و  )...اســت

(Place and Conole 2000

.)Belcher,

«کلــی ،کلوســیر و هیــوم» نیز پژوهشــی بــا نــام «اســتانداردهای دروازه :چارچوبی بــرای تضمین

کیفیــت فرادادههــا» بــا مــرور نوشــتهها و وبســایتها انجــام دادنــد .ایشــان در ایــن پژوهــش بــر
روي جنبههــاي ویــژة ارزيابــي دروازههــاي اطالعــات موضوعــي کار کردنــد .يافتههــاي آنهــا

چارچوبــی بــرای کنتــرل کيفيــت فــراداده دربرداشــت کــه از آن مــدل در طراحــی و راهانــدازی
دروازة اطالعــات موضوعــی «سوســیج» 2اســتفاده شــد (.)Kelly, Closier and Hiom 2005

«کالرک و فراســت» انــدازة رضايــت و خشــنودي کاربــران دروازة اطالعــات موضوعــي

«آول» 3را ب ـه روش کیفــی و بــا روش گــروه کانونــی بررســي و دربــارة چگونگــي بهبــود طراحــي

وبــگاه از دیدگاههــای کاربــران آن اســتفاده کردنــد .یافتههــا نشــان داد کــه بیشــترین عــدم رضایــت

در بخــش کاربردپذیــری و موتــور جس ـتوجوی دروازه اســت و از اطالعــات گردآوريشــده از

کاربــران ،پيشــنهادهایی بــرای بهبــود کاربردپذیــری و گزينههــاي جســتوجو ارائــه شــد (Clark

« .)& Frost 2002مونوپولــی و نیکــوالس» در پژوهشــی بــا هــدف بررســی میــزان اســتقبال و رضایــت

کاربــران از دروازة موضوعــی ب ـه روش پیمایــش توصیفــی بــا کاربــرد يــک پرسشــنامة برخــط بــه
گــردآوری اطالعــات از کاربــران دروازههــاي اطالعــات موضوعــي «سوســیج» و «آدام» پرداختنــد و

چرایــی اســتقبال و عــدم اســتقبال کاربــران از دروازههــاي اطالعــات موضوعــي را نســبت بــه دیگــر
خدمــات اطالعاتــي بررســي نمودنــد .یافتههــای ایــن کار نشــان داد کــه بیشــترین کاربــران دارای 25

تــا  34ســال هســتند و تنهــا ســه درصــد از پاسـخدهندگان روزانــه از ایــن دروازه اســتفاده میکننــد.

 46درصــد کاربــران از ایــن دروازه اســتفاده کردهانــد و کســانی کــه اســتفاده نکردهانــد ،دلیــل آن
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را نبــو ِد تبلیغــات و معرفــی ایــن دروازه گفتهانــد .شــرکتکنندگان در ایــن پژوهــش بــاور داشــتند
کــه از تحــوالت جــاری و تولیــد دروازههــای اطالعــات بهســرعت آگاه نمیشــوند (& Monopoli

.)Nicholas 2000; 2001

«ماکــی و بورتــون» پژوهشــی بــا هــدف بررســی میــزان اســتفاده و اثربخشــی دروازههــای

موضوعــی بــا روش پیمایشــی توصیفــی بــا ابــزار پرسشــنامه انجــام دادنــد .جامعــة پژوهــش ایشــان،

اســتادان دانشــگاه «اســتراتکاليد» 1بــود .هــدف از ایــن کار ،دريافــت دیدگاههــای کاربــران دربــارة
زمــان اســتفاده و جنبههــاي بهبودپذیــر دروازههــاي موضوعــي ماننــد «ایایویال»« ،اُمنــی»،

و «سوســیج» بســته بــه تخصــص آنهــا بــود .یافتههــا نشــان داد کــه متخصصــان دانشــگاهی بــا

دروازههــای موضوعــی آشــنایی کمــی دارنــد و بیشــتر از موتورهــای جســتوجوی عمومــی
اســتفاده میکننــد .بــرای آشــنایی متخصصــان بــا دروازههــای موضوعــی ،آمــوزش اســتفاده و تبلیــغ

ایــن دروازههــا پیشــنهاد شــد (.)Mackie & Burton 1999

«مالدونــادو و یونتــا» پژوهشــی بــا هــدف مقایســة ويژگيهــاي دروازههــاي موضوعــي

چندرشــتهاي بــهروش پیمایــش توصیفــی انجــام دادنــد .یافتههــا نشــان داد کــه بیشــترین تفاوتهــا
از دیــدگاه پوشــش ،وابســتگي ،حجــم و امکانــات بهبــود و خودناوبــري ،پشــتيباني کاربــران ،تجزيــه

و تحليــل منابــع ،و خدمــات افــزوده ارزيابــي اســت (« .)Maldonado & Yunta 2007آبادگارســیا» و

همــکاران پژوهشــی در زمينــة پزشــکي بــا هــدف تجزيــه و تحليــل و مقایســة اطالعــات از شــش
دروازة اطالعــات موضوعــي پزشــکي بــا روش پیمایــش توصیفــی انجــام دادنــد .هــدف آنهــا

از انجــام ایــن پژوهــش توصیــف ویژگیهــای پنــج دروازة موضوعــی کنتــرل کیفیتشــده در

حــوزة پزشــکی ،مقایســة عملکــرد آنهــا ،و بهدســت آوردن شــاخصهای عملکــرد و همچنیــن،

تعییــن مشــکالت و چالشهــای ایــن نــوع از منابــع بــود .یافتههــا نشــان داد کــه شــاخصهای

عملکــرد شــامل پوشــش ،سياســت گزینــش منابــع ،ســاختار رکوردهــا ،قابليــت جســتوجو ،و

پشــتيباني کاربــر هســتند .يکــي از نــکات برجســتة کار آنهــا کاربــرد نرمافــزاری بــرای گــردآوری
دادههــا بــود کــه اجــازه م ـيداد بــرآورد عــددي از جنبههــاي ارزيابيشــده انجــام گيــرد .افــزون

بــر ايــن ،آنهــا بــه بررســي کيفيــت منابــع موجــود در دروازههــاي اطالعــات موضوعــي پرداختنــد

و کامــل بــودن و درســتی آنهــا را بررســي کردنــد (« .)Abad García et al. 2005هانــگ و لیــو»
پژوهشــی بــا هــدف بررســی و مقایســة خدمــات و ســاختار  10دروازة اطالعــات موضوعــی بـه روش
1. Strathclyde

9

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

پیمایــش توصیفــی بــا ابــزار چکلیســت انجــام دادنــد .آنهــا در ایــن پژوهــش بــه بررســی احتمــال

جســتوجو بــا اپراتــور ،مــرور ســاختار مقدماتــي ،زمينههــاي بهکاررفتــه در توصيــف منابــع،
و خدمــات ارزش افــزوده ماننــد خدمــات خبــري يــا خدمــات مرجــع مجــازي را در  10دروازة

اطالعــات موضوعــي از آمريــکا ،انگلســتان ،ســوئيس ،آلمــان و چيــن پرداختنــد .یافتههــا نشــان داد

کــه بــرای بهبــود خدمــات دروازههــا نیــاز بــه افــزودن خدمــات ارزشافــزوده هســت .همچنیــن،

بهتــر اســت محتــوای دروازههــا از دیــدگاه درســتی و دقــت کنتــرل شــوند .ایشــان توصيههايــي

بــرای بهبــود خدمــات ايــن دروازههــا ارائــه نمودنــد («.)Huang & Liu 2007الروک ،دالهومــی و

هاســون» در چارچوبــی گســتردهتر ،پژوهشــی را بــا هــدف شناســايي ،تجزيــه و تحليــل دسترســي،
ارگونومــي ،اعتبــار ،محتــوا ،و خدمــات  32دروازة اطالعــات موضوعــي انجــام دادنــد .بــا ايــن حــال،

کار ایشــان يــک روش مشــخص بــراي جم ـعآوري دادههــا نداشــت و نتايــج بهصــورت دادههــاي

ک ّمــي ارائــه نشــد (« .)Larouk, Dalhoumi and Hassoun 2006مارتینزســانتیگو» پژوهشــی را با هدف

بررســی معیارهــای ارزیابــی کیفیــت دروازههــای موضوعــی بــا روش پیمایــش انجــام داد .وی هفــت

دروازة اطالعــات موضوعــي را در اروپــا بــا تمرکــز در زمينههــاي (دامنــه ،مخاطبــان ،قــدرت،

شــهرت ،و مقايســة آنهــا) ،محتــوا (پوشــش ،دقــت ،نــوع منبــع ،عمــق ،و  ،)...و فــرم (دسترســي،

اســتفادهپذیری ،ارائــه ،و طراحــي) توصیــف و مقایســه کــرد .یافتههــا نشــان داد کــه در معیارهــای
ارزیابــی کیفیــت مشــخص و اســتانداردی بــرای ارزیابــی دروازههــای موضوعــی وجــود نــدارد و

هــر دروازه از معیارهــای خــاص خــودش بــا تمرکــز بــر انتخــاب منابــع بــا کیفیــت تولیــد و اســتفاده
میکنــد (.)Martinez Santiago 2010

«کانتــکار» پژوهشــی را بــا هــدف بررســی آثــار دروازههــای اطالعــات موضوعــی از ســال

 1999تــا ســال  2013و چرایــی استفادهنشــدن و تعطیلــی برخــی دروازههــا در برابــر دروازههــای

اطالعاتــی فعــال بــه روش پیمایــش توصیفــی انجــام داد .یافتههــای وی نشــان داد کــه مهمتریــن

عامــل استفادهنشــدن برخــی دروازههــای اطالعــات ،نبــود ارزیابــی دقیــق و کیفیــت منابع آنهاســت.
از ســوی دیگــر ،چرایــی بستهشــدن برخــی دروازههــای موضوعــی نیــز ،نبــو ِد منابــع مالــی کافــی

بــرای ب ـهروزآوری آنهــا بــوده اســت (.)Kanetkar 2014

«فرناندزـــراموس» پژوهشــی را بــا هــدف بررســی کیفیــت دروازة اطالعــات موضوعــی در دو

دورة زمانــی  2007و  2012بــرای شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا انجــام داد .روش پژوهــش

پیمایــش تحلیلــی بــود .وی  30دروازة اطالعــات موضوعــی را از دیــدگاه دسترســی بــه اطالعــات،
مدیریــت اطالعــات ،و عناصــر ارزشافــزوده بررســی کــرد .یافتههــای وی نشــان داد کــه بیشــترین
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تغییــرات در بهبــود خدمــات ارزشافــزودة دروازههــای اطالعــات موضوعــی رخ داده و دسترســی
و مدیریــت اطالعــات کمتریــن تغییــرات را داشــتهاند (.)Fernandez-Ramos 2015

تــا جایــی کــه جس ـتوجو نشــان داد ،در زمینــة دروازهــای اطالعــات موضوعــی در ایــران

تاکنــون پژوهشــی انجــام نشــده و بیشــتر پژوهشهــا در کشــورهای دیگــر ،بهویــژه در کشــورهای
انگلیــس و آمریــکا بــوده اســت .در ایــن میــان ،در زمینــة ارزیابــی دروازههــاي اطالعــات موضوعــي

کار بیشــتری انجــام شــده اســت .در بســياري از ایــن پژوهشهــا تمرکــز بــر ارزياب ـي داخلــي يــک

مــورد اســت و بیشــتر ،يــک دروازة اطالعــات موضوعــی ویــژه بررســی و ارزيابــي شــده اســت .در
اینگونــه پژوهشهــا بیشــتر ارزيابيهــا بــر پایــة دیدگاههــای کاربــران و بــرای ارائــة راهنمايــي
در ارتقــای دروازه بــر پایــة ســليقهها و نيازهــاي مخاطبــان آنهاســت .در ســطح منطقــهاي نیــز

پژوهشهایــی بــا هــدف توصيــف يــا مقايســة يــک نمونــه از دروازههــاي اطالعــات موضوعــي

انجــام شــده کــه از لحــاظ نمونههــاي برگزیــده و چگونگــی تجزيــه و تحليــل آنهــا گوناگــون
هســتند .رویهمرفتــه ،از آنجــا کــه تاکنــون پژوهشــی در زمینــة دروازههــای اطالعــات موضوعــی

در ایــران منتشــر نشــده و در ســطح جهانــی نیــز پژوهشهــای کمتــری بــر ایجــاد دروازههــا تمرکــز

داشــتهاند ،دروازة اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة ایــران میتوانــد از نــوآوری برخــوردار
باشــد و بــه بخشــی از نیازهــا در ایــن زمینــه پاســخ گویــد.
 .3روش

در ایــن پژوهــش روش پیمایــش توصیفــی بـهکار گرفتــه شــد و در پایــان بــه طراحــی سیســتم

منجــر گردیــد .ایــن پژوهــش از دیــدگاه زمانــی در زمــرة پژوهشهــای مقطعــي ،از دیــدگاه نــوع

و روش گــردآوري دادههــا ،آمیختــهای از مطالعــات اســنادي و پيمايــش دروازههــای اطالعــات

موجــود ،و از دیــدگاه ماهيــت پژوهــش در زمــرة پژوهشهــای توســعهای ـكاربــردي قــرار
ميگيــرد.

ایــن پژوهــش در چنــد گام انجــام شــد (شــکل  .)1نخســت ،هــدف دروازه و کاربــران

هــدف آن تعییــن و بــر پایــة آن ،نمونههــای هماننــد در جهــان مــرور شــد و ســاختار اولیــة دروازۀ

اطالعــات طراحــی گردیــد .گام بعــد ،دســتهبندی موضوعــی منابــع بــر پایــة موضوعهــای اصلــی و

فرعــی بــود .ســپس ،منابــع معتبــر (مدخلهــاي اطالعاتــي در ســطح قالــب) شناســايي و دســتهبندي
شــدند .گام بعــد ،تهيــة ســیاهة وارســی و کنتــرل مدخلهــاي اطالعاتــي در ســطح قالــب ،فراینــد

مجموعهســازی ،و ســپس ،گــردآوري اطالعــات توصيفــی و شــرح منابــع و محتــواي آنهــا بــود.
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پــس از گــردآوری دادههــای الزم و مطابقــت نیازهــا بــا ســاختار دیگــر دروازههــای موضوعــی

جهــان و طراحــی الگــو و ســاختار اولیــة ســامانه ،دروازۀ اطالعــات علمــی،پژوهشــی ،و فناورانــة
ایــران طراحــی و ســاخته شــد .در پایــان نیــز اطالعــات گردآوریشــده در ســامانه بارگــذاری و

ســامانه راهانــدازی گردیــد .جزئیــات روش پژوهــش در بخشهــای آینــده آمــده اســت.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف دروازه و ﻛﺎرﺑﺮان آن

ﺟﺴﺖوﺟﻮي دروازهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ دروازهﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه

ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻣﺘﻮن و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﻴﻪ دروازه اﻃﻼﻋﺎت

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺪﺧﻞﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻟﺐ

ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ وارﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﺧﻞﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﺎزي و ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ دروازه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﻳﺮان

ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و راهاﻧﺪازي آن

شکل  .1گامهای پژوهش
ﺷﻜﻞ  .1ﮔﺎمﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

 .1-3تعیین هدف دروازه و کاربران هدف آن

هــدف اصلــی طراحــی و راهانــدازی «دروازۀ اطالعــات علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری ایــران»

ســاخت یــک پایــگاه اطالعــات بــزرگ (دروازة اطالعــات) از منابــع علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة

ایــران بهعنــوان منبعــی ارزشــمند بــرای اســتفادۀ دانشــگاهیان و پژوهشــگران در داخــل و خــارج از
کشــور اســت .ایــن کار چنــد هــدف اصلــی و فرعــی نیــز داشــت:
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شناسائی معتبرترین منابع اینترنتی علمی ،پژوهشی ،و فناورانة کشور؛

دســتهبندی معتبرتریــن منابــع اینترنتــی علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة کشــور بــر پایــة نیــاز
کاربــران در قالبهــا و موضوعهــای کاربــردی؛

بهبــود شــیوۀ ارائــۀ اطالعــات و منابــع اینترنتــی علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــه و بهبــود کیفیــت
خدمــات بــا کاربــرد ابزارهــای فنــاوری؛

بهبــود دســترسپذیری و اســتفادهپذیری منابــع اینترنتــی و الکترونیکــی علمــی ،پژوهشــی ،و
فناورانــه.

 .3-2بررسی نمونههای همانند

بررســی نمونههــای هماننــد بــرای گــردآوری تجربههــای موفــق کشــورهای دیگــر در ایــن

زمینــه بــه انجــام رســید .هرچنــد ایــن بررســی ســنگبنــای طراحــی و ســاخت «در» قــرار گرفــت،

ولــی ویژگیهــای تــازهای نیــز در طراحــی بــدان افــزوده شــد کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره

میشــود .از میــان نمونههــای دروازههــای اطالعــات موضوعــی بررسیشــده در جهــان میتــوان
بــه «آدام» 1بــا موضوعهــای هنــر ،طراحــی ،معمــاری ،و رســانه در انگلســتان؛ درگاه مــوزة ملــی

دریانــوردی (انامامپــورت) 2در لهســتان؛ «اگریگیــت» 3در حــوزة اطالعــات کشــاورزی بــرای

پژوهشــگران اســترالیایی؛ «داچــس» 4خدمــات اطالعرســانی موضوعــی هلنــد؛ «هاردیــن» 5در زمینــة

علــوم پزشــکی و بهداشــت (در آمریــکا)؛ «بــکال» 6دروازة اطالعاتــی عقایــد ،فرهنــگ ،و یادگیــری

در اســترالیا؛ «تکاکســترا» 7در حــوزة مهندســی ،ریاضیــات ،و رایانــه در انگلســتان؛ «رودی» 8در
زمینــة طراحــی شــهری در انگلســتان؛ و بســیاری دروازههــای موضوعــی دیگــر اشــاره کــرد.

 .3-3دستهبندی موضوعی منابع

فیلدهــای «موضــوع» و «موضــوع فرعــی» شــمای ردهبنــدی طــرح «در» را تشــکیل میدهنــد.
)1. ADAM: the Art, Design, Architecture & Media Information Gateway (http://www.adam.ac.uk
)2. National Maritime Museum in Gdańsk (http://www.en.nmm.pl
3. Agrigate: An Agriculture Information Gateway for Australian Researchers (http://www.nla.gov.au/pathways/
)jnls/newsite/view/453.html
)5. Hardin.MD (http://hardinmd.lib.uiowa.edu/index.html

)4. DutchESS (https://www.kb.nl/en

)7. TechXtra (http://www.techxtra.ac.uk

)6. BeCal (http://www.becal.net
)8. RUDI (http://www.rudi.net
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بــا آنکــه شــماهای ردهبنــدی گوناگونــی بــرای دســتهبندی دانــش بشــری و منابــع اطالعاتــی ماننــد

ردهبنــدی کتابخانــة کنگــره ،ردهبنــدی دیویــی ،ردهبنــدی بنیــاد علــوم آمریــکا بــود ،ولــی چــون

کاربــران «در» جامعــة علمــی و دانشــگاهی بودنــد ،دســتهبندی رشــتههای دانشــگاهی «ســازمان

ســنجش آمــوزش کشــور» بــرای طبقهبنــدی موضوعــی اصلــی منابــع بــهکار رفــت .ایــن دســتهبندی

از آن رو مناســب بــود کــه دانشــجویان و پژوهشــگران بــر پایــة رشــتههای دانشــگاهی خــود بــه

آســانی میتوانســتند منابــع اطالعــات را در وب بازیابــی کننــد .افــزون بــر تــورق موضوعــی ،بــا
ایــن روش کاربــران میتوانســتند بــر پایــة فیلدهــای گوناگــون بــه جســتوجوی «در» بپردازنــد.

بــرای گزینــش و برچس ـبگذاری موضوعهــای فرعــی نیــز از موضوعهــای «کتــاب دانــش ایــران»

(انصافــی،غریبــی و علیدوســتی  )1394اســتفاده شــد .دســتهبندی موضوعــی منابــع انتخابــی شــامل
شــش موضــوع اصلــی علــوم پایــه ،علــوم پزشــکی ،فنــی و مهندســی ،کشــاورزی و دامپزشــکی،

علــوم انســانی ،هنــر و معمــاری و موضوعــات فرعــی آنهــا بــود .در جــدول  ،1نمونــهای از

دســتهبندی موضوعــی فرعــی مربــوط بــه موضــوع اصلــی فنــی و مهندســی ارائــه شــده اســت .مشــابه

جــدول  ،1بــرای هــر یــک از موضوعــات اصلــی دیگــر ،موضوعــات فرعــی از «کتــاب دانــش
ایــران» اســتخراج شــد.

جدول  .1تقسيمات موضوعي فرعي برای موضوع اصلی «فني و مهندسي»
فني و مهندسي

14

مهندسي مکانيک

مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم

مهندسي ساخت و توليد

مهندسي شيمي

مهندسي زلزله

مهندسي شيمي ـ گاز

مهندسي الکترونيک

مهندسي صنايع ـ سيستم

مهندسي مکانيک ـ کاربردي

مهندسي عمران

مهندسي برق ـ رباتيک

مهندسي کنترل

مهندسي صنايع

مهندسي عمران ـ آب

بيومکانيک

مهندسي کامپيوتر

مهندسي نقشه برداري

مهندسي ژنتيک و بيولوژي ملکولي

مهندسي برق

کامپيوتر

مهندسي شيمي ـ کاتاليست

مهندسي مواد

مهندسي برق ـ قدرت ـ کنترل

مهندسي عمران ـ بتن

مهندسي مواد ـ متالوژي

مهندسي ساختمان

مهندسي عمران ـ مديريت و ساخت

مهندسي و علم مواد

ابزار دقيق

مهندسي هواپيما

مهندسي پليمر

فناوري دريايي

مهندسي کامپيوتر ـ پردازش تصوير
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فني و مهندسي

مهندسي نساجي

مهندسي فناوري اطالعات

مهندسي کامپيوتر ـ هوش مصنوعي

مهندسي نفت

اتوماسيون

مهندسي کامپيوترـ نرمافزار

مهندسي هستهاي

بيومواد

برنامهريزي بودجة کشوري

مهندسي پزشکي

مهندسي حملونقل

رباتيک

مهندسي شيمي ـ نفت

مهندسي شيمي ـ نانوتکنولوژي

ژئودزي

مهندسي هوافضا

پتروشيمي

مهندسي حفاري و استخراج نفت

مهندسي برق ـ مخابرات

نانوفناوري ـ مهندسي مواد

مهندسي سيستمهاي اطالعات مکاني

مهندسي معدن

کنترل سيستمها

مهندسي سيستمهاي محيط

مهندسي عمران ـ محيط زيست

مهندسي ارتباطات و سيستمها

مهندسي شيمي ـ بيوتکنولوژي

مهندسي محيط زيست

مهندسي حملونقل ريلي

مهندسي شيمي ـ پليمر

مهندسي انرژي

مهندسي علوم زيستي

مهندسي شيمي ـ محيط زيست

مهندسي برق ـ الکترونيک

مهندسي کامپوزيت

مهندسي شيمي ـ نانو مواد

مهندسي پليمر ـ علوم و تکنولوژي رنگ نانوفناوري ـ مهندسي الکترونيک

مهندسي مکانيک ـ جامدات

مهندسي کامپيوتر ـ فناوري اطالعات ( )ITمهندسي برق ـ مهندسي پزشکي

مهندسي مکانيک ـ سنگ

مهندسي مکانيک ـ هوافضا

مهندسي بيوشيمي

مهندسي مکانيک ـ مواد

مهندسي دريا

مهندسي سيستمهاي انرژي

مهندسي کامپيوتر ـ مهندسي سيستمهاي
اطالعاتي

مهندسي آب

مهندسي شيمي صنعتي

مهندسي کشتيسازي

مهندسي راه آهن

مهندسي گاز

هوش مصنوعي

مهندسي مواد ـ سراميک

مهندسي مکانيک ـ انرژي

نقشهبرداري ـ سنجش از دور

مهندسي مکانيک و تبديل انرژي

 .4-3شناسايي و دستهبندي منابع (مدخلهاي اطالعات در سطح قالب)

بــرای شناســايي منابــع اطالعــات علمــي ،پژوهشــي ،و فناورانــه از نوشــتههای گوناگــون

بهویــژه در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســي بهــره گرفتــه شــد .بــر پایــة معيارهــاي ارزيابــي و

انتخــاب منابــع کــه در نوشــتهها بــود ،معیارهــای ارزیابــی منابــع وبشناســایی و دســتهبندی شــدند

کــه توضیــح آن در بخــش مجموعهســازی آمــده اســت .جســتوجو در وب بــا کليدواژههــاي
مناســب (کلیدواژههــای مربــوط بــه موضوعــات اصلــی و فرعــی بــه انضمــام قالبهــای اطالعاتــی
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منابــع ماننــد کتــاب ،همایش،کتابخانــه ،رســاله و  )...انجــام و  203پايــگاه اطالعــات شناســايي شــد.
ســپس ،ایــن پايگاههــا از دیــدگاه منابــع اطالعاتــي کــه ارائــه میکننــد ،دوبــاره بررســي شــدند
و روشــن شــد کــه در کل ،دارای ده قالــب گوناگــون هســتند .ایــن قالبهــا کــه عبــارت بودنــد
از نشــريه،پاياننامــه /رســاله ،گــزارش طــرح پژوهشــي ،همايــش علمــي ،کتابخانــه ،پروانــة ثبــت

اختــراع ،ســخنراني ،دورة کوتاهمــدت آموزشــي ،انجمــن علمــي ،و کتــاب دانشــگاهي در طراحــی

دروازة اطالعــات ب ـهکار رفتنــد.

 .5-3تهية سیاهة وارسی مدخلهاي اطالعات در سطح قالب

ســیاهة وارســی مدخلهــاي اطالعــات بــا هــدف يکدستســازی و يکسانســازي اطالعــات

گردآوريشــده در قالــب مشــخصی از پايگاههــاي گوناگــون اطالعــات انجــام شــد .بــرای ایــن
کار ،نخســت اطالعــات بيــش از  50عنــوان از پايگاههــاي اطالعــات معتبــر کــه بنــا بــود ارائــه

شــوند ،گــردآوري و بــر پایــة نيازهــاي احتمالــي کاربــران ،شــماي فــرادادهاي طراحــي شــد .ایــن

شــما بــراي هــر رکــورد فيلدهــاي موجــود در جــدول  ،1اســت کــه پــس از طراحــي و دريافــت

مشــاوره از متخصصــان کتابــداري و کارشناســان فنــي سيســتم بــه تأييــد رســیده اســت .ايــن شــما

بهعنــوان ســیاهة وارســی مدخلهــاي اطالعاتــي بــرای گــردآوري و ورود اطالعــات ب ـهکار رفــت.
جدول  .2شمای فراداده
ردیف نام فیلد

16

توصیف

ردیف نام فیلد

توصیف

1

عنوان

اجباری ـ ورود اطالعات

13

پوشش زمانی

اختیاری ـ ورود اطالعات

2

عنوان کوتاه

اختیاری ـ ورود اطالعات

14

پوشش زبانی

اجباری ـ فراخوانی از پایگاه

3

نشانی اینترنتی

اجباری ـ ورود اطالعات

15

نوع

اجباری ـ فراخوانی از پایگاه

4

موضوع اصلی

اجباری ـ فراخوانی از پایگاه

16

یادداشت

اختیاری ـ ورود اطالعات

5

موضوع فرعی

اجباری ـ فراخوانی از پایگاه

17

هدف

اختیاری ـ ورود اطالعات

6

توصیف

اجباری ـ ورود اطالعات (بیشینه 18
 150واژه)

لوگو

اختیاری ـ ورود اطالعات

7

مالک

اختیاری ـ ورود اطالعات

19

تلفن

اختیاری ـ ورود اطالعات

8

ناشر

اختیاری ـ ورود اطالعات

20

ارتباط از طریق اختیاری ـ ورود اطالعات
پست الکترونیکی

9

دولتی /خصوصی اختیاری ـ فراخوانی از پایگاه

21

سیاست دسترسی اجباری ـ فراخوانی از پایگاه

دروازة اطالعات علمی ،پژوهشی ،و فناورانة ایران :خدمتی نوین برای پژوهشگران ایرانی | پورنقی و دیگران

ردیف نام فیلد

توصیف

ردیف نام فیلد

توصیف

10

زمان شروع

اختیاری ـ ورود اطالعات

22

سیاست اشتراک اختیاری ـ ورود اطالعات

11

زمان پایان

اختیاری ـ ورود اطالعات

23

تاریخ ایجاد

اختیاری ـ ورود اطالعات

12

پوشش جغرافیایی اختیاری ـ ورود اطالعات

24

تاریخ بهروزآوریاختیاری ـ ورود اطالعات

افــزون بــر ایــن ،بــرای افزایــش ربــط اطالعــات بازیابیشــده بــا نیــاز کاربــران ،بــه هــر یــک از

رکوردهــا فیلــد دیگــری بــا نــام «امتیــاز» اختصــاص داده شــد .فیلــد امتیــاز دارای مقــداری از صفــر
تــا  10اســت و بــه هــر رکــورد داده میشــود .ایــن فیلــد ،ورای رابــط کاربــری اســت و کاربــران

نمیتواننــد آن را ببیننــد .ولــی ،اگــر کاربــری نتایــج بازیابیشــده را بــر پایــة «میــزان ارتبــاط» مرتــب
کنــد ،رکوردهایــی در ابتــدای فهرســت خواهنــد آمــد کــه امتیــاز بیشــتری دارنــد.

 .6-3مجموعهسازی

کیفیــت مجموعــه مهمتریــن ویژگــی یــک دروازة اطالعــات اســت .از آنجــا کــه هــدف
نخسـ ِ
ـت «در» ارائــة خدمــات اطالعرســانی بــه پژوهشــگران و جامعــة علمــی کشــور بــود ،پوشــش

موضوعــی آن همــة موضوعهــای علمــی و دانشــگاهی را دربــردارد .انتخــاب پایگاههایــی کــه

ایــن منابــع را پوشــش میدهنــد ،خــود تــا حــدی ضامــن کیفیــت منابــع اســت .نخســتین قالــب،

مقالههــای منتشرشــده در نشــریههای علمــی بــود؛ چــرا کــه پژوهشــگران بیشــتر از ایــن رســانه

بــرای انتقــال اطالعــات اســتفاده میکننــد و انتظــار هــم دارنــد کــه مباحــث علمــی روز را در ایــن
رســانه بیابنــد .کتابخانــه ،کتــاب (دانشــگاهی) ،همایــش علمــی ،گــزارش طــرح پژوهشــی ،انجمــن

علمــی ،پایاننامههــای کارشناســی ارشــد و دکتــری ،و انجمــن علمــی از دیگــر قالبهایــی بودنــد

کــه بــرای مجموعهســازی در نظــر گرفتــه شــدند .بنابرایــن ،تیــم مجموعهســازی پایگاههایــی را

جس ـتوجوکــرد کــه ایــن منابــع اطالعاتــی را دربرداشــتند و بــهزبــان فارســی و در ایــران تولیــد
شــده بودنــد.

مســئلة دیگــر و شــاید مهمتریــن مســئله در فراینــد مجموعهســازی ،کنتــرل کیفیــت و

معیارهــای گزینــش پایگاههــای اطالعــات و وبگاههــا بــود .بیگمــان ،ایــن کیفیــت بــا توجــه بــه

نیــاز کاربــران معنــا پیــدا میکنــد ( .)Filén 2000منابــع باکیفیــت منابعــی هســتند کــه پاس ـخگوی

نیــاز کاربــران باشــند .بــرای تعریــف خطمشــی مجموعهســازی و اعتبــار منابــع ،از رهنمودهــای
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دانشــگاه «وســترن کالیفرنیــا» 1اســتفاده شــد .دســتنامة طــرح «دیزایــر» 2نیــز کــه در «اتحادیــة اروپــا»

رهنمودهایــی را بــرای بررســی کیفیــت در دروازههــای اطالعاتــی و موضوعــی ارائــه کــرده اســت،
در ایــن پژوهــش ب ـهکار رفــت .ایــن رهنمودهــا از مهمتریــن چارچوبهــای تعییــن کیفیــت منابــع

وب بــرای دروازههــای موضوعــی بهشــمار میآیــد .چارچــوب بررســی کیفیــت «دیزایــر» ســه
معیــار کلیــدی محتــوا ،شــکل ،و فراینــد را دربـردارد .هــر یــک از ایــن معیارهــا خــود شــاخصهای

گوناگونــی دارنــد ( .)Social Science Information Gateway 2001بدیــن ترتیــب ،خطمشــی

مجموعهســازی بــرای بررســی کیفیــت منابــع مشــخص شــد .افــزون بــر ایــن ،معیارهــای ویــژهای
نیــز در ایــن طــرح دیــده شــدند:

ارائة امکاناتی مانند جستوجو در پایگاه یا تورق؛

قابــل توجهبــودن حجــم منابــع .بــرای نمونــه ،ســامانة نشــریههای مؤسسـههایی گزینــش شــدند
کــه دســتکــم دارای  10نشــریه بودنــد.

بــر پایــة معیارهــای یادشــده و بــرای راهانــدازی ویرایــش نخســت «در» 203 ،پایــگاه اطالعــات

گزینــش و توصیــف هــر یــک از آنهــا بــر پایــة شــمای فــراداده انجــام شــد.
 .7-3توصيف منابع و محتوا

بــرای گــردآوری رکوردهــای اطالعاتــی در گام نخســت ،بــا کلیدواژههــای مرتبــط بــا ده

قالــب اصلــی ماننــد همایــش ،نشــریه  ،کتابخانــه ،و  ...جسـتوجوی گســتردهای در اینترنــت انجــام
و اطالعــات رکوردهــای اصلــی شناساییشــده در قالــب فرمــی در نرمافــزار «اکســل» گــردآوری

شــد .ســپس ،بــا نظــارت دو تــن از متخصصــان پــروژه و ارزیابــی رکوردهــا بــا معیارهــای مــورد نظر،
کار گزینــش انجــام گرفــت .دادههــای هــر رکــورد از وبگاههــاي آنهــا برداشــته شــد .بنابرایــن،

همــة وبگاههــا جسـتوجو و شناســايي شــده و دوبــاره بررســی شــدند و اطالعــات آنهــا در ســیاهة
وارســی ثبــت شــد .برخــي از ايــن پايگاههــا چنــد نــوع قالــب منبــع و برخــي فقــط يــک نــوع قالــب
منبــع را پوشــش میدادنــد .برخــي نیــز تنهــا يــک موضــوع اصلــي و برخــي نیــز چنــد موضــوع

اصلــي داشــتند .بــرای ب ـهروزآوری محتــوا نیــز پیشبینــی شــد کــه بخــش پشــتیبانی در پایــان هــر
ســال همــة رکوردهــای اطالعاتــی را بازبینــی و تغییــر پیونــد یــا محتــوا را روزآمــد کنــد .همچنیــن،

یــک جس ـتوجوی عمومــی در اینترنــت نیــز در پایــان هــر ســال پیشبینــی شــد کــه پایگاههــای
2. DESIRE project
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دادة تــازه و متناســب بــا محتــوا و معیارهــای مــورد نظــر بــه ایــن دروازه افــزوده شــوند.
 .8-3طراحی و ساخت دروازۀ اطالعات

دروازة اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة ایــران دارای پایــگاه دادة «اســکیوال ســرور»

1

روی «داتنــت فریــمورک  2»4/5و در زیردامنــة  DAR.IRANDOC.AC.IRبــا ویژگیهــای زیــر
راهانــدازی شــد:

دســتهبندی پایگاههــای علمــی،پژوهشــی ،و فناورانــه بــر پایــة شــش موضــوع اصلــی و
موضوعهــای فرعــی آنهــا؛

دستهبندی پایگاههای علمی،پژوهشی ،و فناورانه بر پایة ده قالب منبع؛
امکان جستوجو در پایگاه داده؛

امکان تورق در موضوعهای اصلی و فرعی و قالبهای منابع؛

امکان تورق الفبایی همة پایگاههای علمی ،پژوهشی ،و فناورانه؛
امکان پیشنهاد پایگاه تازه از سوی کاربران؛
معرفی دروازههای اطالعات دیگر؛

امــکان امتیازبنــدی پایگاههــای علمــی،پژوهشــی و فناورانــه بــهدســت مدیــر سیســتم کــه در
ترتیــب نمایــش اطالعــات تأثیرگــذار اســت؛

امــکان دیــدن آمــار دروازۀ اطالعــات بــر پایــة بیشــترین بازدیــد بهتفکیــک روز،مــاه ،و ســال
و همچنیــن ،بـه تفکیــک موضــوع و قالــب منبــع.

نمــودار ارتبــاط موجودیتهــای 3ســامانه بــر پایــة اســتاندارد «یــوامال» 4در تصویــر  ،1آمــده

اســت .همچنیــن ،در تصویــر  ،2بخشــی از صفحــة نخســت دروازة اطالعــات علمــی ،پژوهشــی و

فناورانــة ایــران دیــده میشــود.

)3. Entity Relationship Diagram (ERD

2. Dot Net Framework 4.5

1. Sql server
4. UML
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺒﻊ.

2

ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎي 1ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد »ﻳﻮامال« در ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،1آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
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ﻧﺨﺴﺖ دروازة اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﺔ اﻳﺮان دﻳﺪه

ﻣﻲﺷﻮد.
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ﺗﺼﻮﻳﺮ  .1ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎي دروازة اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،و ﻓﻨﺎوراﻧﺔ اﻳﺮان

تصویر  .1نمودار ارتباط موجودیتهای دروازۀ اطالعات علمی ،پژوهشی ،و فناورانة ایران

1

). Entity Relationship Diagram (ERD
. UML

2

ایران
اﻃﻼﻋﺎت علمی،
دروازة اطالعات
ﻧﺨﺴﺖ دروازة
ﺻﻔﺤﺔ نخست
ﺑﺨﺸﻲ ازاز صفحة
 ..2بخشی
تصویر
فناورانه اﻳﺮان
پژوهشی ،وو ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﻋﻠﻤﻲ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ،
ﺗﺼﻮﻳﺮ 2

ﻓﺮﻋﻲ
اﺻﻠﻲ و
ﻣﻮﺿﻮع
-8-3
فرعی
ﻫﺎياصلی و
های
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖموضوع
.1.1-8-3موجودیت

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻄﺢ،
ﺑﻨﺪي ازﻫﺴﺘﻨﺪ.
دارایازدودﺳﺘﻪ
هــا ﺳﻄﺢ
دارايع دو
ﺑﺨﺶدرﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ در
هســتند.
دســتهبندی
ســطح
بخــشﻫﺎموضو
پایگاههــا
رﻓﺘﻪ،مرفتــه،
ﻫﻢیه
روي رو

شــود.ﻲ اﺳﺖ
ﺑﻨﺪیي ﻓﺮﻋ
دوم ،دﺳﺘﻪ
موضــوعﺳﻄﺢ
نــام ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اســتاﺻﻠﻲ
ﻣﻮﺿﻮع
بندی ﻧﺎم
اﺳﺖهﻛﻪ ﺑﺎ
نخســتیني اﺻﻠ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪ
ســطح
شــناخته م
اصلــی
کــه بــا
اصلــی
ﻲ دســت
ســطح،

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
رود.ﻓﺮﻋدسﻲــت ﻧهﻴﺰ در
ﻣﻮﺿﻮع
ـیﻲبهﺑﺎشـﻧﺎم
ﻓﺮﻋ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪ
بندیﺑﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪهدﺳﺘﻪ
ﻛﻪ
ـی
بندی فرعـ
ﺷﻤﺎرفرزن
فرعيــیاﺻﻠاسـﻲـتﺑﻪ کــه
ـمار م ـی
بندیياصلـ
رود.دســته
ﻣﻲــد
دوم ،دســت
فرعاـﻳﻦ
اﺳﺖ .ﺑﺎ
ـایﺷﺪه
داده
ی ﻧﻤﺎ
بند،3
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻓﺮﻋـﻲ
ـامانهيشـاﺻﻠﻲ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ
ـیﺑﻨﺪنیـي
دﺳﺘﻪ
موضـﺷﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ـی
اصلــی و
ﻳﺶعهـ
موضو
ـود.دردســته
ـناختهومیش
ـز در سـ
ـوع .فرعـ
بــا نــام
دو ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ،اﻓﺰودن ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .1-8-3ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ

رويﻫﻢرﻓﺘﻪ ،ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ داراي دو ﺳﻄﺢ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻄﺢ،

دروازة اطالعات علمی ،پژوهشی ،و فناورانة ایران :خدمتی نوین برای پژوهشگران ایرانی | پورنقی و
دیگران ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﻄﺢ دوم،

ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،3ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ
در تصویــر  ،3نمایــش داده شــده اســت .بــا ایــن دو موجودیــت ،افــزودن یــا حــذف موضوعهــا
دو ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ،اﻓﺰودن ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
امکانپذیــر شــده اســت.

تصویر  .3مدیریت موضوعهای اصلی و فرعی دروازۀ اطالعات علمی ،پژوهشی و فناورانة ایران
ﺗﺼﻮﻳﺮ  .3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ دروازة اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﺔ اﻳﺮان

 .2-8-3موجودیت قالب منابع اطالعات

پایگاههــا در بخــش قالــب منابــع اطالعــات دارای یــک ســطح از دســتهبندی هســتند .ایــن

ســطح از دســتهبندی بــا نــام موضــوع شــناخته میشــود .دســتهبندی انــواع منابــع در تصویــر ،4

نمایــش داده شــده اســت .بــا ایــن موجودیــت ،امــکان افــزودن یــا حــذف قالــب منابــع اطالعــات

فراهــم شــده اســت.
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ﺷﻮد .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،4ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻮع
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﺎم

اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ،اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن ﻳﺎ ﺣﺬف ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ایران
فناورانة اﻳﺮان
پژوهشی ،وو ﻓﻨﺎوراﻧﺔ
علمی ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ،
اطالعات ﻋﻠﻤﻲ،
دروازۀ اﻃﻼﻋﺎت
اطالعات دروازة
منابع اﻃﻼﻋﺎت
قالب ﻣﻨﺎﺑﻊ
مدیریت ﻗﺎﻟﺐ
 .4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
تصویر .4
ﺗﺼﻮﻳﺮ

 .4 .4ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
 .4بحث و نتیجهگیری

ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺳﺮﻳﻊ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ
بازیابــی و دسترســی کارآمــد و ســریع پژوهشــگران بــه اطالعــات و محتــوای مرتبــط بــا آنچــه
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﻠﻮم راﻳﺎﻧﻪ ،و دﻳﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي
جســتوجو میکننــد ،از مهمتریــن دغدغههــای متخصصــان علــوم اطالعــات ،علــوم رایانــه ،و
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت ،و اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎلﻫﺎي
دیگــر حوزههــای بازیابــی اطالعــات اســت .اینترنــت ،انفجــار اطالعــات ،و افزایــش روزافــزون
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﻓﺰوده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،دروازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻜﻲ از
منابــع اطالعــات در ســالهای گذشــته بــر ایــن نگرانیهــا بیــش از پیــش افــزوده اســت .در ایــن
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي
میــان ،دروازههــای اطالعــات یکــی از پاسـخها و راهکارهــای مناســب و مؤثــر بــرای ایــن دغدغههــا
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت
هــایﻛﺮدن و
ی ﻓﻴﻠﺘﺮ
میانجﺑﻪ
ﻧﺎﺷﺮان
ﻛﺘﺎﺑﺪاران و
هــایﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ
درﻫﺎي
ﻴﺎﻧﺠﻲ
ﺳﻨﺘﻲ ،ﻣ
ســنتی،
اطالعاتــی
محیط
هســتند.
ﻲهــا
اﻃﻼﻋﺎﺗی
و نگران
کتابــداران وو
انســانی ماننــد

اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ـن ،از
اﻧﺒﺎﺷﺘﻲ
منابـي
ﻛﺎرﺑﺮان ﺑوﻪﺟﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮا
ـران
ﺟﺴﺖــات
ـع اطالع
ﻣﻨﺎﺑﻊـران بــه
کاربـ
اﻃﻼﻋﺎتـد.دربنابرایـ
وﺟﻮ ميیپرداختنـ
ـردازشﻳﻦ،اطالعــات
ﻲـردن و پـ
فیلترﻣکـ
ناشـ

بهجــای جســتوجوی اطالعــات در انباشــتی از منابــع ،در فهرســتها و نمایههــای ســاختاریافته

و سازماندهیشــدة اطالعــات جســتوجو میکردنــد .منطــق ورای دروازههــای اطالعــات نیــز
چنیــن اســت؛ چــرا کــه در ســاختار خــود متخصصــان موضوعــی و اطالعرســانان حرفـهای را بـهکار

میگیرنــد تــا بــه گزینــش ،ردهبنــدی ،و فهرستنویســی منابــع اینترنتــی بپردازنــد و از ایــن راه
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جس ـتوجو و بازیابــی اطالعــات کاربــران را آســان کننــد.

دروازۀ اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة ایــران میتوانــد امکانــات و ویژگیهــای زیــر

را فراهــم ســازد:

فراهمســاختن فضایــی مناســب بــرای دسترســی ســریع دانشــگاهیان و پژوهشــگران بــه
تازهتریــن منابــع اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فنــاوری؛

ارائۀ اطالعات آماری از منابع اطالعات علمی ،پژوهشی ،و فناوری کشور در وب؛
کنترل کیفیت محتوا برای استفادۀ کاربران؛

تشــویق بهاشــتراکگذاری منابــع تــازه و باکیفیــت موجــود در شــبکه بــرای اســتفادۀ
پژوهشــگران و دانشــگاهیان.

دروازۀ اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــه ( َدر) از یکســو دســتیابی پژوهشــگران

را بــه پایگاههــای داده آســان میکنــد و از ســوی دیگــر ،بــه سیاســتگذاران علــم و فنــاوری
نمایــی فراگیــر از وضعیــت ایــن پایگاههــا نشــان میدهــد .ایــن دروازه بــر پایــة شــاخصهای

اســتاندارد طراحــی و اجــرا شــده و شــاخصهای عملکــردی آن همراســتا بــا کار (Belcher, Place

) and Conole. (2000و  )Martinez Santiago 2010اســت .ایــن دروازه پیونــد بــه پایگاههــای دادة

گوناگــون را بــا مدارکــی ماننــد پایاننامههــا ،رســالهها ،نشــریهها ،گــزارش طرحهــای پژوهشــی،

کتابخانههــای دانشــگاهی ،و همایشهــا در رشــتههای اصلــی و فرعــی فراهــم میســازد .دسترســی

بــه پایگاههــای داده در وب بــر پایــة نیــاز کاربــران در چارچوبهــا و موضوعهــای کاربــردی ،بــا

بهبــود شــیوة ارائــه و کیفیــت خدمــات و همچنیــن ،بــا افزایــش دســترسپذیری و اســتفادهپذیری

بهعنــوان درگاهــی ارزشــمند بــرای اســتادان ،دانشــجویان ،و پژوهشــگران از کارکردهــای کلیــدی

« َدر» هســتند .در ایــن ســامانه کاربــران میتواننــد بــر پایــة نیــاز خــود در پایگاههــای اطالعــات در
موضوعهــا و قالبهــای گوناگــون جســتوجو را انجــام و بــه نشــانی اینترنتــی آنهــا راهنمایــی

شــوند .همچنیــن ،کاربــران میتواننــد بــا اســتفاده از بخــش پیشــنهاد پایــگاه کــه در صفحــة نخســت

ســامانه اســت ،پایگاههــای دیگــری را کــه مفیــد میداننــد و در لیســت پایگاههــای ســامانه
نیســتند ،بــرای بررســی پیشــنهاد کننــد .ایــن پیشــنهادها گــردآوری میشــوند و در دورههــای زمانــی

بهروزرســانی پایــگاه بــر پایــة معیارهــای ارزیابــی ســنجیده خواهنــد شــد و اگــر معیارهــای الزم را

داشــته باشــند ،بــه دروازة اطالعــات افــزوده میشــوند .امــکان دیگــر ســامانه  ،بخــش آمــار اســت
کــه بیشــتر بــه کار سیاســتگذاران و مدیــران میآیــد و نشــاندهندة انــدازة بازدیــد کاربــران از
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پایگاههــای گوناگــون و همچنیــن ،انــدازة بازدیــد موضوعهــا و قالبهــای اطالعاتــی گوناگــون
اســت .افــزون بــر ایــن ،امــکان دریافــت بازخــورد از رضایــت کاربــران و دریافــت اطالعــات

جمعیتشــناختی کاربــران ماننــد رشــته و گرایــش ،جنــس،ســن ،و ( ...در بخــش نامنویســی و ورود
بــه ســامانه) در نســخههای آتــی پیشبینــی شــده اســت .پیشبینــی ارزیابــی رضایــت و اثربخشــی

دروازه همراســتا بــا پژوهشهــای ) Monopoli and Nicholas (2001و )Mackie and Burton (1999

اســت کــه در پایــان ســال نخســت پــس از رونمایــی آن انجــام خواهــد شــد.

 .5پیشنهادهایی برای پژوهش

دروازۀ اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــه بهعنــوان نخســتین خدمــت از ایــن دســت

میتوانــد راهگشــای انجــام پژوهشهــای دیگــر بــرای طراحــی و ســاخت دروازههــای اطالعــات

موضوعــی یــا بهبــود آنهــا باشــد .پژوهشهایــی کــه در آینــده میتــوان در ایــن زمینــه بــه انجــام

رســاند ،عبارتانــد از:

طراحــی و راهانــدازی دروازههــای اطالعــات موضوعــی عمومــی بــر پایــة نیــاز کاربــران

گوناگــون بــه انــواع اطالعــات (بــرای نمونــه ،دروازههــای اطالعــات گردشــگری ،بــورس،

بهداشــت ،ســامت ،ورزش ،خانــواده،و )...؛

طراحــی و راهانــدازی دروازههــای اطالعــات علمــی موضوعــی ویــژه در هــر رشــتة تخصصــی

بــا جزئیــات و دادههــای تخصصــی بیشــتر (بــرای نمونــه ،دروازههــای اطالعــات علــم اطالعــات
و دانششناســی ،روانشناســی ،مدیریــت ،و )...؛

طراحی متادروازههای اطالعات از مجموعة دروازههای اطالعات گوناگون؛

بررســی دورهای کاربــران « َدر» بــرای بهرهگیــری از اطالعاتــی ماننــد میــزان جســتوجو و
مــرور پایگاههــای گوناگــون بــرای سیاســتگذاریهای خــرد و کالن در زمینــة تبلیغــات
پایگاههــای اطالعــات گوناگــون.
 .6قدردانی

ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی اســت کــه بــا حمایتهــای مــادی و معنــوی

«پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک)» بــه انجــام رســیده اســت .از «مهنــدس
اســماعیل یلمههــا» کــه طراحــی ســایت و برنامهنویســی دروازة اطالعــات علمــی،پژوهشــی و
فناورانــة ایــران را بــر عهــده داشــتند نیــز ســپاسگزاری میشــود.
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دروازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎ
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Sept. 12,
ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ ،ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ2015).
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖ

رؤیا پورنقی

رؤﻳﺎ ﭘﻮرﻧﻘﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1360داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
متولــد ســال  1360دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات

ﻫﻢ ایشــان
اســت.
تحقیقــات
علــوم و
آزاد واحــد
دانشــگاه
شناســی از
و دان
اﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻮم و
واﺣﺪ
داﻧﺸﮕﺎهشآزاد
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از
هماکنــون اســتادیار پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران اســت.

ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ،دروازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎ
سیســتمهای اطالعــات مکانــی ،دروازههــای اطالعاتــی ،علمســنجی ،حــق

ﺟﻤﻠﻪ پژوهشـ
ازـه عالیــق
جملـ
ﺳﻮاداطالعاتــی از
ـی و ســواد
ـرقت علمـ
ﻣﺆﻟﻒ،ــف ،سـ
مؤل
ـی وی اســت.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻋﻠﻤﻲ
ﺳﺮﻗﺖ
ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺣﻖ

رؤﻳﺎ ﭘﻮرﻧﻘﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1360داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و

ﺳﺎلرسولی
ﺑﻬﺮوز رﺳﻮﻟﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ بهروز
 1367داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ

اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﻋﻠﻮمـ و
واﺣﺪ
اﻛﻨﻮنششناســی
اطالعات و دان
اﺳﺖ .علــم
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدر رشــتة
ـجوی دکتــری
 1367دانش
آزادســال
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎهمتولــد

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛ

ﻫﺎيـات ایران اسـ
ﺳﻴﺴﺘﻢاطالعـ
اﺳﺖو .فنــاوری
ـگاه علــوم
اﻃﻼﻋﺎتپژوهشـ
در
ـت .ﻣﻜﺎﻧﻲ ،دروازهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،
اﻃﻼﻋﺎت
اﻳﺮان
ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري

ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳ
آﻣﻮزش
ﻓﻜﺮي،
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ،
دیجیتالـی ،حـق
هـای
وکار ،کتابخانه
ﺣﻘﻮقکسـب
ﻣﺆﻟﻒ وومدلهـای
ﺣﻖاطالعـات
اقتصـاد

ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ ،ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

مؤلـف و حقـوق مالکیت فکـری ،آموزش کتابـداری و اطالعرسـانی،
خدماتﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫ
ﻛﺘﺎﺑﺴﻨﺠﻲ از
ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﺎص و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ/
کتابخانـهای بـرای گـروه کاربـران خـاص و علمسـنجی /کتابسـنجی از جمله

وي اﺳﺖ.
 1367وی اسـت.
ﺳﺎل پژوهشـی
رﺳﻮﻟﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ عالیـق
داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﻬﺮوز

سیروس علیدوستی
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری تخصصــی در رشــتة مدیریــت بــا گرایــش

ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ،ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي ،آﻣﻮزش
سیســتم از دانشــگاه تهــران اســت .ایشــان هماکنــون دانشــیار پژوهشــگاه علــوم
ـران اســت.
اطالعــات ایـ
ـاوری
ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و فنـ
ﺧﺎص و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ /ﻛﺘﺎﺑﺴﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫ
ﻛﺎرﺑﺮان
ﮔﺮوه
ﺑﺮاي

ﺑﻬﺮوز رﺳﻮﻟﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1367داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در

وي اﺳﺖ.

مدیریـت اطالعات ،مدیریـت فناوری اطالعات ،طراحی سیسـتم ،و برنامهریزی

است .اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر،
اﻗﺘﺼﺎد
اﻳﺮان اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري
پژوهشـی وی
جمله عالیق
اسـتراتژیك از

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
دﻛﺘﺮيﻓﻜﺮي،
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺪركو ﺣﻘﻮق
داراي ﻣﺆﻟﻒ
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ،ﺣﻖ
ﺳﻴﺮوسﻫﺎي
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﮔﺮاﻳﺶ ،ﺳﻴﺴ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ
آﻣﻮزش رﺷﺘﺔ
ﺗﺨﺼﺼﻲ در
ﻋﻠﻴﺪوﺳﺘﻲ:

ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
ﻛﺘﺎﺑﺴﻨﺠﻲ از
داﻧﺸﻴﺎرﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ/
اﻛﻨﻮنﺧﺎص و
ﻛﺎرﺑﺮان
ﺑﺮاي ﮔﺮوه
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﮋوﻫﺸﻲاﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان
ﻓﻨﺎوري
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﺗﻬﺮاناياﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه
از

 26وي اﺳﺖ.

