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 های دیجیتالی در ایرانکتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانه

  2، سمانه خویدکی1یعقوب نوروزی

 چکیده

در عصر حاضر تحوالت فناوری اطالعات و 

، ارتباطات از جمله وب اجتماعی و وب معنایی

ای ای را در زمینه توسعه کتابخانهنمای تازهرود

ا های دیجیتالی بدیجیتالی ارائه کرده اند. کتابخانه

و اشتراک  طالعاتهایی از جمله بازیابی دقیق اچالش

کتابخانه  رو هستند. بنابرایندانش کاربران روبه

دیجیتالی معنایی و کتابخانه دیجیتالی معنایی 

های بعدی در تکامل نسل فعلی اجتماعی گام

 هایهای دیجیتالی خواهند بود. کتابخانهکتابخانه

دیجیتالی معنایی اجتماعی، بهبود کارایی 

های مدیریت های دیجیتالی را در زمینهکتابخانه

قیق زیابی دمنابع، امکانات مرور و جستجوی بیشتر، با

محوری و اشتراک دانش کاربران و اطالعات، کاربر

های دیجیتالی را به دنبال ارتباط با دیگر کتابخانه

خواهند داشت. مقاله حاضر در نظر دارد کتابخانه 

دیجیتالی معنایی اجتماعی را به عنوان دورنمایی برای 

های دیجیتالی در ایران معرفی کند. روش هکتابخان

کاررفته در این مقاله، روش مروری )سندی( است و هب

های پس از بررسی اهمیت وب معنایی در کتابخانه

ی، های دیجیتالی معنایدیجیتالی به تشریح کتابخانه

 های دیجیتالی معنایی اجتماعی و ارائهکتابخانه

ا در ایران پرداخته هدورنمایی برای این نوع کتابخانه

 است. 

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه قم.  1

 کارشناسی ارشد کتابداری.  2
 Samaneh.kh1389@gmail.com 

کتابخانه دیجیتالی، کتابخانه  :واژگان کلیدی

دیجیتالی معنایی، کتابخانه دیجیتالی معنایی 

 . اشتراک دانش اجتماعی، سازماندهی دانش،

 مقدمه -1

های دیجیتالی در راستای توسعه کتابخانه

 ها از اواسط سده بیستم به بعد مطرح شدندکتابخانه

هایی سازمان ،های دیجیتالیابخانهکت» در واقع[. 1]

کنان متخصص به انتخاب، هستند که در آن کار

و کمک برای دسترسی به منابع اطالعاتی  سازماندهی

از  ظتپردازند و در آن فرایند تفسیر، توزیع، حفامی

یکپارچگی اطالعات دیجیتالی و نیز اطمینان از وجود 

والنی ای از آثار دیجیتالی در مدت زمان طمجموعه

گیرد تا از این طریق بتوان مورد توجه قرار می

اطالعات دیجیتال را به سرعت و به طور اقتصادی 

ای از جوامع برای استفاده یک جامعه معین یا مجموعه

ترین یکی از مهم بنابراین [.2] در دسترس قرار داد

ها، بازیابی اطالعات است و از کارکردهای کتابخانه

های دیجیتالی بازیابی کتابخانههای پیش روی چالش

ان انبوه منابع دقیق اطالعات مورد نیاز کاربران از می

مطرح شدن و ظهور نسل  دیجیتالی است. بنابراین

سوم وب به نام وب معنایی و کارآیی آن در 

سازماندهی دانش و بازیابی اطالعات، سبب ایجاد 

های دیجیتالی و طراحی تحول در کتابخانه

هدف یک  زیرا. شدی دیجیتالی معنایی هاکتابخانه

سیستم بازیابی اطالعات، برآورد ربط، اقالم اطالعاتی 
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ال بیان وس با نیازهای اطالعاتی کاربر )که در قالب

و هدف وب معنایی ذخیره و بازیابی  استشده( 

 کهاست اطالعات در سطح بسیار گسترده و کارآمد 

عالوه بر تدارک سریع و دقیق اطالعات مورد نیاز 

سط ، زمینه را برای ارائه خدمات خودکار توکاربران

 ایکند که به گونهها به انسان فراهم میماشین

و در اختیار جستجوگر  پیدا کندطالعات را هوشمند ا

های دیجیتالی معنایی در واقع کتابخانه [.3] قرار دهد

های نسل فعلی کتابخانهگام بعدی در تکامل 

های های کتابخانهدیجیتالی خواهد بود. از دیگر چالش

های ها در کتابخانهدیجیتالی این است که داده

توانند دانش و کاربران نمی هستنددیجیتالی ایستا 

بنابراین  [.4] خود را با دیگران به اشتراک بگذارند

و  هااهمیت مسائلی همچون کاربرمحوری در کتابخانه

اشتراک دانش کاربران منجر شد که در ادامه روند 

های های دیجیتالی، کتابخانهتکامل کتابخانه

 دیجیتالی معنایی اجتماعی پدیدار شوند.

در ایران نخستین کتابخانه دیجیتالی در سال 

تحقیقات  ؤسسهآغاز به کار کرده است و م 1333

ران ی، نخستین کتابخانه دیجیتالی ا1المللی تهرانبین

[. 5]اندازی کرد المللی راهدر رشته روابط بین را

های دیجیتالی در ایران در آغاز راه قرار دارند کتابخانه

های دیجیتالی با توجه به و توسعه کتابخانه

های صورت گرفته در عرصه فناوری و ایجاد پیشرفت

های عرصه کتابداری محیط فعالیت جدید جزء اولویت

در واقع تحوالت  [.6]آمده است رسانی در و اطالع

)وب  2فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله وب

 بینی وتغییر، پیش)وب معنایی(،  3اجتماعی( و وب

های کتابخانه ای را در زمینه توسعهدورنمای تازه

کنند و همانگونه که ساالری دیجیتالی ارائه می

( بیان کرده است در عرصه تحوالت فناوری 1334)

هایی موفق خواهند بود کتابخانهاطالعات و ارتباطات 

                                                           
1 http://www.did.ir 

که تغییرات ممکن را با توجه به متغیرهای تأثیرگذار 

و با توجه به آن متغیرها به اصالحات  کردندبینی پیش

به این ترتیب مقاله حاضر در  [.7] الزم همت گمارند

ی های دیجیتالی معنایپی معرفی و پیشنهاد کتابخانه

های اجتماعی به عنوان دورنمایی برای کتابخانه

در ادامه به روش  به این علتدیجیتالی در ایران است. 

مروری، ابتدا اهمیت به کارگیری وب معنایی در 

های دیجیتالی و سپس به تشریح کتابخانه

های دیجیتالی معنایی، کتابخانه دیجیتالی بخانهکتا

معنایی اجتماعی و ارائه درونمایی برای این نوع 

اهد شد. امید است در ها در ایران پرداخته خوکتابخانه

ها و خدماتی را که های آتی، این کتابخانهریزیبرنامه

 دهند مورد توجه قرار گیرند.ارائه می

در اهمیت به کارگیری وب معنایی  -2

 های دیجیتالی کتابخانه

های دیجیتالی از یک یا تعداد همه کتابخانه

ند. کندانش استفاده می سازماندهیبیشتری از نظام 

از نظام  1991های دیجیتالی بعد از نسل اول کتابخانه

ها مجموعه سازماندهیدانش برای  سازماندهیسنتی 

های سنتی سازماندهی نظام. [3] کردنداستفاده می

بندی، های ردهای از طرحانش، طیف گستردهد

 .داردرا دربر غیره ها وفهرست واژگان، اصطالحنامه

های سنتی سازماندهی دانش، این ابزارها و سایر نظام

. [9] اندبرای محیط چاپی طراحی و توسعه یافته

 بندی وهای دیجیتالی معمولی، روی طبقهکتابخانه

عات ند. بازیابی اطالکننویسی منابع تمرکز میفهرست

ها متکی بر موتور جستجوی متنی و در این کتابخانه

مرور آزاد است. مفید بودن این رویکرد ثابت شده 

است، اما ابهام در زبان طبیعی و غفلت از اهمیت 

ها را به همراه دارد. همچنین کاربر در فرایند ابرداده

در حال حاضر،  [.11] اشتراک دانش دخالتی ندارد

مقابله  وتغییر پارادایم جدید  باهای دیجیتال بخانهکتا



 92، پاییز و زمستان 75شماره                                                                                                                                         رهیافت

76 

 های مختلف که عبارتند از: غلبه بر مروربا چالش

هستند.  روروبه، واژهسنتی یا استراتژی مبتنی بر کلید

های کتابخانه دیجیتالی در برای بهبود زیرساخت

راستای افزایش کیفیت اطالعات بازیابی شده، 

ها به مرور چند وجوهایی از طریق گسترش پرستالش

برآورد وجهی انجام شده است، اما رویکردها منجر به 

 [. 11] کاربران نشده است انتظارهای

ترین یکی از مهمدر بستر وب، از سویی دیگر 

شکالتی که هنگام جستجو و بازیابی اطالعات از م

 نداشتن انطباق رهای کاوش با آن مواجه هستیم،موتو

خواسته کاربران با مدارک ارائه شده توسط موتور 

د مدار بودن فراینجستجو است. این مشکل از کلیدواژه

ه که خواستگیرد نشأت میفرض و و این پیشجستج

مل در قالب زبان واقعی کاربران همیشه به طور کا

عبارت جستجو بیان مصنوعی ماشین و کلیدواژه و 

بنابراین برطبق آنچه بیان شده، از  [.12شود ]می

های دیجیتالی بازیابی دقیق های وب و کتابخانهچالش

 اطالعات است. 

حلی بر وب معنایی به عنوان راه در ارتباط با وب،

ی زیابمشکالت کنونی ارائه گردید و تحولی را در با

از تطبیق صرف  معنایی وب زیرااطالعات ایجاد کرد. 

اساس موضوع، ارتباط  و جستجو را بر رفتها فراتر واژه

های دیگر انجام ها و کیفیتها، نوع دادهمیان داده

ین صورت که، در وب معنایی همه [. به ا13] دهدمی

شوند و سپس با شناسایی می بع با یک یو آر المنا

ها ا ابردادهها بداده های اکس ام التگاستفاده از 

شوند. با استفاده از بندی میتوصیف و ساختار

ها این ابرداده سند یا آر دی اف چارچوب توصیف

با  همچنینکنند. قابلیت توصیف و پردازش پیدا می

ها روابط وراثتی و نوعی میان شناسیاستفاده از هستی

معنایی مشخص  ها به منظور انطباقها و مجموعهداده

تواند با از آنجایی که وب معنایی می [.12] شوندمی

ای کتابخانهای و غیردیگر از جمله کتابخانه هایمحیط

کارگیری آن در هب[ 14] تعامل داشته باشد

های های دیجیتالی، مفهوم کتابخانهکتابخانه

ترین کارکرد سازد و مهمدیجیتالی را دگرگون می

د. به بخشرا بهبود می یابی اطالعاتکتابخانه یعنی باز

های استفاده از وب معنایی فرصتعبارت دیگر، 

های دیجیتالی به وجود تابخانهمتعددی را برای ک

ترین آن مربوط به بهبود آورد. شاید اغواکنندهمی

منابع کشف شده توسط کاربران در سراسر 

زدایی های ناهمگن توزیع شده )از طریق ابهاممجموعه

( و بهبود قابلیت همکاری داده جو و یا استنتاججست

، معناییهای وب در میان بسیاری دیگر باشد. فناوری

های دیجیتالی یا مخازن از کتابخانه منجر به ارتقای

طریق بهبود راهبری و بازیابی در محیط ناهمگن 

سازی و محتواسازی، اسناد، پروفایل کاربر، شخصی

 شودنسان و رایانه میبهبود رابط کاربری و تعامل ا

ها ی وب معنایی برای کتابخانهاز امتیازها. [15]

های جوامع دیگر و توان به برقراری ارتباط با دادهمی

های کتابخانه، های دادهپایان دادن به محدودیت

ی هاآشنا کردن آنان با کشف راهبری بهتر کاربران و

ها توسط ماشین و در ن دادهنوین و قابل فهم کرد

شناختی اشاره های کتابنتیجه کسب اطالعات از داده

 .[16] کرد

های دیجیتالی به سوی جریان طبیعی کتابخانه

های دیجیتالی بهترین وب معنایی است. کتابخانه

 ازیرگزینه برای استقرار فناوری وب معنایی است. 

ته الزم یافهای ساخت، دادهیهای دیجیتالکتابخانه

ارا را د انداز وب معناییچشم برای تحقق بخشیدن به

های پیشرفته بسیاری از ویژگی .[17] هستند

داران است. کتاب ابردادهکتابخانه دیجیتالی متکی به 

های دیگر از مجموعه ها یافهرست به منابع موجود در

در واقع ابرداده  [13] کنندتوصیف می هاابرداده طریق

 ست که درهایکی از بنیادهای اصلی وب معنایی؛ قرن

افزون بر این، . [19] شودها استفاده میکتابخانه

ها خانه دیجیتالی در حوزه خاص )کتابمحتوای کتاب

د نموهای بازها( است بنابراین ایجاد سیستمو مقاله
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ی محتوای وجهی، براشناسی چندمانند هستی

 [17. ]تر استکتابخانه دیجیتالی آسان

 های دیجیتالی معناییکتابخانه -3

، ایجاد ی دیجیتالی معناییهاهدف اصلی کتابخانه
امکانات و شرایط بازیابی بهتر از طریق افزایش تعامل 
انسان و سیستم و نیز ایجاد دقت باالتر در 

های ناهمگون جستجوهای پراکنده در میان شبکه
های کتابخانه[. 31] های دیجیتال استکتابخانه

اربران فراهم دیجیتالی معنایی این امکان را برای ک
کند که به اطالعات مورد نظر خود در مورد یک می

ه عین کلمه مورد کد بدون ایندست یابن موضوع
های دیجیتالی کتابخانه. [4] جستجو قرار گیرد

های سازی اطالعات براساس ابردادهمعنایی با یکپارچه
ها، مختلف به عنوان مثال: پروفایل کاربر، بوک مارک

ها دارتر شدن دادهامنجر به معن [21] هاتاکسونومی
ها، دسترسی فقط در این نوع کتابخانه .[4] شوندمی

 شود، بلکهبه یک کتابخانه دیجیتالی محدود نمی
های دیگر بر مبنای قابلیت همکاری با سیستم

سازند. افزون بر ها و سطوح ارتباطات فراهم میابرداده
های رابط های دیجیتالی معنایی،این در کتابخانه

تر، کاربرپسندتر و امکانات کاربری معنایی منسجم

به طور . [19] شودمیجوی بیشتر ارائه ومرور و جست
های کتابخانه دیجیتالی معنایی که خالصه از ویژگی
توان به موارد می شود،نیز یاد می 3از آن به کتابخانه 

 زیر اشاره کرد:
 توانند از آن استفاده کنند؛همه می -

 ها در دسترس است؛تمام دانش در این کتابخانه -

ها در هر زمان و هر نقطه دست این کتابخانه -
 یافتنی هستند؛

 وجهیرابط کاربری چندپسند و کاربرهای ویژگی -
 دارند؛

ثر برای دسترسی به های کارآمد و مؤوجود راه -
 یا است؛مه کتابخانه

استفاده از ابزارهای متعدد و به هم پیوسته رایج  -
 .[22] است

 تابخانه دیجیتالیدر مفاهیم کهمیشه همانطور که 
های اشاره شده است، گرایش کتابخانهمعنایی 

ار ده تمرکز بر بازیابی اطالعات معنادیجیتالی معنایی ب
است و از پرداختن به مسائلی همچون کاربرمحوری و 

گذاری دانش کاربران غفلت فرصت دادن برای اشتراک
 هایل به این مسائل، کتابخانهشده است. برای نی

 (.1)شکل  شدنددیجیتالی معنایی اجتماعی مطرح 

 

 
 [23] ها: مسیر تكامل کتابخانه1شكل 

 کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی

 درگیر کردن جامعه در اشتراک دانش

 کتابخانه دیجیتال معنایی

 دستیابی پذیر از طریق ماشین، نه تنها با ماشین

 کتابخانه

 ای سازمان یافتهمجموعه

 کتابخانه دیجیتال

 جستجوی آنالین و آسان با جستجوی کامل
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 های دیجیتالی معنایی اجتماعیکتابخانه -4

های دیجیتالی معنایی اجتماعی عالوه در کتابخانه

اطالعات از  بر وب معنایی برای بهبود بازیابی

ها کید بر تعامل و ارتباط انسانه تأک 2های وبفناوری

گذاری دانش کاربران با یکدیگر دارد، برای اشتراک

بر همکاری و مشارکت  2استفاده شده است. بنیاد وب

ازه به کاربران اج بنابراین کاربران بنا نهاده شده است،

در حاشیه نویسی و فرایند اشتراک  مشارکت داشتن

های دیجیتالی دهد در نتیجه کتابخانهش را میدان

 هبخدمات معنایی کمک شوند. تر میمعنایی کاربردی

 ، در حالیکندمی ها و تبادل اطالعاتسیستم رتباطا

مردم از تخصص  دهدمیکه خدمات اجتماعی اجازه 

کتابخانه دیجیتال . [11] مند شونددیگران بهره

نایی با ابزار معمعنایی اجتماعی، ترکیبی از وب 

های معنایی، فناوری .[4همکاری در وب است ]

پتانسیل بسیار زیادی در راستای ارائه مبنای قوی و 

بردارند در 2های کاربردی وبقابل توسعه برای برنامه

، 2به طوری که یکپارچگی وب معنایی با وب   .[24]

های هم تالشی برای استفاده مطلوب از ویژگی

 و هم وب معنایی است.  2های مشارکتی وبفناوری

کتابخانه دیجیتالی معنایی شامل  بنابراین

های معنایی، ویکی معنایی، هایی مانند وبالگویژگی

و  اجتماعیهای معنایی جستجوی معنایی، شبکه

[. 23] ای اطالعاتی معنایی اجتماعی استفضاه

اعی محصول های دیجیتالی معنایی اجتمکتابخانه

های دیجیتالی، وب معنایی و سازی کتابخانهیکپارچه

 (.2شکل )است  2وب

 

 
 [4] : تكامل کتابخانه دیجیتالی معنایی2شكل

های در کتابخانه 2به کارگیری وب معنایی و وب

به حوزه سازماندهی دانش م دیجیتالی یعنی توجه توأ

و بازیابی اطالعات از یک سو و از سوی دیگر توجه به 

ران ها و دانش کاربارتباط با کاربران و استفاده از تجربه

توان گفت که وب معنایی و است به عبارت دیگر می

های سازماندهی دانش و بازیابی نه تنها حوزه 2وب

های زهها، بلکه حواین کتابخانهاطالعات را در 

متحول  غیرهسازی، مرجع و مدیریت، مجموعه

 سازد.می

های دیجیتالی دورنمایی برای کتابخانه -5

 معنایی در ایران 

های سرآغاز استفاده از نظام 1361در ایران دهه 

را، که برخی  1371ای بود. اما در واقع دهه رایانه

های دانشگاهی و تخصصی در تهران و بعضی کتابخانه

ها از رایانه بهره گرفتند، باید شروع انمراکز است

های جدی کتابداران ایران در خودکار کردن فعالیت

 هایو نخستین کتابخانه [25] ها دانستامور کتابخانه

ای استوار که بر مبنای یک نظام رایانهدیجیتالی 

 تأسیس شدند. بنابراین 1333هستند، در سال 

بتدای راه قرار های دیجیتالی در ایران در اکتابخانه

دارند و توسعه آنها با توجه به سرعت پیشرفت 

های نوین امری ضروری است و در واقع، فناوری

ها برای حفظ بقا و کاربران خود، ناگزیر به کتابخانه

کتابخانه های 
دیجیتالی 

معنایی

ه کتابخان
یدیجیتال

2وب 
وب 

معنایی
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های نوین از جمله وب اجتماعی و وب پذیرش فناوری

گونه که در مطالب فوق اشاره همانمعنایی هستند. 

های وب اجتماعی و وب فناوریشد، استفاده از 

های دیجیتالی را متحول کارکردهای کتابخانهمعنایی 

های کنونی گشایی در برابر چالشو راه

الی های دیجیتدیجیتالی است. کتابخانههایکتابخانه

و وب اجتماعی،  یدر ایران با اقتباس وب معنای

مدیریت صحیح و کارآمد منابع دیجیتالی را به ارمغان 

بع ثرتر مناتوصیف و کشف مؤ ورند. افزون بر این،آمی

د، را شوکه تعبیر به سازماندهی و بازیابی اطالعات می

 به اینسازند. های دیجیتالی میسر میدر کتابخانه

تحت نام فولکسونومی  2های وبصورت که، از فناوری

های سازماندهی محسوب بندی مردمی(، از شیوه)رده

های طریق استفاده از واژه شود که هر کاربر ازمی

و آن را  ریافت خود را از هر اثر ارائهمدنظر خود د

گذاری و در سازماندهی دانش مشارکت برچسب

یی نیز از سویی دیگر فناوری وب معنا[. 26کند ]می

های و از ویژگی در سازماندهی دانش نقش دارد

بازیابی آن، این است که جستجو و مرور را براساس 

در واقع کند. وب معنایی ارائه می هایداده

روشن اجزا و  ها با توصیف دقیق وشناسیهستی

های دیجیتال، کاربران را در عناصر موجود در کتابخانه

بازیابی مؤثر اطالعات در مجموعه  جستجوی معنایی و

 های اطالعاتی یاریو سایر سامانه هااین کتابخانه

به  هایی که. از دیگر ویژگی[21] دهندمی

 شود، امکان جستجوهای دیجیتالی افزوده میکتابخانه

یجیتالی موجود در ایران و های ددر دیگر کتابخانه

شود. همچنین های کاربردی وب فراهم میبرنامه

پروفایل کاربران )مشخصات و نیازهای اطالعاتی( به 

بندی شود. عالوه بر ردهطور موثرتری مدیریت می

                                                           
1 JeromeDL 

2 DERI - Digital Enterprise Research Institute National 

University of Ireland, Galway, http://library.deri.ie/ 

3 Gdansk University of Technology, 

http://www.bg.pg.gda.pl/ 

 هاجتماعی این نوع کتابخانهمردمی از دیگر خدمات ا

ین ترتیب کاربران غیره است و به اوبالگ و ویکی و 

در فرایند اشتراک دانش دخالت خواهند داشت. در 

الی های دیجیتشود که کتابخانهنتیجه خاطر نشان می

های معنایی اجتماعی، بهبود کارایی کتابخانه

 های:دیجیتالی را در زمینه

 مدیریت منابع؛ -

 مرور و جستجوی بیشتر؛امکانات  -

 بازیابی دقیق اطالعات؛ -

 کاربر محوری و اشتراک دانش کاربران؛ -

ل های دیجیتالی را به دنباارتباط با دیگر کتابخانه -

رویکرد جدیدی را در این خواهند داشت و 

 توانند ارائه دهند. ها میزمینه

: کتابخانه دیجیتالی 1کتابخانه دیجیتالی جروم -6

 معنایی اجتماعی

های کتابخانه از نمونه کتابخانه دیجیتالی جروم

توان از آن به عنوان دیجیتالی معنایی است که می

هره ها در ایران بالگو در راستای ایجاد این نوع کتابخانه

برد. این کتابخانه پروژه مشترک بین کتابخانه گلوی 

و کتابخانه دانشگاه فناوری  7دانشگاه ملی ایرلند

اجزای اصلی سیستم کتابخانه  .[21است ] 3گدانسک

 دیجیتالی جروم عبارتند از:

هریک از منابع توسط  مدیریت منابع: -

معنایی بر طبق هستی شناسی  هایتوصیف

کتابخانه دیجیتالی جروم  شرح داده شده  4هسته

این نمایه تمام متن از محتوای  است. عالوه بر

و بیب  21شناختی مارک منابع و توصیفات کتاب

ستی  4 ستی      ه سته، یک ه سی ه سترش    شنا سی کامل و گ پذیر  شنا

شترک میان تعدادی از حوزه     صلیِ م ست که مفاهیم پایه و ا ها را  ا

صیف می  صص کند و میتو گرایی در مفاهیم تواند مبنایی برای تخ

 . (1339)فتحیان، های مختلف ایجاد کندواژگان حوزهو 

http://library.deri.ie/
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هر کاربر قادر به اضافه کردن ائه شده است. ار 1تک

 .منابع از طریق یک رابط وب است

کتابخانه دیجیتالی جروم  های بازیابی:ویژگی -

های وب معنایی اساس داده جستجو و مرور را بر

این کتابخانه مرورهای مختلف  .[19] کندارائه می

ای که ناوبری چندوجهی مولفه) 7بی ام بی مانند

مدار را برای هد و معماری خدمتدارائه می

های کاربردی دیگر فراهم یکپارچی با برنامه

ای از )امکان نمایش مجموعه 3تی ام ام کند(،می

ای از بندی خوشههای مسطح به صورت طبقهتگ

 های درختی( ودرخت با استفاده از الگوریتم نقشه

)همه نتایج جستجو و مرور در واقع یک  4اکزیبیت

 توانند ترتیبند و کاربران میهست دی افآر گراف 

انتخاب  آر دی اف هایآنها را در یکی از فرمت

اف تواند نتیجه گراین کتابخانه همچنین میکنند 

نمایش دهد(  5را در قالب جی سون آر دی اف

 .[11] کندفراهم می

به منظور ارائه  مدیریت پروفایل کاربر: -

 معنایی بیشتر از منابع، از هایتوصیف

برای مدیریت پروفایل کاربر  7شناسی فو فاهستی

سیستم  ، یک6فو فا رِلم. [19] استفاده شده است

مبتنی بر واژگان فو فا  6متمرکزمدیریت هویت غیر

تا  کندقادر می است که کاربران کتابخانه را

اطالعات پروفایل خود را کنترل کنند. همچنین 

 وآن فهرست مستند )نویسندگان، ویراستاران 

کند. کتابخانه دیجیتالی می ناشران( را مدیریت

به  های اجتماعی فو فااز اطالعات شبکه جروم
                                                           

1 BibTEX 

2 MBB (MultiBeeBrowse) 

3 TTM (TagsTreeMaps) 
4 :http://simile.mit.edu/wiki/Exhibit))Exhibit 

5  JSON(JavaScript Object Notation) 

گذاری، فرمت تبادل سکبک وزن اسکت.    جاوا اسککریپت شکیء نشکانه   

ای از زبان  زیر مجموعه برای انسان آسان است.   خواندن و نوشتن آن  

  -ویرایش  ECMA-262 3rd استاندارد ، نویسی جاوا اسکریپت  برنامه

 است  1999دسامبر 

 ای برای خدمات اجتماعی استفادهعنوان پایه

 .[27] کندمی

از طریق محتوای پایگاه داده  پیوند ارتباطات: -

توان نه تنها در می کتابخانه دیجیتالی جروم

وب کتابخانه دیجیتالی بلکه در دیگر  هایصفحه

 کاربردی وبهای دیجیتالی و برنامههای کتابخانه

ه پروتکل کتابخانه جستجو کرد. در این زمین

 [.19] ایجاد شده است 6پذیرتوسعه

کاربر در  این کتابخانه  فقط خواننده اطالعات 

نیست بلکه در فرایند اشتراک دانش دخالت دارد. 

 ین کتابخانه عبارتند از:خدمات اجتماعی ا

 نظرات و بحث در مورد اسناد و منابع؛ -هاوبالگ -

 بندی مشترک؛طبقه -هاتگ -

های مشارکتی عالوه بر ویرایش -هاویکی -

 و حقایق جالب. هامانند خالصه هاییتوصیف

گذاری اشتراک ارائه خدمت اجتماعی افزون بر

 انشاست تا د کاربران این امکان را فراهم کردهدانش 

 کاربران شود. زیرامی آینده حفظهای برای استفاده

دیگران آگاهی یابند و های از تجربه توانند فوریمی

منابع جالب و جدید را براساس پروفایل کاربران به 

 [.23] دیگران پیشنهاد کرد 

 فا ازفو شناسیاین کتابخانه افزون بر هستی

شناسی پاالیش هستی و 17شناسی مارک آنتهستی

شناسی هستی و 11مشارکتی معنایی اجتماعی

بهره  17آنالین به هم پیوسته معناشناختی هایاجتماع

 هابرده است که در ادامه به اختصار در مورد آن

 شود. می توضیحاتی داده

(http://www.json.org/)  

6 FOFA( Friend Of A Friend) 

7 FOAFRealm 

8 distributed identity management system 
9 Extensible Library Protocol (ELP) 

10 MarcOnt 

11 SSCF (social semantic collaborative filtering  (  

12 SIOC )Semantically Interlinked Online 

Communities( 
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شناسی یک هستی شناسی مارک آنت:هستی

بیب تک،  ،21شناختی است که مبتنی بر مارک کتاب

 هایتوصیف. استایجاد شده  دابلین کور و

ارائه مارک آنت  های مختلف درشناختی قالبکتاب

های توصیف توانند از ویژگیشوند و کاربران میمی

 ساخت پرسش استفاده کنند طیهای مختلف فراداده

[21]. 

شناسی پاالیش مشارکتی معنایی هستی

گروهی مانند های بوک مارک تازگیبه اجتماعی:

 اند. کاربرانشده یش از پیش محبوبب 1دلیشس

دوستان خود را ببینند و های خواهند بوک مارکمی

از دانش گردآوری شده توسط آنها استفاده کنند. 

یی در کتابخانه دیجیتالی جروم با هاچنین ویژگی

پاالیش مشارکتی معنایی اجتماعی فراهم شده است. 

پاالیش مشارکتی معنایی اجتماعی در کتابخانه 

تنی بر دو مفهوم است: دیجیتالی جروم مب

 .[27] نویسی منابعهای توزیع شده و حاشیهمجموعه

 دوستانهای کاربران این کتابخانه قادرند بوک مارک

ها را به یا فهرست هاخود را مرور و برخی از پوشه

 ساختار خود لینک دهند. خوانندگان همچنین

ه شان تا چه اندازه شبییقتوانند بیان کنند که عالمی

 هاییک از فهرست دوستانشان است. بعد از آن هر به

کنترل  فهرست، یک ایجاد شده توسط خواننده

را  منحصر به فرد دارد که آن دوستانی 7دستیابی

از  که قادر به دیدن و یا استفاده کندمشخص می

بنابراین هر کاربر . [19محتوای این فهرست هستند ]

 هاس تجرباس مجموعه کوچکی از دانش را برتنها زیر

 بندیو تخصص خود در مورد موضوعی خاص، طبقه

های این دانش بعد از آن در سراسر شبکهکند. می

  [.29]  شودمی اجتماعی به اشتراک گذاشته

                                                           
1 del.icio.us 
2 ACL (access control list) 

آنالین به هم  هایشناسی اجتماعهستی

 گونه که قبال اشاره شدهمان پیوسته معناشناختی:

 وبالگ، از خدمات اجتماعی این کتابخانه است.

کتابخانه دیجیتالی جروم نظرات کاربران در شکل 

پاسخ به یک پست وبالگ را با استفاده از فراداده 

آنالین به هم پیوسته معناشناختی  هایاجتماع

ا توان به راحتی بمی کند. بنابراین آنها رامی استخراج

دیگر منابع اطالعات معنایی اجتماعی یکپارچه کرد و 

توانند دانش می حال حاضر در نتیجه خوانندگان، در

 [. 21] جدید برای خوانندگان آینده ارائه دهند

 گیرینتیجه -7

هایی از جمله های دیجیتالی با چالشکتابخانه

توانایی در بازیابی دقیق اطالعات مورد نیاز  فقدان

شتراک دانش در میان کاربران ا فقدانکاربران و 

کارایی وب معنایی در  بنابراینرو هستند. روبه

سازماندهی دانش و بازیابی اطالعات و همچنین 

گذاری دانش کاربران، منجر در اشتراک 2کارایی وب

های دیجیتالی شد و به ایجاد تحول در کتابخانه

های های دیجیتالی معنایی و کتابخانهکتابخانه

دیجیتالی معنایی اجتماعی پدیدار شدند. در 

ی کاربری هالی معنایی، رابطهای دیجیتاکتابخانه

پسندتر و امکانات مرور و تر، کاربرمعنایی منسجم

 افزون بر این در این ،جستجوی بیشتر ارائه شده است

یگر دهای ها قابلیت همکاری با سیستمنوع کتابخانه

ها و سطوح ارتباطات فراهم شده بر مبنای فراداده

 های دیجیتالی معناییاست. در واقع کتابخانه

های دیجیتالی انهاجتماعی که در ادامه تکامل کتابخ

فناوری وب معنایی با  اند، ترکیبی ازنمود پیدا کرده

کتابخانه  است. کتابخانه دیجیتالی جروم 2وب

دیجیتالی معنایی اجتماعی است که از فناوری وب 

معنایی برای مدیریت منابع و ارائه امکانات مرور و 
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کارگیری هبا ب ود وشمی جستجو بیشتر استفاده

ها و غیره ازجمله وبالگ، ویکی، تگ 2های وب فناوری

خواننده اطالعات نیستند، بلکه آنها نیز  کاربران تنها

پردازند. می به تولید، سازماندهی و اشاعه اطالعات

های دیجیتالی در ای کتابخانهسابقه حضور یک دهه

بتدای در ا هاید این نکته است که این کتابخانهایران مؤ

های راه قرار دارند و توسعه کمی و کیفی کتابخانه

ای هدیجیتالی در ایران با نظر به پیشرفت فناوری

های نوین امری ضروری است. از سویی دیگر چالش

 دیجیتالی ایران نیز صدقهای مذکور در مورد کتابخانه

 هاچالش و در آینده در راستای برطرف کردنکند می

گوناگون از جمله  هاییرگیری فناوریکاهملزم به ب

ها، آر دی اف و غیره هستیم. شناسیانواع هستی

 دیجیتالی معنایی در ایرانهای ظهور کتابخانه بنابراین

کند که در ادامه روند تکامل این امکان را فراهم می

نها آهای دیجیتالی، به عنوان دورنمایی برای کتابخانه

اطالعات و ارتباطات به فناوری  در نظر گرفته شوند.

طعی طور دائم در حال پیشرفت هستند و به طور ق

نظر کرد، اما همانگونه که توان درباره آینده اظهارنمی

هایی از اطالعات و رگه"کند، ( بیان می1391واعظی)

د تواننکه ریشه در گذشته و حال دارند، می هاواقعیت

 نبنابرای .[31] "ما را به آینده رهنمون کنند

رسانی در ایران باید در زمینه و مراکز اطالع هاکتابخانه

های به کتابخانه هاگذاریها و هدفریزیبرنامه

 دیجیتالی معنایی توجه جدی داشته باشند.
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Social Semantic Digital Libraries; Prospects for Digital Libraries in Iran 

 

 
Y. Nourouzi, S. Khovidaki1 

 

 

 

Information and communication technologies, including social webs and the 

Semantic Web have provided a new perspective on the development of the 

digital library. This article intends to introduce social semantic digital library as 

a prospect for digital libraries in Iran. The document/ review method is used to 

do the research. This study outlines the importance of the Semantic Web in 

digital library, semantic digital library and social semantic digital library then 

offers a perspective on social semantic digital libraries in Iran. Findings show 

that digital libraries are faced with challenges such as retrieval of information 

and users’ knowledge sharing. So, semantic digital libraries and social semantic 

digital library will be the next steps in the evolution of current digital libraries. 

Social semantic digital library will improve the efficiency of digital libraries in 

the areas of resource management, browsing and searching features, retrieval 

information, and the users’ knowledge sharing and communicating with other 

digital libraries. 
 

Keywords: Digital library, Semantic digital library, Social semantic digital library, 
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