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6مهدي کریمی: مترجم

هکیدچ
بـا  .تشده اسـ و دسترسی به داده ها رده بندي، باعث تغییر شکل در اینترنتیش مداوم حجم اطالعات قابل دسترسافزا

. می آینـد شماربه ارائه مجموعه زیادي از اطالعات ذخیره شده در اینترنت، کتابخانه هاي دیجیتالی موضوعی بنیادین براي تحقیق 
می بایست این کتابخانه ها کتابخانه هاي دیجیتالی در مربوط به طبقه بندي، جایگزینی و دسترسی به دانش چالش هاي در میان 

بـا  بـویژه  استفاده از راهکارهاي متفاوت از این رو می بایست آنها با . آینداز عهده مقدار زیادي از منابع که از وب فراهم می شود بر
یـک  . شده اسـت معرفی7کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی یکرد در این مقاله رو. استفاده از روشهاي نظام مند و جالب بهبود بخشید

کتابخانه . را فراهم می کندامکان اداي مفهوم ، امکانات دسترسی بهتر و داراي جستجوي چهریزه ايدیجیتالی معنادار که کتابخانه 
پدیـد آورده  کتابخانه هاي دیجیتالی، گردآوري وب اجتماعی و عناصر چند رسانه اينوین را براي رویکردي کالیماخوسدیجیتالی 

اسـتفاده از کتابخانـه   کالیمـاخوس کتابخانه دیجیتـالی  رویکردکه ویژگی هاي پیشنهاد شده در نتایج این اجرا نشان می دهد . است
. تشویق می کندراهاي دیجیتالی

.ی، وب معنایکتابخانه دیجیتالی کالیماخوس،هستی شناسی، کتابخانه دیجیتالی:ي موضوعیکلیدواژه ها

همقدم-1
هاي نرم افزاري را نشان می دهد که هدف آن طبقـه بنـدي، رده   کتابخانه هاي دیجیتالی نوع جدیدي از کاربرد

تغییـر رویکـرد جدیـدي    بـا  اخیراً کتابخانه هاي دیجیتالی . استبندي، بایگانی و ارائه دسته وسیعی از منابع وب 
سنتی تورق محدودیت هاي شامل غلبه براین چالش ها کهاندبا چالش هاي مختلف روبه رو شدهمطابق با 

بـه   ،زیربنـاي کتابخانـه دیجیتـالی   تالش هاي انجام شده جهت توسـعه  اساساً . اهبردهاي کلیدواژه اي استریا 
تـورق چهریـزه اي   هماهنگ یا گذاري فیلتربا جستجوعبارت افزایش کیفیت بازیابی اطالعات از توسعه دنبال 

Kruk. (مـی باشـند   & Decker, 2007; Lytras, Damiani, & Ordóñez de
Pablos, 2008; Lytras & Ordóñ- ez de Pablos, بـا ایـن وجـود روشـهاي     ). 2009

کاربران و ناکامی هایی که در بسیاري از موارد در جستجوي خود دارند را برآورده و رفع نوز هم انتظاراتکنونی ه
.نکرده است

. دانش و اطالعات باشدمهندسی براي بخش امیدبه وجود آمده تا زمینه اي 8از طرف دیگر وب معنایی
)Vossen, Lytras, & Koudas, و 10نـدلر ه، 9لـی زتوسـط برنر »ییوب معنـا «اصطالح . )2007
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را به سوي نمونه اي جدید که شـامل اطالعـات و   مدرك محورتا تکامل وب ) 2001سال (بداع شده ا11السیال
خودکار را بر مبناي معنـاي داده هـاي   معنایی دسترسی به اطالعات بو. درایانه اي  است توصیف کنداده هاي 

بازیابی دقیق فراهم کردن امکان داده ها براي این این بدان معناست که . سازدقابل پردازش ماشینی میسر می 
نسخه کاملی را به عنـوان یـک محـیط مـدیریتی     وب معنایی ؛ بنابراین در دسترس می باشنداطالعات و جامع

-War(علمی فراهم می کند  ren, که در بسیاري از موارد دانش قبلی و نمونـه اولیـه مـدیریت    ) 2006
-Da(اطالعات را جایگزین و توسعه مـی دهـد    vies, Lytras, & Sheth, 2007; Lytras &

García, 2008; Lytras & Ordóñez de Pablos, 2007, 2009; Ordóñez
de Pablos, 2002; Rodriguez Pérez & Ordóñez de Pablos, وب ). 2003

بـه  آن را ) 2007(12می باشد که تیم برنرزلـی 2وب نامیده اند که به عنوان نسخه جدیدي از3معنایی را وب 
,Hendler(.خوانده است» 13نمودار جهانی بزرگ«نام  2008; Lassila & Hendler, 2007(

نتـایج  وب معنایی ازه پژوهش راجع ب، در سالهاي اخیر )2008(15و گارسیا14بر طبق گفته هاي لیتراس
معناشناسـی  کاربرد ؛ بنابراین مهم و کاربرد این فناوري در بازار حاصل شد و سبب شد به صنعت نزدیک تر شود

,Colomo-Palacios(جدیدي نیست ع موضومدیریت دانش تا  Gómez-Berbís, García-
Crespo, & Puebla Sánchez, 2008;  García-Crespo, Colomo-
Palacios,  Gómez-Berbís, & García-Sánchez, 2010, García-
Crespo, Colomo-Palacios, Gómez-Berbís, & Mencke, 2009;
García-Crespo, Colomo-Palacios, Gómez-Berbís, & Ruiz-Mezcua,

,Fensel(ها، هستی شناسی)2010 تار واژگان ساخد زیرا نمحسوب می شووب معنایی فنی، بنیاد )2002
هسـتی شناسـی در   . فراهم می کنـد رسمی یک مفهوم مشترك  می پردازد که به توصیف خصوصیات یافته را 

Fensel(. ده مجدد از دانش را تسـهیل کنـد  استفااشتراك و تا است زمینه هوش مصنوعی توسعه یافته  et
al., تلف رسـمیت، معنـاي   سطوح مخو با تعریف براي یک حوزه هستی شناسی، واژگان معمولی را ) 2001

دسته هـا،  : اساساً علم هستی شناسی پنج جزء دارد که عبارتند از . فراهم می نمایدا اصطالحات و روابط بین آنه
,Gruber(ا روابط، کاربردها، موضوعات و نمونه ه علم هسـتی شناسـی، معناهـاي الزم را بـراي     ). 1993

,Gruber. (توصیف رشته هاي متن، پشـتیبانی مـی کنـد    1993; Studer, Benjamins, &
Fensel, 1998 .(

در معناشناسی استفاده از . حوزه کتابخانه دیجیتالی در طول پیشرفت وب معنایی نادیده گرفته نشده است
مستلزم قرار دادن داده هاي یافتـه شـده در سـاختار کتابخانـه     کتابخانه دیجیتالی می تواند تالشهاي اخیر را که 

اي استنباطات و مشخص کردن چیزهایی که بـه خـاطر تکیـه ویـژه بـر چـارچوب هـاي        دیجیتالی و ترسیم پوی
.کارکردي خاص در فناوري هاي ارائه شده براي کتابخانه دیجیتالی متوقف شده اند را بهتر مشخص کند

گـردآوري و  که بر مبناي معنـا بـوده و از   معرفی خواهد شدکالیماخوسکتابخانه دیجیتالی در این مقاله 
حتوضـی کار ما این است کـه  ابداعات یکی از .استفاده کرده استهت توسعه جستجو و بازیابی جمعنایی کاوش

.آورده شده استبخشی از کتابخانه دیجیتالی به عنوان چند رسانه اي وب اجتماعیمحتواي معنایی 
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ي کلی بر وضـعیت  یک مرورم دودر بخش . دنسایر مطالب مطرح شده در این مقاله به این شرح می باش
.کتابخانه هاي دیجیتالی ارائه می شود

می گیرد و مزایـاي در نظـر گـرفتن و رفـع آنهـا  بـا       مورد بحث قرار ملزوماتتعدادي از م سودر بخش 
بـه  کالیمـاخوس کتابخانه دیجیتالی م چهاردر بخش .استفاده از یک رویکرد پیشرفته معناشناختی ارائه می شود 

تنظیم راجع به م پنجبخش است مفهوم نیز گفته شدهروند تکمیل اثبات ده و معماري وطور اجمالی توصیف ش
مقاله نتیجـه گیـري   ششم بخش در است و در نهایت کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی یک آزمایش براي بخش 

.بازگو می شودو تعدادي از نتایج و خالصه اي از کار آینده ارائه شده 

یجیتالکتابخانه هاي دی-2
از بسـیاري  . کیفیـت بـاال را فـراهم مـی کننـد     بـا  کتابخانه هاي دیجیتالی اطالعات سازماندهی شـده و 

یـا  فهرسـت هـا   کتابـداران بـه منـابع موجـود در     . ستادادهفراکتابخانه دیجیتالی متکی به پیشرفته ویژگیهاي 
. کنـد اطالعات را تسهیل می ه تیابی بدس، توصیف می کنند که این امرداده هافرامجموعه هاي دیگر از طریق 

. بررسی باشددر قالب ها و کارکردهاي کتابخانه دیجیتالی می تواند موضوع قابل توجه براي داده هافرااستفاده از 
XML)Kimبراي مثـال اسـتفاده از    & Choi, Baruzzo(RDFو ) 2000 et al., 2009;

Bygstad, Ghi- nea, & Klæboe, 2009; Han, 2006; Isaac,
Schlobach, Matthezing, & Zinn, هسـتی  اسـتفاده از  . مورد توجه محققـان اسـت  )2008

,Madalli(در زمینه کتابخانه هـاي دیجیتـالی  16شناسی ها 2008; Schreiber et al., 2008
Prasad (باشـد ردهاي جدید با توصیف روابط بـین عناصـر، جالـب   کمی تواند به منظور متحد نمودن کار .

کتابخانـه  توسـعه ظـواهر   مفهوم هستی شناسی با وب معنایی معرفی می شود که یک روش نویدبخشی بـراي  
,Kruk(.اسـت معنـادار  ارائـه توضـیح و تفسـیرهاي    دیجیتالی به همـراه   Decker, & Zieborak,

یـک سـناریوي   علم هستی شناسی را براي توصیف روابـط بـین تمـام عناصـر     ،چند تن از نویسندگان). 2005
,Ferrán(را شـکل مـی دهنـد پیشـنهاد نمـوده انـد       کتابخانه دیجیتـالی   Mor, & Minguillón,

ابلـین  ، د2117ماركکتابخانه هاي دیجیتالی مثل مختلف قالب هاي توصیفیکه فراتر از استانداردهاي) 2005
. می باشد19تکسبو بی18کور

از ترکیب وب معنایی و جنبه هاي اجتمـاعی  ، دیجیتالیکتابخانه هاي تولید ابزار جدید مدیریت محتواي 
مانند پروژه موفـق  طرح ابتکاري در اینجا چندین . نشأت گرفته استکه ما آن را وب اجتماعی می نامیمجدید

ـ دیجیتـال کتابخانـه   Kruk(20رومی جِ & Decker, )21لیبـرا یـا د ) 2007 Mazurek &
Werla,2005)اسـتفاده مـی   22مارك اونتهستی شناسی کتابخانه دیجیتالی جروم از . ان یافترا می تو

,Kruk(کند  Synak, & Zimmer- mann, د را به کار می استانداره فرادادکه چندین ) 2005
فنـاوري  را که بـر مبنـاي   جستجو و تعدادي از خدمات بازیابی و ) 25و دابلین کور24تکسب، بی2123مارك. (برد

. ارائه می دهداست، ی معناشناخت

16 ontologies
17 MARC21
18 Dublin Core
19 BibTeX
20 JeromeDL
21 DLibra
22 Marc Ont
23 MARC21
24 BibTeX



4

متفاوت با روشـهایی اسـت کـه قبـل از پیشـنهاد ردیـابی       اساساً کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی رویکرد
این رویکرد شامل جستجوي چهریزه اي ، قالب ارائه فراداده اي و اسـتفاده پـذیري بـه    معنایی پیشنهاد شده بود 

توضـیح داده خواهـد   ن ویژگی ها در بخش بعدي به تفصـیل  ای.عنوان قواعد ساختاري اصلی کل رویکرد است 
.شد

یجستجو و بازیابیند آجهت تقویت فرمعنایی گردآوري و تورقاستفاده از . 3
منابع بوده ابی و دسترس پذیري طبقه بندي، جایدصددر وب درش زمان پیدایکتابخانه هاي دیجیتالی از 

افـزایش حجـم اطالعـات    عقب ماندگی بزرگ و ه دیجیتالی منجر ببا این وجود مزیت سادگی در کتابخانه . اند
در واقع بیشتر کتابخانه هاي دیجیتالی کنونی نمـی تواننـد در محـیط   . ذخیره شده بدون ساختار روشن می شود

، چـون اطالعـات   جستجوپذیر نماینـد کارآمد ایجاد و ی به شکلهاي تازه کار مورد استفاده قرار گیرند تا دانش را 
منجر به زبـان انسـانی کـه بـر     و واقع می شوندبدون استفاده رایانه ها ها توسط نظام آوري شده در این جمع 

بـراي  يروشهاي رسمی جدیدبیشتر، هايبا توجه به نیاز به پردازش. اساس آن متون نگاشته شده اند می شود
. فهمد، مورد استفاده قرار می گیردا بمفاهیم موجود  در وب و به خصوص کاربرد معناها رهایی که رایانه ساخت 

برگرفتـه از  فناوري هاي معنایی بر اساس این مطلـب اسـت کـه وب سـنتی بـا دانـش رسـمی        پارادایم 
داده ها امکان پذیر می باشد چون فراداده ها و پردازش فراتوسعه پذیري وب با . می یابدتوسعه اطالعات کنونی 

در ذیل مشکالتی مطرح می شود که بـا  . را بکار گیردرایانه اي هوشمند و قابلیتهايمنطق اجازه می دهد که 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و شامل عوامل اجتماعی و فنـی  معنامحور توسعه محیط کتابخانه دیجیتالی 

:است
دیجیتالی اطالعات واقعی در چارچوب منابع کتابخانهاي ازداده فراپشتیبانی :داده هافراارائه قالبـ 

برنامه هاي کاربردي ، 2وب پدیدآري کنونی مثل برخی از ابزارهاي اجتماعی . می بایست به روشنی آشکار شود
جهت 27نومی هاسویا بکاربردن فولک) http://delicious(یا ) http://www.ficker.com(26مثل فیکر

در ایـن مـورد   . توسط کاربران مورد استفاده قـرار مـی گیـرد   سب هاي انتخابی چافزودن فرااطالعات در قالب بر
ها در میان کاربران مختلف، متفاوت می باشد زیرا این برچسبها آزادانه انتخاب شده اند و بنابراین نمـی  برچسب

. داده ها با فناوري وب معنایی پشتیبانی نمی شوندفرافانه این نوع اما متأس. توانند در یک جامعه به کار برده شوند
. می باشـد راهبري مشخص کتابخانه دیجیتالی بین صفحات در پیوندهاي رابطه معمولی در :راهبريـ 

اگر رابطه بـین منـابع کتابخانـه    . این پیوندها یک صفحه را به صفحه دیگر طبق مالحظات کاربر ربط می دهند
می تواند مکانیزم هایی را بـراي هـدایت بـین منـابع مربوطـه و      برنامه به وسیله معنا نشان داده شود، دیجیتالی 

. معناي واقعی فراهم کند
در شکل دهی عبارت هـاي جسـتجو   اصلی قالب مجموعه اي از منابع، با در نظر گرفتن :جستجوـ 

بـراي بازیـابی اطالعـات   یافتهواستهاي سـاختار درخ. فعلی، جستجوي کلیدواژه اي می باشدکتابخانه دیجیتالی 
کـاربران  .جهت مطرح کردن کتابخانه دیجیتالی به عنوان  مخزن اطالعات مفید مورد نیاز استبیشترپیشرفته 
با استفاده از شکل دهی عبارت هاي جستجو یا انتخـاب دانـش مـی تواننـد     متنی ساده، جستجوهاي عالوه بر 

.اطالعات را احیا کنند

25 Dublin Core
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تعداد کاربران شرکت و حضـور افزون بر . دنجوامع به تعداد زیادي کاربر احتیاج دار:قابلیت استفادهـ 
بـه  . آن را توسعه دهـد و وب معنایی می بایست این اصل را درك کردهجامعه. نیز مهم می باشدعدر جواما آنه

معنایی می بایست بـا حـداکثر قابلیـت    کاربردهاي بهبودیافته با کاربردهاي برنامه ها ، این هدفحصول منظور 
شـامل کارشناسـان وب   این کـاربران مـی تواننـد    استفاده و حداقل بار شناختی براي هر کاربر طراحی شود که

. دنمی باشمعناشناسی بدون شناخت نسبت به معنایی و کاربران اینترنتی 
کالیمـاخوس کتابخانه دیجیتالی . می دهدپیشنهاد ملزومات این رفع انگیزه انجام این کار، راه حلّی را به 

اطالعات و کاوش حل آنها، پیشنهاد راه حلی جامع که از جمع آوري اطالعات راه از قبل بیان شده، بر نیازهاي
کتابخانـه دیجیتـالی   یکرد در بخش بعدي رو. تأکید داردجهت توسعه جستجو و بازیابی استفاده می کندمعنایی

.ار می گیردمورد بحث قرکالیماخوس

: ) ارائه نظم و ترتیب به کتابخانه آشفته و درهم برهم(کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی . 4
منـابع مـورد اسـتفاده کـه     وکالیماخوسکتابخانه دیجیتالی بخش کنونی به توصیف ساختار و ویژگیهاي 

چندگانـه،  هاي یهستی شناسها، داده فراقالب بازنمون این منابع شامل . شامل اجزاي آن می باشد می پردازد
. می باشدچهریزه ايجستجوي معنایی، قابلیت استفاده و راهبري

سکالیماخوکتابخانه دیجیتالی توصیف . 4-1
کتابخانـه دیجیتـالی   یکـرد  مسائل از پیش بیان شده در مورد کتابخانه دیجیتـالی سـنتی، رو  با توجه به 

و بـه عنـوان   تا نقاط ضعف بر این اساس برطرف شده اي ی باشدبر مبناي چندین اصول طراحی مکالیماخوس
طراحی شامل موارد زیر این اصول . براي کاربران نهایی توسعه یابدهسته اي براي توسعه محیط کاري معنایی 

. می باشد
اداده هفراقالب بازنمون ـ 

، وب معنایی ه و کنترل شدهمستلزم واژگان خوب تعریف شدداده ها فراکه پردازش ید در ذهن داشته باش
اسـتفاده مجـدد از   بازنمون ، اشتراك و توسعه یافته به عنوان بهترین مکانیزم هاي سازگاریافته و هستی شناسی 

چـون دانـش   یک مفهوم سازي مشترك اسـت  رسمی مشخصاتی هستی شناس. استدر داده ها نهان دانش 
به طـور واقعـی   ارائه شود، پس الگوها و زبانی که طراحی شدهخوب معنایی می بایست در شکل هستی شناسی 

صـحیح، کنسرسـیوم   بازنمون به منظور ایجاد یک . دنمی بایست انتخاب شوبازنمون دانش را شناسایی می کنند 
ــان ــرد )W3C(ی وب جهــ ــیه کــ ــتانداردهایی را توصــ ــت ، اســ ــابع  . ه اســ ــیف منــ ــارچوب توصــ چــ

)ttp://www.w3.org/TR/rdfRDFh ( ــرح آر دي افو 28طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)http://www.w3.org/Tr/rdfschema (د براي تعریف اطالعات مورد نیـاز معنـایی مناسـب    نمی توان
تفسیر افـزوده  مکانیزم نیز می تواند مفید باشد اما ) OWL(زبانهاي دیگر مانند زبان هستی شناسی وب . دنباش

. مورد نیاز نمی باشديکاربردبرنامه واقعی ملزومات آن براي 
ي تعریف منابع کتابخانه دیجیتالیبرارویکرد هستی شناسی چندگانهـ 

دامنه هستی شناسی هاي مورد اسـتفاده مـی   تعریف می شود، ها هستی شناسی بازنمون هنگامی که 
هستند، آنها را وب درمنابع کتابخانه دیجیتالی اساساً منابع موجودز آنجایی کها. بایست به روشنی مشخص شود

سی اصلی شنایبه عنوان هستکوردابلینفراداده، به همین دلیل . می بایست در ابتدا با این روش توصیف کرد

28 RDF
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ردد با توجـه  هنگامی که منابع کتابخانه دیجیتالی مشخص می گ. ناسب می باشدبراي توصیف صفحات ویکی م
کردنتوصیف هستی شناسی دوم یا چندین هستی شناسی براي ؛ بنابراین را توصیف نمودن آمحتوا می توان هب

. به کاربرده می شوددیجیتالیواقعی محتواي منابع کتابخانهحوزه  
ـ مـرتبط  بـراي نشـان دادن اطالعـات    فرامتن هاي معمولی هنگامی که :معناییيـ راهبر ه در کتابخان

زمانی که اطالعاتی را از نظر معنایی ارائه دهد ر دیگري مورد نیاز است تا به کاربیکرد دیجیتالی کافی نباشد، رو
این امر این حقیقت را آشکار می کند که رابط کاربر می بایست به گونه اي طراحی شـود تـا   . می بیندداده ها را 

-Tee(هم ســازدامکــان راهبــري مــوارد مــرتبط را از لحــاظ معنــایی فــرا  van, Alvarado,
Ackerman, & Karger, 30، موراتـو 29لورنزو-معنایی را فؤنتس پیوندهايبه همین خاطر ) 2004

). 2009(پیشنهاد دادند 31و گومز بربیس
هستند اما بر مبناي اطالعات معنایی ساخته شـده  معمولی پیوندهاي فرامتنیمعنایی در ظاهر پیوندهاي 

مفهوم هستی شناسی است که در آن بخش خاصی از مفهـوم اشـاره دارد و  هم العات معنایی شامل این اط. اند
که کاربر را به سمت مرور محتوا به صورت معنایی همانند پیوند معنایی هـدایت مـی   . هم شامل ارزش آن است

و یـک ارزش بـه   Xیعنی چنانچه یک مجموعه اي از واژگان براي شکل دادن یک پیوند معنایی با مقدار . کند
کار گرفته شود، زمانی که موشواره بر روي این پیوند قرار می گیرد، نقاط اتصال ظاهر شده امکان ارتباط با سایر 

و ارزش را فراهم می کند و پیونـدهاي بیشـتري امکـان برقـراري ارتبـاط را بـا       Xصفحات داراي همان مقدار 
.زن فراهم می سازد و ارزش هاي مشابه موجود در مخاXموجودیت هاي 

یکی سنتی باشد، به همین منظور، ویرایش عنایی می بایست به سادگی تألیف ویکی متألیف و:قابلیت استفاده-
یادداشـتهاي معنـایی   . با ویرایش بقیه صـفحات انجـام داد  همزمان در زمان مشابهی باید معنایی را پیوندهاي 

به معناي اضافه کردن داده هـاي  یک مدركاشت برداري از یادد. پرکردن این شکاف می باشندجهت پاسخی 
McEnery(.مدارك اسـت معنایی به این  & Wilson,2001 .(  اطالعـات معنـایی را بـراي    کـاربران

ارائه می دهند؛ بنابراین آنها قادرند در حالی که یک صفحه را ویرایش می کنند، یک واژه مداركاضافه کردن به 
ها را با داده هاي معنایی توصیف کنند که مانند عالمت گذاري واژگان انتخـاب شـده و   و یا مجموعه اي از واژه

قابلیت استفاده همچنین . ساده می باشدمرتبط کردن آنها با یک مقدار یا مفهوم واژگانی از حوزه هستی شناسی 
. منعکس می شودجستجو مربوط به تورق ردهاي کدر کار

سـم  نحـوي مکانی عبارات کـاوش  یا دیگر جستجوي کلیدواژه اي همانطور که :چهریزه اييجستجو-
ياطالعات معنایی در نظام رایانه اي، نیاز به یک جستجوتوجه به فراهم آورينیستند و با يبازیابی مؤثرهاي 

داده هـاي چهریـزه   فـرا بـا  . کامالً پیشرفته احساس می شود جستجوي چهریزه اي راه حـل موجـود مـی باشـد    
,Ranganathan)اي ، فضاي اطالعات با استفاده از حوزه ها یا بخشهاي ادراکی متعامـد داده  (1962

هاي عناصـر اطالعـات را نشـان مـی     این بخش ها را چهریزه یا وجه می نامند که ویژگی . ها تفکیک می شود
مـی کننـد   عناصر مربوطه در فضاي اطالعاتی ویژه، استفاده سپس این چهریزه ها را براي انتخاب پاالیش. دهد

هستی شناسی می حوزه تعریف شده در مقادیراین چهریزه ها، . تا کاربران اطالعات مورد نیاز را استخراج کنند
.ه اسـت گرفتـ توسط نویسندگان مورد استفاده قرار قبلی آثار چهریزه اي در يجستجوراه حل فنی براي . باشند

)Fuentes-Lorenzo et al., 2009.(

29 Fuentes-Lorenzo
30 Morato
31 Gómez-Berbís
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کتابخانـه  در بخش بعـدي خـود   . در باال توصیف شدکالیماخوستابخانه دیجیتالی کاصلی هاي ویژگی
. به تفصیل توضیح داده خواهد شدکالیماخوسدیجیتالی 

معماري . 4-2
-Fuentes(مـی باشـد   32سـوان بیشتر بر اساس معمـاري کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی معماري

Lorenzo, Gómez-Berbís, & García-Crespo,2007 (     سـطوح بـا بـه کـار بـردن
می توان آن را به سه الیه تقسـیم  ) از جمله هستی شناسی، منابع و اطالعات معنایی(معرفی شدهدانشمختلف 

: کرد
.منابع کتابخانه دیجیتالی و تمام موضوعات مربوط به آن منابع را ذخیره می کند، این الیه: الیه منابع-

مورد استفاده در رسمیت دادن اطالعات معنایی در صفحات هاي ی شناسیاین الیه با هست: ـ الیۀ حوزه
. سروکار دارد) 33آر دي افمثل واژگان (و مفاهیم ) و واژگان آن(کتابخانه دیجیتالی 

هاي حـوزه اي کـه   می شود و با هستی شناسی پشتیبانیاین الیه در باالي الیه قبلی : ـ الیه کاربردي
. ساخته خواهد شدنیاز دارد کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی نظام 

برنامـه  قابلیت انعطاف پذیري و استفاده مجـدد از  با جداسازي الیه هاي دانشی از لحاظ مفهومی ، تکمیل آنها ، 
را یکـرد  چـارچوب ایـن رو  1شکل . می کندتضمینرا براي هر بخش کالیماخوس کتابخانه دیجیتالی يکاربرد

. نمونه ها و مثالهایی براي درك بهتر می باشدنشان می دهد که به همراه 
الیه کاربردي از یک . مختلف را که مورد استفاده است نگه می داردحوزه اي هايهستی شناسیايالیه حوزه 

با توجه به نحوه نظم بخشـی بـه مفـاهیمی کـه در برنامـه کـاربردي کتابخانـه        یا چند هستی شناسی حوزه اي 
همیشه براي نشان دادن مفاهیم کور هستی شناسی دابلین .دارند استفاده خواهد کرددیجیتالی کالیماخوس وجود

. داده اي اصلی هر منبع مورد استفاده قرار می گیردفرا

سکالیماخوکتابخانه دیجیتالی استفاده از . 4-3
زي دربوده که به طور موفقیت آمیـ سوان معماريبر اساس کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی ریزيطرح

. اجـرا شـده اسـت   پیوسـته مـی باشـد    ویکی معنایی پیشرفته که مختص انتشار خبرهاي ،34کول و ویکی نیوز
)Fuentes- Lorenzo et al., 2007.(

Rubyon Railsسایت را با استفاده از35ام وي سیمعماري انگاره کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی 
پایه است 36ام وي سیچارچوب این سایت ) :www.rubyonrails.orgROR, http(.تکمیل می کند

32 SWAN
Montmartreنمونه کار این گروه  . مدل معماري این گروه استفاده از حداقل فضا با بیشترین کارآیی می باشد.  گروه  معماري در پاریس استیک 

یک دیگر آپارتمان کوچک پاریسی با استفاده از اسکلت هاي مکعب مربع و مستطیل تشکیل شده که هر یک از قالب ها به حالت هاي برجسته و فرورفته در
شده اند تا سرویس همچنین هر یک از این بخش ها به دلیل تفکیک پیدا کردن از یکدیگر با رنگ هاي سفید و قرمز پوشانده. جاي گرفته و طراحی شده اند

در واقع هر یک از این بخش و .هاي آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در حین برخورداري از فضاي بسیار محدود و کوچک، به صورت کامل نمایان شوند
این دو رنگ به گونه اي صورت ترکیب .قالب ها مکعب مستطیلی با یک طراحی ماهرانه در هم مخفی شده اند و با رنگ قرمز و سفید خودنمایی می کنند

را از یکدیگر تفکیک کرده و آن ها را به درستی Montmartreگرفته که در زمان تاریکی و کمبود نور کافی می توان بخش هاي مختلف آپارتمان
)مترجم.(تشخیص داد

33 RDF
34 Coolwikinews
35 MVC
36 MVC
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، مورد استفاده جهت توصـیف منـابع  معمول هستی شناسی . معماري را ساده می کندانگاره کار ساخت این که  
.دهدبه کل صفحات می داده هاي مربوطفراتعریف اجازه هسته دابلین می باشد و اصطالحات آن 

هـر دوي ایـن هسـتی    . براي توصیف داده هاي پیچیده استفاده مـی شـود  37مارك اونت هستی شناسی 
ــرح    ــا ط ــا ب ــی ه ــع38آر دي اف شناس ــی ه توس ــه  م ــب س ــد و در ترکی ــه یابن ــوند Nگان ــی ش ــب م . مرت

)http://www.w3.org/TR/rdf-teatcoses/#nrtriple (مـاخوس  کالیکتابخانه دیجیتالی ت صفحا
و ) http://www.w3.org/TR,xhtml1(شده اسـت  براي کاربران ارائه 39در قالب ایکس اچ تی ام ال 

کول تیـپ  انندکتابخانه هاي جاوا اسکریپت ماستفاده باشده است راهبري ساخته براي گرافیک هاي بصري
مـاي اسـکوال   گر خدمتشامل همیشگیمخزن هاي ) http://www.acooltip.com(.ساخته شده اند40
,Oren(.فعال استفاده می کند43آر دي افاز 42کول ویک نیوزدر نهایت خبرهاي .می باشد 41 Delbru,

& Decker, 2006 (

کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی معماريبه عنوان اساسی براي SWANمعماري. 1شکل

کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی استفاده از چگونگی اکنون یک نمایشگاه انگیزه بخش جهت نشان دادن 
اخیراً فناوري هاي جدیدي توسط کاربران جهت آگاهی رسانی محتوا با استفاده از قابلیت هـاي  .  خواهد شدارائه 
ایجاد شده که اطالعات و فراداده هاي زیادي را در مورد کار و  به عنوان یک ماهیـت خـاص ارائـه مـی     2وب 
. دهند

بیان شده در ) Laudon &Laudon, 2006(همانگونه که در مقاله الدون و الدون 2فناوري وب 
وصـفحه بااليدرتاریخیلحاظازجدیدترمطالبآنهادرکهباشندمیهاییسایتوبکه–قالب وبالگ ها 

37 Marc Ont
38 RDF
39 xhtm
40 Cool Tip
41 MySQL
42 CoolWikNews
43 RDF

2کاربرد 
)موزیک(

1کاربرد 
)زیست شناسی(

.شبخ
3ی هستی شناس

)موزیک(
یهستی شناس
دوبلین کور

.شبخ
2ی هستی شناس

)گیاه شناسی(

.شبخ
1ی هستی شناس

)جانورشناسی(

یمنابع ویک
،پیش نویس ه(

)صفحات

نمونه دانش
یمعنای

دانش هستی 
شناسی 

یمعنای

عدانش مناب

الیه کاربردي

حوزه ايالیه 

منابعالیه 
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به سـایت  45یا فوتوباکت44به مانند فیکلرمحیط هاي اشتراك عکس . ی تر پایین تر قرار می گیرندقدیممطالب
یا انتخاب موسیقی 46محیط هاي اشتراك فیلم مانند یوتیوب، Del.icio.usهاي نشانگذاري اجتماعی مانند 

، نرم افزار اجتماعی، رایانش اجتماعی، جوامع پیوسته، شبکه سازي همتا، وب عمیـق  2وب 47ت اف امسمانند ال
.معانی موارد فوق تا حدودي همپوشـانی داشـته و مـدام در حـال دگرگـونی و تغییـر اسـت       . نمود پیدا می کند

(Parameswaran & Whinston, 2007)
فنـاوري  تا حدي متفاوت است چـون شـامل   2اصطالح وب ) O Rilly, 2007(اما بنابر گفته اوریلی 

مـورد اخیـر   به جنبه اجتماعی همانطور که در چنـد  سرنوشت خود را . زیر خود پوشش می دهددر را هاي زیادي 
,Correa(ه است گره نمی زندنشان داده شد Willard Hinsley, & Gil de Zúñiga,

2010; Kwon & Wen, نمایشنامه کاملی را براي 2محتواي ایجاد شده توسط کاربر وب ). 2010
کالیماخوس رقم می زند که در ادامه تالش هاي قبلـی مـی باشـد کـه در     نشان دادن کاربرد کتابخانه دیجیتالی 

Labra(.طبقـه بنـدي مـی شـوند    نتیجـه آنـی محتواهـاي چندرسـانه اي بـا اسـتفاده از معـانی         Gayo,
Ordóñez de Pablos, & Cueva Lovelle,2010.(

در نروژ را به خصوص فیلمهایی زندگی خود ي به نام جان اسمیت تعدادي از فیلم هاي براي مثال کاربر
» Fjord48«سب با برچآنها را بارگذاري می کند بمی باشد را روي سایت یوتیونروژي ي آبدره هاکه در مورد 

»Norwoy «کلیدواژه هایی هستند که آزادانه انتخاب شده اند و  برچسبها حال با این . برچسب گذاري می کند
که به طـور  تصور خاصی را توصیف می کنند محققان فوق روش ساده اي را براي بازیابی محتوا پیشنهاد  دادند 

ـ زـ و برنر50، هال49ولتاز نظر شادب. می انباشته شده اندپایین یا رده بندي مرد-ذاتی به صورت دسته بندي باال
تالشی جالب براي بازیابی اطالعات هستند امـا اهـداف مختلفـی را بـراي    رده بندي هاي مردمی) 2006(51لی

کـه امکـان   از جهان داده هـا تعریف دقیق بخشهایی یکی از آنها عبارتند از .سی ها تأمین می کنندهستی شنا
. موجـــود در قالـــب هـــاي مختلـــف را فـــراهم مـــی ســـازديالت را بـــین داده هـــاتطـــابق هـــا و تعـــام

Al-Khalifa)داده هـاي معنـایی  فـرا نمایشنامه رده بندي هاي مردمی جهت تولیددر این  & Davis,
Lux(یادگیري استفاده می شـوند  از فرایند یا به عنوان پشتیبانی (2007 & Dosinger, از ). 2007

هستی شناسی ها از طریق فرایندي دقیق و روشن که به منظور برداشتن ابهام می باشد تعریف شده اند با این رو
فراینـد  در حالی که ابهام هنوز وجود دارد فرایندي مبهم و گنگ است در نهایت، این وجود تعریف یک برچسب، 

ایجاد اتصال و از عملکردهایی مثل ه فرایندي منطقی بودرود به کار می ها براي هستی شناسیکه استنتاجی 
تکنیـک هـایی مثـل    از و بـوده  آماري ماهیتاً فرایند استنتاجی مورد استفاده بر روي برچسبها، . داستفاده می کن

).را ببینید2شکل (خوشه بندي استفاده می کند
و می شود که در را انتخاب کند با مشکالتی روبرکالیماخوس اگر جان اسمیت کتابخانه دیجیتالی سنتی

براي تورق چهریزه اي شانسی داده ها و هیچ فراتوصیفی در مورد ین مشکل آن است که اول. می بینید3بخش 
با این وجود کتابخانـه دیجیتـالی  . وجود ندارد و مشکالتی براي جایابی و بازیابی ویدئوهاي خود در یوتیوب دارد

44 Flickr
45 Photobucket
46 YouTube
47 Last FM

ن همراه پیشروي هاي باریک و خلیج گونه دریا است که در پرتگاههاي تند محصور شده است و معموالً با برخورد شدید آب به کناره هاي سخره مانند آ48
.است

49 Shadbolt
50 Hall
51 Berners-Lee
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استفاده از معماري سـه الیـه اي توصـیف شـده در     با .می دهد، موقعیت کامالً متفاوتی را پیشنهادکالیماخوس
ایـی  دادهفـرا اي در الیه حوزه. ذخیره فیلم هاي یوتیوب استفاده کردالیه منابع را برايمی توان ،4-2بخش 

هستند توصیف می 53مارك اونتو 52دي سی وجود دارد که فیلمها را با استفاده از هستی شناسی ها که بیشتر 
براي مثال، آنهایی که بـه نـروژ و   (استفاده می کند ايپس از آن الیه کاربرد از هستی شناسی هاي حوزه. کنند
که زنـدگی جـان اسـمیت بـه     نیز  جستجو و تورق چهریزه اي می تواند باعث شود  سرانجام ) اشاره دارنده آبدر

سـایر  فیلمهـاي   دي ها هدایت شـود و از طریق دسته بندهنگام بازیابی فیلم هایش ساده شود چون او می توان
.است3مربوطه را ببیند که این قابلیت را مدیون پیوندهاي معنایی شرح داده شده در بخش 

شیابیارز. 5
کـه بـا اسـتفاده از    مطـرح مـی شـود    کالیمـاخوس کتابخانه دیجیتالی یابی تجربی شبخش بعدي ارزدر 

.تعریف شده انجام شده اندآزمونهاي آماري 
شپژوهیحاطر.1-5

پژوهشی. تعیین سطح پذیرش پیشنهاده طرح ضروري استبه منظورپژوهشیطرحپیشنهاده یابیشارز
ه دانشگادانشجویان سال آخر علوم کامپیوتر ازدر آن ، طراحی شده که پیشنهاده طرحبا هدف محاسبه سازگاري 

ـ آنهایی که درس مهندسی کـامپیوتر را گذرانـده   به خصوص543کارلوس از میـان اهـداف   . شـرکت کردنـد  دان
بـراي  ملزومات برنامه نرم افزاري که دانشجویان قادر به استخراج بود  به دنبال این پژوهشیادگیري آن، این 

مطابق با روش شناسی تعریف يقادر به ساخت نرم افزارآنها که ود این بنیز و هدف نهایییک کاربرد هستند 
محتواهـاي  براي دسته بندي کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی تا از شدشجویان خواسته از دان؛ بنابراین شوندشده 
.تولید کرده اند استفاده کننددر طول دوره تکمیل مقاله که توسط خود دانشجویاني تولید شده  مجزا 

52 DC
53 MarcOnt
54 Carlos
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سکالیماخوکتابخانه دیجیتالی ر جان اسمیت دفیلم هاي ویدئویی. 2شکل 

تولیـد  ايد رسـانه چنقالب هاي . دادندانجام نهاییدر مرحله اول دانشجویان دو مصاحبه را با مشتریان 
را مشـاهده  کـاري  هـاي موقعیتدر مرحله دوم دانشجویان یکی از . در روي سایت یوتیوب بارگذاري شدندشده 

55رآنها عکس ها را روي سایت فلیک. ل دهی نظام فعلی عکس گرفتند کردند  در جایی که آنها از بخشی از شک

دانشـجویان  بـه  در مرحله سـوم  .  بارگذاري کرده تا همه اعضاي گروه کاري بتوانند آنها را دانلود نموده و ببینند
نرم افزار به مهندسی Del.icio.usآموزش هایی داده شد که پیوندهایی را که منابع اینترنتی را با استفاده  از 

پایـه اي بـراي ارزشـیابی کتابخانـه دیجیتـالی      2استفاده از این سـه فنـاوري وب   . پیوند می دهند تسهیم کنند
.کالیماخوس فراهم کرد

پاسـخ  ايپرسشـنامه خواسته شد کـه بـه   هاآنرا کامل کردند از پژوهش مد نظر وقتی که دانشجویان 
خواسته شد کـه در  هاآناول از همه از . متفاوت بازگو کنندهايجنبهاز دهند و عقاید خودشان را در مورد ابزار 

، دوم اینکـه، عقیـده خـود را در مـورد     توضیحاتی بدهندکالیماخوسکتابخانه دیجیتالی با شان مورد تجربه کار
4تا 1ز که اکرتلیداده شده به این سؤاالت با استفاده از مقیاس هايپاسخ. ندنمطرح ککاري عملکرد چارچوب 

در . خیلی خـوب . 4خوب . 3متوسط. 2ضعیف. 1:این طیف عبارتست ازکه دعالمت گذاري شده، کدگذاري ش
نیـاز بـه ایـن داشـت کـه کـاربر یـک        جسـتجو اولین . انجام دهدجستجوآخر پیشنهاد شد که هر کاربر دو نوع 

ستجو را با استفاده از رابط کاربري که جبایستمی، کاربر جستجوانجام دهد و در دومین جستجوي کلیدواژه اي 
با مشاهده نتایج جستجو می توانست نظر خود کاربر . انجام دهدامکان جستجوي چهریزه اي را فراهم می سازد 

55 Flickr

تجان اسمی

يویدئوها
بارگذاري شده 

در یوتیوب

بارگذاري 
فیلم هاي 
ویدئویی

: راهبري
جستجوي 
تورق آسان

الیه کاربردي

کاربرد
1استفاده 

)نروژ(

کاربرد
2استفاده 

)هاآبدره(

ايحوزهالیه 

شناسی هستی
وصیف ابردادهت

منابعالیه 

خذ ویدئوییأم
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ح تطـابق صـحی  . 4تطابق نزدیک . 3تطابق پایین . 2حل نشده . 1طیف بارا راجع به  استفاده از مقیاس لیکرت 
.بیان کند

هنمون. 5-2
که بخشـی  اندتشکیل شده 3وساز دانشجویان سال آخر رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه کارلاین تحقیق نه نمو

کالیمـاخوس کتابخانـه دیجیتـالی   از بوده و در این رابطه » 3افزارمهندسی نرم «قالب درسدر هاآناز وظایف 
.قیق خود استفاده نمودندمرتبط با موضوعات تحو یادداشت برداري مفاهیم مختلف جهت رده بندي 

در طی. سال تشکیل شده است26تا 25متوسط محدوده سنیدر %) 68(آقا 35و %) 32(خانم 17این نمونه از 
اري ذتـا کدگـ  کردنـد مـی کمـک  هـا کنندهبه شرکت دستیاران پژوهش هاپرسشنامهو پر کردن توزیع فرایند 

پژوهش با استفاده نتایج این . یا شک دانشجو را کاهش دهندطاپرسشنامه را به درستی انجام دهند و هرگونه خ
یـانگین و انحـراف اسـتاندارد پاسـخ هـاي ارائـه شـده توسـط         در جدول زیر م. تحلیل شدSPSSاز نرم افزار 

.می باشندتنظیم شده هايپرسشاز دسته که در رابطه با پرسشنامه و دو دانشجویان ارائه شده است 
).ببیندرا 1ل جدو. (دهدمیمقیاس لیکرت نشان ارزش آن در ی نمرات را با عامل و اهمیت نسب3شکل 

ژه با هدف بررسی اینکه آیا نتایج حاصل از جستجوي چهریزه اي به طور معنادار از حاصل نتایج جستجو کلیـدوا 
ابـزار جسـتجوي   آزمون نشـان داد کـه  نتایج . گرفته شددرصد 5در سطح معناداري Tاي باالتر است آزمون 

.بوده استبهترچهریزه اي داراي تفاوت معناداري با ابزار جستجوي کلیدواژه اي است و عملکرد آن
را ایجـاد  » چهریـزه اي جستجوي«و » چهریزه ايجستجوي تجربه «به عالوه تالش شده است که متغیرهاي 

اي از عقاید کـاربر در رابطـه بـا درك و    چهریزهجستجوي تجربه . کنند تا نتایج حاصل از هر دو را نشان دهند
تحلیل مشابه با . باشدمیجستجو چهریزه اي شامل نتایج جستجوي ، و آیدمیبه دست هاستویژگیاز آگاهی 
نتـایج  . گرفته شـد Tدرصد آزمون 5نیز در سطح معناداري دانشجویانبراي عملکرد که قبالً گفته شد، آماري 

این شـرایط نشـان   t) 52= (65/0و 5/0P)(.ري تفاوت چندانی مشاهده نمی شودنشان داد که از لحاظ آما
بـه هـم   جسـتجو در مورد نتایج آنها بیان شده نظرچهریزه اي با جستجويکاربران در رابطه با نظرکه دهدمی

.مرتبط است
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جستجوي چهریزه اي
يجستجوي کلیدواژه ا

کارآیی
آزمایش جستجوي چهریزه اي

تجربه  کاربر

ستونی امتیازاتنمودار : 3شکل 

ثبح. 5-3
. موفق آمیز باشدپژوهشممکن است با توجه به نتایجکالیماخوسکتابخانه دیجیتالی ایجاد و راه اندازي 

نتـایج رضـایت   » کـارآیی «و » چهریـزه اي جسـتجوي تجربـه  «، »کاربرجستجوي«در رابطه با انکاربرنظرات
بـاالیی  را در نقـاط  04/3نمره » تجربه کاربر«عامل به طور خاص تر . دهدمیبخشی را در میانگین اعداد نشان 

نیز نشان را هااست که افزون بر باال بودن نمرات، آزمودنی59/0انحراف معیار داراي ودهدمینشان 4نزدیک 
صـورت گرفتـه   کالیمـاخوس کتابخانـه دیجیتـالی   با رابط کاربر گرافیکیتوسعهکه براي هاییتالش. می دهند

.آنها در آزمایش صورت گرفته نظر مثبتی نسبت به آن داشتنداب بوده وذکه براي کاربران جباشدمیطوري 
قضـاوت هـاي مربـوط بـه     ،تحقیـق  درانجام شده توسط افراد شرکت کننـده جستجوهاي در رابطه با 

بـا در نظـر گـرفتن    . نشان می دهندايکلیدواژهجستجوي ، مقادیر باالتري را نسبت به جستجوي چهریزه اي 
داراي تجربه کافی می باشند سطح نمرات باالتر جستجوي ايکلیدواژهجستجوي کاربران در مورد این نکته که 

بدست آمده م شواهد آماريغرعلی. باشد می توانند کامالً معنادار اژه اي چهریزه اي در مقایسه با جستجوي کلیدو
کـه  چهریزه ايجستجوينشان داد که عملکرد توانمیتوسط آزمون آماري که پیشرفت را ارزیابی کرده است، 

و رو به شدهاز سایر برنامه هاي مشابهش است کامالً تقویت کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی عنصر متمایز کننده 
.پیشرفت است

چهریزه جستجوي«و » چهریزه ايجستجوي تجربه «متغیرهاي نتایج نشان داد کهتوانمیدر نهایت 
برابـر هـم   هـا آننتـایج  با این حـال  ولی . وجود نداردهاآنبین ايعمدههايتفاوتبه هم شبیه هستند و » اي

هـاي تفـاوت بـا  تـوان مـی این شرایط را . استمتغیر اول ایج بیشتر از نت% 10به میزانمتغیر دوم نتایج نیست، 
. ، توضیح داددهندمیمقیاسی که هر دو متغیر ارائه 

هنتایج و کارهاي آیندبیان . 6
شـعر  کتـب بود و نماینـده مشـهور م  دانشمند، کتابدار و یک شاعر) قبل از میالد305-240(سکالیماخو

را که در سایه نقدها و تفسیرهاي بسیار، س مبتکرانه زنودوتواب شناختیکتهاي کالیماخوس طرح. بوده اسکندری
تهیه فهرست موجودي طومارهـاي معرفـی شـده    ،نتیجه کار کالیماخوسارتقاي کیفیت یافته بودند تکمیل کرد

6050403020100
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یا پیناکسهزار طومار تهیه کرد که 120از براي نخستین بار یک فهرست موضوعی وي. توسط بطلمیوس بود
,Bevan(.اول نام گرفتجد ، ه اسکندریدرموضوع جستجويبراي پیشرفت کالیماخوسدر ادامه ). 1968

کـه بـا   دهـد میارائه کالیماخوس در کتابخانه دیجیتالی جستجوو تورق این مقاله روش نوینی را جهت بهبود 
، تروسیعزمینه ايدر . گیردمیجام انايد رسانهبه تعریف منابع به خصوص منابع چنشناسی ها اضافه کردن معنا

و قالب هاي در صدها پایگاه داده ساختار داده اي کتابخانه دیجیتالی ممکن است با هزاران مشکل درجه بندي
اجتماعی، بـه  هايشبکهو با خصوصیت معناشناختی دیجیتالی کتابخانهاستفاده از . از تضعیف شودسمپیامی ناه

. دیجیتـالی مشـخص شـده اسـت    هـاي کتابخانـه در زمینـه  پژوهشیخطوط نده ترین امیدوارکنعنوان یکی از 
)Kruck & McDaniel, به عنـوان  تواندمیکالیماخوسکتابخانه دیجیتالی نمایشنامهدر این ). 2008

. دیجیتالی در نظر گرفته شودهايکتابخانهشکاف بین شبکه اجتماعی و پر کردن ابتکاري بدیع جهت طرح 
کتابخانـه  براي اعتبار بخشـیدن بـه   تردقیقبه شکل کارهاي آینده شامل ارزیابی اجرا و روشین رواز ا
بـه یکپارچـه   بیشـتر  بایسـت مـی کارهاي آینده . باشدمیبا انجام تحقیقات موردي بیشتر کالیماخوسدیجیتالی 

، 2سازماندهی ابزار وب هايقابلیتافزایشبویژه. پردازددیجیتالی بهاي کتابخانهدراجتماعی هايشبکهکردن 
ایـن کتابخانـه قـادر باشـد     بایسـت مـی ایجاد کرده که در آینـده  کالیماخوسکتابخانه دیجیتالی را براي یچالش

وظـایف  بـراي  الزمتا پشتیبانیندمتفاوت ایجاد شده از سکوهاي مختلف را ترکیب کايد رسانهچنحتواهاي م
)58کـی ام (یـا مـدیریت دانـش    )57تی ام(، مدیریت استعداد)56سی آر ام(تري مختلفی مثل مدیریت رابطه مش

بـه دو  منابع و سپس تحویل فراهم آوري ، حمایت از معتقد است) 2010(59که گالینسطورهمان. صورت گیرد
. کمک کندفناوري اطالعاتبه پیشرفت همه جانبه کاربرد تواندمیاطالعاتییا چند پایگاه 

کرده استدر اطراف جهان فراهم حوزه فناوري را براي محققان مناسبی زمینه 2محدود وب پتانسیل نا
محتواهاي نامحدود را اجتماعی و هايویژگیتا نموده دیجیتالی ایجاد هايکتابخانهو فرصتی را براي محققان 

.در یک بسته واحد ترکیب کنند
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