
 

 

در  پنج اس.ار چوب چ و دلوس الگوی مرجعتحلیل 

 های دیجیتالیسازماندهی و ارزیابی کتابخانه

 1میترا صمیعی

 شناسیمطالعات دانش

 59، بهار 6سال دوم، شماره 

 59/55/59تاريخ دريافت:  

 35/50/59تاريخ پذيرش: 

 چکیده
بنیاادي   روابط  شناسايیو پنج اس ارچوب چ ودلوس الگوی  مرجع  یهدف تحلیل مفهومپژوهش حاضر با 

کتابخانه های ديجیتالی انجام شده سازماندهی و ارزيابی  در اي  الگو و چارچوبهای  شاخصبی  مفاهیم و 

در ساازماندهی و   اس پانج ارچوب چا  وس مرجاع دلاو   الگاوی روش پژوهش حاضر تحلیل مفهاومی  است. 

اصالی و نیاز   شش مفهاوم  بر شناسايی  دلوستمرکزالگوی مرجع  است. بوده ارزيابی کتابخانه های ديجیتالی

 پانج اس. چاارچوب  تمرکاز   گیارد ، درحالیهاه  روابطی است که کل يک کتابخانه ديجیتاالی را در بار مای   

الگاوی دلاوس و چاارچوب    يافته ها نشان داد، .  است کتابخانه ديجیتالی با پنج اسمفاهیم يهپارچه سازی بر

هاا و کااربران  ، رواباط مشاترکی باا کتابخاناه هاای        هايی مانند جريان هاا، محتاوا، اجتماا    پنج اس درحوزه

قدرتمناد   یچارچوب پنج اس در بخاش سااختار باه اناوان ابازار      يریانعطاف پذدر نتیجه،  ديجیتالی دارند.

اناوا  فاراداده هاا در     یریتواند باا باه کاارگ    یم يجیتالید یمحتوا در کتابخانه ها یو سازمانده یلتحل یبرا

در چاارچوب   يوشاود . بخاش سانار    یمرجع دلوس ، کاربرد یبر الگو یمبتن يجیتالید یسامانه کتابخانه ها

ه با توجاه با   يجیتالید یکتابخانه ها یکه در خصوص خدمات اطالاات يیها ینیب یشتواند در پ یپنج اس م

 .افتد ، کمک کند یدر جهان اتفاق م  یاطالاات ي نو یها یفناور يشرشد و افزا

های کتابخانه، سازماندهی ، پنج اس، چارچوب دلوسالگوی مرجع  ،ارزیابیکلیدی:  واژگان

 یدیجیتال
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 مقدمه
 ( انقالبی در شیوه تولید و انتشار اطالااات آی.سی.تیآوری اطالاات و ارتباطات)ظهور ف 

های کاغاذی خاود   سامانه هاآوری بسیاری از سازماندر نتیجه اي  ف  به وجود آورده است.
هاا نیاز   اند. اي  ماو  تغییار در کتابخاناه   های ديجیتال شدهاند و تبديل به سازمانرا تغییر داده
در قرن  هاآوریف  اي  کتابخانه های ديجیتالی ، يهی از محصوالت جانبی شودمشاهده می

ظهاور  »، 8500-8552ساازی کتابخاناه انگلای     ديجیتاال  راهباردی . طبق برناماه  تم استبیس
 ،ها روی وبپذيری آنسازی حجم زياد مت  و تصاوير و دسترساينترنت و قابلیت ديجیتال

ابتهاارات مختلفای را    ،آوری جدياد مزايای زياد اي  ف  «.های کار را تغییر داده استروش
هاا مخصوصاا    وجود آورده اسات. کتابخاناه  در سرتاسر جهان به ديجیتالیکتابخانه در حوزه 
 هاای  هاای فراوانای در زمیناه خادمات کتابخاناه     گاذاری  های دانشاگاهی، سارمايه  کتابخانه
. باتوجاه باه   انجاام داده اناد  های کتابخانه دسترسی يهپارچه به مجمواه هدفبا  یالهترونیه

هاای  و شابهه  پیوساته هاای  داده، پايگااه یديجیتاال  هاای های مجازی،کتابخاناه رشد کتابخانه
باه اطالااات  باه    آوری، پردازش و دستیابی گردهای مرسوم ای، روشاطالااتی و کتابخانه
هاای بسایاری در طراحای،     طرح (.1،8552)وارتاراجان و چاندراشهارا اندشدت تغییر کرده

توسعه ،کاربرد و استفاده از کتابخانه های ديجیتالی انجام شاده اسات. مسسساات و ساازمان     
بسیار سود جساته   یکتابخانه ديجیتالسامانه تخصصی از  وها، کتابخانه های ملی، دانشگاهی 

از ديگار   عضای محاور وب  -اناد. برخای از روش سیساتم   های مختلفی را اتخاذ کارده روشو 
ها موجب شدند نیاز به مسسسااتی احسااس   اند. اي  توسعهمحور استفاده کرده -روش کاربر
کتابخانااه هااای ديجیتااالی شااهل   باارای توسااعه ی هااا را بهتااري  روش بتواننااد شااود کااه

 (.8500، 2دهند)کاندال
، و  یهاای کتابخاناه ديجیتاال    ساامانه  با توجه به دشوار و پر هزينه بودن طراحی و ايجااد 

، الزم است برای درک بهتر تعامالت پیچیده میاان   هاکتابخانه اي  نیازهای گسترده و امیق 
اگرچاه مادت زماان    هاای جدياد مطارح شاوند.      نظرياه های آنها ، چارچوب ها و شاخص 

با هدف رسایدگی باه مساائل مرباو       هايی چارچوبها و الگو زيادی است که لزوم چنی  
چاارچوب هاا و    لیه  در تدوي  و ارائاه درک شده است  یتالی،به توسعه کتابخانه های ديج

                                                      
1  . Varatharajan & Chandrashekara 
2  . Candella 
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اناه هاا   کتابخاي  گوناه   های اطالااتی پیچیده  سامانههای رسمی برای ساختار و رفتار نظريه
، کمیتاه  دلاوس  یمرجاع کتابخاناه ديجیتاال    الگاوی  پیشرفت انادکی صاورت گرفتاه اسات.    

 الگاوی ، 1ها)سی.آی.دی.اُ.سای( وزهالمللای ما  شورای بای   مستند سازی وابسته بهالمللی بی 
و 2)کااردل(   یهاای ديجیتاال  کتابخاناه توزياع در  مرجع مفهومی، معماری مرجع کُرنل برای 

 (.8555)فاک  و گنچالوز ،قابل ذکر هستندهايی نمونه پنج اس. چارچوب
هاای کتابخاناه    سامانهمیان کنش پذيری بی   چالش  ،ها چالش مهم ديگر برای کتابخانه

را مبادلاه کنناد و از    ی ، اطالااات اطالااات  ساامانه يعنی اينهاه دو ياا چناد     ديجیتالی است ،
 (8500) 8و همهااران آتاناساوپللوس   ( .3،8555ردمان)گنماياد شده اساتفاده  اطالاات مبادله

هاای کتابخاناه   ساازمان  بای  يک مادل مشاترک و همهااری متقابال      ددلیل اي  مسئله را نبو
 (.8500)آتاتاسوپلوس،دانندمی،  یهای کتابخانه ديجیتالی و سامانه تالديجی
راههاار و    ارائاه و   کتابخاناه ديجیتاالی  هاای  مادل  در زمینه کتابخانه ديجیتالیدنیای  در

و  دلاوس مرجع الگوی است.  گرفته انجام تحقیقات املی خوبی چارچوبی برای استاندارها
، درحالیهاه  برای ايجاد يک چارچوب مفهاومی هساتند   کلیهای تالش پنج اس. چارچوب
هااای خاصاای از  هااای مرجااع مفهااومی کاااردل و سی.آی.دی.اُ.ساای ، روی دامنااه    الگااو

جدا از اينهاه  ،  پنج اسو تئوری  دلوسالگوی مرجع  کنند.های ديجیتال تمرکز میکتابخانه
کاه بارای    هساتند  یهاای ديجیتاال  کتابخاناه  از باشند، دو مدل برجساته می امومی  مدل های

 انااادتحلیااال شاااده  یهاااا در دنیاااای کتابخاناااه ديجیتاااال   درک بهتااار کاربردهاااای آن 
  ( .8552شِ  ،؛ 8505؛مارتی ،8500)کاندِال،

در زمینه الگوهای مرجع و چارچوب سازماندهی کتابخانه هاای ديجیتاالی ، طارح هاای     
در آمريهاا   ديجیتاالی  هاای  کتابخاناه  طرح های ابتهاریانجام شده است. تحقیقاتی بسیاری 

در هاا  اصالی ايا  تاالش    انگیازه در انگلستان  8(Elibطرح های کتابخانه های الهترونیهی)و
 یهاای ديجیتاال  هاايی از کتابخاناه  اند. در حال حاضر مادل املی و تحقیقاتی بوده طرح های

يهای از ايا     .هاا باه اناوان ياک چاارچوب اساتفاده کارد       تاوان از آن وجود دارند که مای 

                                                      
1  . The International Committee for Documentation of the International Council of 
Museums (CIDOC) 
2. The Conceptual Reference Model, The Cornell Reference Architecture for 
Distributed Digital Libraries (CRADDL)  
3  . Gradmann 
4  . Athanasopoulos  and et al. 
5. ELib 
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( اسات  کاه   5Sپانج اس )  چاارچوب های مطرح  در کتابخاناه هاای ديجیتاالی ،     چارچوب
هاای   را چارچوبی محهم برای مفهوم سازی کتابخاناه  چارچوب  يا الگو ادوارد فاک  اي  

و ديگری الگوی مرجع دلوس  است  که يهای    (.8558معرفی می کند ) فاک  ، یديجیتال
است کاه قسامتی از آن توساط     ديجیتالی ای کتابخانهح )طر1اِکسِلِن  دلوساز نتايج شبهه 

جمااع بناادی و   دلااوسکمیساایون اروپااايی حماياات مااالی شااده( اساات. هاادف طاارح      
هاای مرباو  باه    هاای مهام اروپاايی در حاوزه    های تحقیقااتی گاروه  سازی فعالیتهماهنگ

نسل  تالیکتابخانه ديجیهای آوریاست . هدف اي  فعالیت ها، توسعه ف  کتابخانه ديجیتالی
ساازی و جاامع و   هاای يهپارچاه  بیان نظرياه   -0آينده است. از اهداف اي  طرح ابارتند از: 

 -8؛   ديجیتااالیهااای  کتابخانااه ی حیااات اطالاااات هااايی در چرخااه تعیاای  چااارچوب
دوجهی و چندزبانه و مديريت محتواباه صاورت   همهاری چنايجادساختار خدماتی با قابلیت

بارای    ( .2،8552)کاساروساا  و اماوم ماردم   انمتخصصا  ااام از  جهاانی( يهپارچه)فردی و 
 ياک  هاای مناساب باه اناوان    برای توسعه سامانه دلوسرسیدن به اي  اهداف،الگوی مرجع 

لذا الزم است کاه ايا  دو الگاو ياا چاارچوب باه طاور تحلیال          طراحی شد. الگوی مرجع ،
 اضر بدي  منظور انجام گرفته اسات . مفهومی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که مطالعه ح

 :درصدد پاسخگويی به سواالت زير است  حاضر مقاله

 های کلیدی کتابخانه های ديجیتالی چیست؟شاخص مفهوم و .0

 ؟کدامند مرجع دلوس در کتابخانه های ديجیتالی الگوی اصلیهای  شاخص .8

 ؟کدامندپنج اس چارچوب  اصلیهای شاخص  .3

شااخص هاای چاارچوب پانج اس و کتابخاناه ديجیتاالی       روابط بنیادي  بای  مفااهیم  و    .9

 کدامند ؟

 تحلیل مفهومی الگوی مرجع دلوس بر اساس چارچوب پنج اس چگونه است؟ .9

 یافته های پژوهش
 های کلیدی کتابخانه های ديجیتالی چیست؟ شاخصمفهوم و پرسش اول.

                                                      
1. Excellence 
2. Casarosa 
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 در هزاره سوم ، فصل جديادی را در تااريخ تولیاد،    یکتابخانه های ديجیتال و توسعه تهامل
شااخص  از  ديجیتالیهای  کتابخانه . است، نگهداری و انتشار اطالاات باز کردهسازماندهی
بر نهاايی باا يهاديگر تعامال     اند که بارای ارائاه اطالااات باه کاار     تشهیل شده های مختلف

ت ااصلی محتوا،سازمان، خدم انصر 9ن در تواها را میشاخص اي  (.  8553، 1ندی)پدارند
  ابارتند از :انصر  9. اي  (8558، 2)کارتِربندی کردگروه افرادآوری و ، ف 

املیات اصلی هر کتابخانه انتشار محتوای درسات باه جامعاه خاودش اسات. انتشاار        محتوا:
و های سنتی، به شهل اشیاء فیزيهی مانند کتاب، مجله و نوارهای صوتی محتوا، در کتابخانه

جدياد از  محتاوای    یتصويری بود. اي  اشیاء فیزيهی از طريق تبديل يا تولید اشیاء ديجیتاال 
هاای  قالاب در  یاناد. اشایاء ديجیتاال   يهپارچه شده یهای ديجیتالکتابخانهمحتوای  قديمی با 

، ديجیتالی زاد ، ديجیتاالی شاده ، انتشاارات بارخط ، انتشاارات       مختلفی مانند مجمواه داده
ای)اها ، کاار گرافیهای، انیمیشا ، صادا، موسایقی ياا        يا اطالاات چندرسانهط وبرون خ

 (. 8558)فاک  ،ويدئو( وجود دارند
دساتیابی   ساازی دهی به منابع اطالااتی برای آسانهای متوالی است که سازماندهه سازمان:

اطالاااتی  هاا و سااير مسسساات    کتابخاناه . باوده اسات   اهمجمواه، وظیفه اصلی کتابخانه به 
ساازماندهی   مختلاف  هاای اناوا  طارح  ، ازهاای خاود   برای ارائه دسترسی آسان به مجمواه

کتابخانااه ، سااازماندهی محتااوا در یآوری ديجیتااالانااد. بااا ظهااور فاا دانااش اسااتفاده کاارده
دارد.  فاراداده باه ناام    فهرستنويسای  سازوکارهای سنتی، نیاز به يک سامانه، همانند ديجیتالی
حقیقاای توصاایف شااده   ءای اطالاااات ساااختاريافته اساات کااه جانشاای  شاای  نااو فااراداده

 یديجیتاال  شیء اي  است که توصیف روشنی از محتوای فرادادهکار  ( .8552)نیسو،شودمی
 شناساايی و گاردآوری   ،مختلاف  یديجیتاال  ا به راحتی بتوان محتوا را  بی  انباره هایبدهد ت
 کرد. 
خدمات مرجع و شوند مانند ی که به کاربران ارائه میخدماتهای سنتی در کتابخانه: تاخدم

جسااتجوی  وجهاات باارای کمااک بااه کاااربران  اشااااه گزينشاای اطالاااات )اس.دی.آی( 
راه دور نیاز   از ، کاربرانکتابخانه ديجیتالی سامانهاند. در های کتابخانه طراحی شدهمجمواه

، کاه بارای حال    ديجیتاالی بارخط و   مرجع خدماتی شخصی شده مانند خدماتتوانند از می
ه طاور مااال، پرساش از ياک     مسائل مربو  به جستجوی اطالاات هساتند، اساتفاده کنند)با   

                                                      
1  . Pandey 
2  . Carter 
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ار ارتبااطی تعااملی باه    مانناد اباز   خاصای افزارهاای  از نرمکتابدار(. خدمات مرجع ديجیتالی 
-هااای اينترنتاای اسااتفاده ماایآوریااالنااات و ساااير فاا ی تااابلو خاادمات، صااورت زنااده

کنند تا ها کمک میافزارها کاربران را راهنمايی کرده و به آناي  نرم (.8559، 1ا)پاريدندک
 انجام دهند.مختلف جستجو  انباره های ديجیتالیدر 

، پشتیبانی از ساير اناصر اسات. ايا  اناصار    یهای ديجیتالدر محیط فناوری وظیفه وری:افن
هنگاام طراحای    مناساب  فنااوری اساتفاده از  شاوند.  می تاخدمدهی و شامل محتوا، سازمان

و  حفاظات دهی،را با توجه به پردازش،سازمانسامانه ، سطح املیاتی کتابخانه ديجیتالیيک 
هاای   فنااوری از ،  هاا  کتابخانهاينگونه   توسعهکند. برای مشخص می یديجیتال اشیایانتشار 
 استفاده شده است.  مختلف
محتااوا، طراحاای و تغییاار ساااختارهای در مااورد  ديجیتااالیکتابخانااه اناصاار انسااانی : افررراد
افارادی کاه در ايا  حاوزه فعالیات دارناد ، شاامل        کنناد.  گیاری مای  تصامیم ،دهای  سازمان
 ساامانه کنناد کاه   . اي  افراد تضامی  مای  هستند سامانه ها، مديران مخزن و مديران کتابدارن
محتوايی را ، کتابدارانند. کار کی اطالااتی ماموريت و اهداف کتابخانه و مسسسه همسو با
ی ماادر انتخااب   وريات مسسساه  مخواهند در دسترس ديگران قرار دهند بر اسااس م  که می
را  یهاای ديجیتاال  جساتجويی کاه اساتفاده از کتابخاناه     فنونها با کنند. االوه بر اي ، آنمی

  (.2،8505)تیبندرانا کنندکند به کاربران نهايی کمک میآسان می
هاايی کاه توساط    شاخص بیشتر  لیهنوز در حال توسعه هستند و ديجیتالی های کتابخانه

انصار   9 حاول ايا   اناد  های ديجیتال شناسايی شاده پژوهشگران مختلف در حوزه کتابخانه
کاه کااربران را    طراحای شاده اسات   نیز کاربری رابط،  کتابخانه ديجیتالیمعماری در. است

 کتابخاناه هاای   انبااره   یديجیتاال  بیشماری از اشیاییان تعداد به راحتی درم که سازدقادر می
 جستجو کنند.،  ای

 ؟کدامندمرجع دلوس در کتابخانه های ديجیتالی  الگویهای کلیدی  شاخص :دومپرسش 

ياک چاارچوب مفهاومی اسات کاه هادف آن       ،  دلاوس  یکتابخاناه ديجیتاال   مرجع الگوی
در اسات.   یدر دنیاای کتابخاناه ديجیتاال   هاا  آن رواباط های اصالی و  رسیدگی به موجوديت

 ن ترسیم شده است:روابط آدلوس و  الگوی مرجعچارچوب کلی  0شهل 

                                                      
1  . Parida 
2  . Tibenderana 
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 (0212 کاندِال،آن ) برگرفته از  روابطدلوس و  الگوی مرجع. چارچوب کلی 1 شکل

ی کتابخانااه حااوزه ماارتبط بااا هااای تخصصاایحاصاال کااارگروه دلااوسمرجااع الگااوی 
کاه   شاد  یی کتابخاناه ديجیتاال  ناوي  بیانیاه  پایش  تادوي  منجر به  الگو است. اي  یديجیتال

ه ياک چاارچوب   یا باود. ايا  بیان   ديجیتالیهای کتابخانه هدف آن شناسايی مفاهیم اساسی  
 (:8)شهل می کندمعرفی را  اليه سه

بخش امومی  ،که است 1ديجیتال)دی.ال.ام.اس( مديريت کتابخانه سامانهاليه اول  .0

را   کتابخانه ديجیتالیای مورد نیاز در هر املیات پايه تشهیل می دهد ورا افزار نرم

 ؛ سازدفراهم می

قرار  .روی دی.ال.ام.اس است که 2)دی.ال.اس( ديجیتالکتابخانهسامانه اليه دوم  .8

 کتابخانه استفاده می کند؛ اي  از تسهیالتمستقر و قابل اجراست که امانه گیرد وسمی

                                                      
1. Digital Library Management System(DLMS) 
2  . Digital Library  System(DLS) 
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و کاربران آن را بوده نهايی  سامانهکه   است )دی.ال( ديجیتالکتابخانه اليه سوم  .3

و به انوان سازمانی برای گردآوری و حفاظت از محتوای  دانند کتابخانه ديجیتالی می

 .شودمیو ام  به داده های موجود درآن شناخته  پايدارو ارائه دستیابی  یديجیتال

 

 (0212  ) برگرفته از کاندِال، ها امانهس یو نقشه ی مفهوم ی. دامنه ی کتابخانه ی دیجیتال0شکل 

)محتااوا، کاربر،املیااات،   دلااوسمرجااع  الگااویی دامنااه 6اليااه بااا  اياا  چااارچوب سااه 

می را ارائه  کتابخانه ديجیتالیخدمات فراگیر  ود نکیفیت،سیاست و معماری( تعامل دار

 :شرح زير استبه دامنه  6. اي  کنند

تاري   دهاد. اماومی  را نمايش مای  کتابخانه ديجیتالیاطالاات مديريت شده در  :محتوا (0

است که شاامل اساناد متنای، تصااوير، اساناد      « اطالااتی ء شی»ی محتوا مفهوم در دامنه

، واقعیات  اساناد  ،هاا  بعدی است کاه شاامل باازی   ای و اشیاء سهصوتی، اسناد چندرسانه

 ها است.دادهداده و مجمواهپايگاه مجازی ،

باه   کااربران را  کتابخانه ديجیتاالی را معرفی می کند. سامانهتعامل کننده با  واملا: کاربر (8

 .ان  باشد ، مرتبط می سازدهای اطالااتی آننیازمندیکه پاسخگوی  اطالااتی 

 در اختیاار   ديجیتاالی  هاای  کتابخاناه ساط  کاه تو   را معرفی می کناد  یتسهیالت: عملیات (3

 یکتابخاناه ديجیتاال  ی جامعاه قرار می گیرد ومنظور از آن رفع نیازهاای  کاربران نهايی 

 است.
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اي  قوانی  شامل قوانی  و شرايط، حاکم بر املیات کل سیستم را ارائه می کند.: سیاست (9

بارای نموناه،    و غیاره مای شاود.     کتابخاناه ديجیتاالی  اناصار   مديريت، یحقوق ديجیتال

 خصوصی و ... ، حريمیمديريت حقوق ديجیتالقبول کاربر، سیاست رفتار قابل

از ابعاد کیفای و املیااتی باودن    ی ديجیتال کتابخانهمختلف سامانه  هایجنبهبه : کیفیت (9

  می پردازد .

 دهدرا نمايش می سامانهی کل دهندهافزاری تشهیلافزاری و سخت: اجزای نرممعماری (6

 (8505)کاندِال،

 نمايش داده شده است: 3در شهل  مرجع الگویدامنه  6و  امانهروابط بی  اي  سه س

 
 (0211کاندِال،برگرفته از) دلوس مرجع الگوی. نقشه مفاهیم 3شکل 

و  کااربران نهاايی، طراحاان، ماديران ساامانه     شاامل   کتابخانه ديجیتاالی بازيگران دنیای 
ايا  افاراد نقاش مهمای در طراحای و کااربرد        مای باشاند.  بردی رکاا دهندگان برنامهتوسعه

 (9)شهل  کنندبازی می کتابخانه ديجیتالی
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 (0212) برگرفته از کاندِال،) برگرفته از  سلسله مراتب مدل های مفهومی کاربران .4شکل 

سلسله نشان داده شد، مدل های مفهومی آنها به شیوه ای  9همان طور که در شهل 

د. اي  سلسله مراتب نتیجه ی مستقیم تعاريف باال است، کاربران ندارمراتبی با هم ارتبا  

، درحالی که مديران و توسعه می دهند را تشهیلکتابخانه ی ديجیتال  ازاليه سوم نهايی 

نیز از طريق واسطه اليه و  اليه دومدر  کتابخانه های ديجیتالیدهندگان برنامه ی کاربردی 

  اول در اليه سوم قرار دارند.
بزرگای  های بعد ازگذشت تقريبا  يک دهه از زمان ظهور خود گام دلوس مرجع یالگو

ايا    (.5850 ، 1الد)کانبرداشاته اسات   کتابخانه ديجیتالییم و روابط اساسی هادر تعريف مف
کااردن ارتبااا  باای  محققی ،کاااربران و طراحااان    ماادل وااگااان مشااترکی باارای آسااان   

تار را به شهل شفاف و ساخ یمفاهیم کتابخانه ديجیتالمی دهد و های ديجیتال ارائه کتابخانه
دهد که باه اناوان   اي  مدل يک فهرست تطابق ارائه می (.8500)کاندِال ،. می کندبیان  يافته

اساتفاده   از آن دلاوس  مرجاع  الگاوی  باا شاخصی برای ارزياابی میازان تطاابق کتابخاناه هاا      
ماا  توانند به اناوان ياک راهن  را، که می یکتابخانه ديجیتالشود. اي  مدل بازيگران دنیای می

مای باشاند     کتابخانه ديجیتالی به دنبال انجام طرحکه  و افرادی ها ،سازمانها برای کتابخانه
در  کتابخاناه ديجیتاالی   طراحاان  بارای  دلاوس  مرجاع  الگویدر نهايت،  .را هدايت می کند

ايجاد يک کتابخانه ديجیتالی مناساب و ساازماندهی اشایای ديجیتاالی  در آن کتابخاناه هاا       

                                                      
1  . Candela 
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تواند ياری رسان باشد . در حال حاضر ،اي  الگوی مرجع با ارائه يک چارچوب سه اليه می
  مناسب تري  گزينه است. دامنه مفاهیم برای ايجاد يک کتابخانه ديجیتالی  6با 

 ؟کدامندپنج اس  چارچوب اصلیهای  شاخص :سومپرسش 
نظرياه  پنج اس مبتنی بر مدل چرخه حیات اطالاات بورگم  است که جزء اولی   چارچوب

های مورد استفاده در حوزه کتابخانه ديجیتالی است .اي  مادل حاصال رسااله دکتاری      های
، 3، فضااها  2، سااختار هاا    1است و سر ناام ساازه هاای جرياان هاا      8559در سال  زالوچگون

( که  0358اسهی ،مختاری در 8555نقل از فاک  و گنچالوز ، )است  8و جوامع8سناريوها 
-ی تاالش نتیجاه  پانج اس.  چارچوبدهد.ای برای تعريف کتابخانه ديجیتال ارائه میشالوده

-اسات. انعطااف   یهای ديجیتالنظری و املی کتابخانه جمع بندیشده برای ارائه های انجام

از  کتابخاناه ديجیتاالی  دهای  و ساازمان  توساعه  ،يک ابزار بارای تحلیال   پذيری آن به انوان
 (.8552 شِ  ، ؛  8505، )مارتیهای مختلف اثبات شده استجنبه

را می تاوان باا تجسام حرکات آب در ياک جويباار،        جريان هاپنج اس،  چارچوبدر 
کت خون در رگ ها يا جريان هوای داغ از پشت هواپیمای جت تصور کرد. در فضاای  رح

فرضی اند کاه بارای توصایف محتاوای ايساتا و پوياا        مواردمجازی جريان ها رشته هايی از 
(جرياان ايساتا مانناد    0358مختاری اسهی ،در  8559فاک  و ش  ،نقل از استفاده می شود) 

دارای اهمیات زياادی اسات.     یدوئی در کتابخاناه ديجیتاال  مت  و جريان پويا مانند فایلم ويا  
کارد.  شبیه قفسه های کتابخانه و بخش ها و فصل های کتاب ت همچونرا می توان ساختارها 

مجموااه ای از اناصار   ها فضاا  دارد.در بار ساختار در مفهوم خود انصر سازمان دهی را نیاز 
 از محادوديت هاای خااص   صار تعرياف شاده    است که به همراه املیااتی کاه روی آن انا  

رشته هايی از وقايع و اامالند که وضعیت محاسبه را باه گوناه ای    سناريوها . تبعیت می کند
مجمواه ای از موجوديات  . جوامع  تغییر می دهند که بتواند الزام کارکردی را ممه  سازد

، سخت افزار و اجزای نرم افزاری و روابط بی  آنها هستند.موجوديت ها ياا از   افرادها مانند 
)فاک  کتابخانه های ديجیتالی بهره می برند يا برای خدمت رساانی در آنهاا کااربرد دارناد    

                                                      
1  . Streams 
2  . Structures 
3  . Spaces 
4. Scenarios 
5. Societies 
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دهااد چگونااه نشااان ماای 0جاادول شااماره .(0358مختاااری اسااهی ، ؛  8555الوز  ،چااوگُن
ماننااد اشاایاء  ديجیتااالی هااای کتابخانااه صاالیاباارای توصاایف مفاااهیم  پاانج اس.چااارچوب 

 شود.به کار گرفته می خدماتها و ، مجمواهفراداده، یديجیتال
 پنج اس.. چارچوب 1 جدول

 اهداف هاماال پنج اس.

 جريان
فیلم مت ، زنجیره بیت ،

، یصوتنوار ، يیويدئو
 تصوير

جريان ها کند. انوا  محتوا، جريان و ارتباطات در شبهه را توصیف می
مانند رمزنگاری و زبان برای  کتابخانه ديجیتالیهای محتوای ويژگی

 کنند.ای را توصیف میچندرسانه های مواد متنی يا اشهال خاص داده

 ساختار
،  ،فهرست مجمواه

 فراداده، مدرکمت ، فرا

يعنی  است، کتابخانه ديجیتالیمحتوای خاص از  های سازمانی جنبه
-دهی میبندی و سازمانهای يک کل دستهروشی که در آن بخش

 سامانه ،، اتصاالت تاکسونومی ها، فرامت توانندشوند. ساختارها می
 ارتباطات کاربر و غیره را نمايش دهند.

 فضا
-ی قابل اندازهفاصله

گیری؛فضايی، مبتنی بر 
 .رداری بل و توپولوای

انجام می روی آن اشیاء  يی کهاملگرها باای از اشیاء فضا مجمواه
منطقی و  چشم اندازکند. فضاها پیروی می یهاياز محدوديت ودشو

د و از انوا  کنرا تعريف می کتابخانه ديجیتالیهای شاخص نمايشی 
، متريک يا ،توپولوایتگیری، مقیاس، احتماالاندازهمختلف مانند 

 تشهیل می شود.رداری بلفضای

 جستجو، مرور، پیشنهاد سناريو

توانند داشته ای از رويدادها است که پارامتر هم میدنبالهيک سناريو 
دهند.  محاسباتی نمايش می ند. رويدادها تغییرات را در حالت هایباش

-که يک حالت را تعريف می می باشند متغیرهای خاصی نیزپارامترها 

سناريوها توصیف های داستان  دهند.ها را نمايش میکنند و مقادير آن
کتابخانه ی خدماتسناريوها جزئیات رفتار  است و آیندهگونه از 
 کنند.را بیان می ديجیتالی

 جامعه

کاربران  ، ناشران ،
  خدماتمديران 

، کتابخانه های ديجیتالی
 معلمان ، يادگیرندگان ،

 و برنامه نويسان

هم شامل  کهها و روابط بی  آنها است ای از موجوديتجامعه مجمواه
افزاری خودکار است که های نرمو هم موجوديتکاربران  سامانه 

که  شامل مديرانی است دارند. جامعه،  سامانهاملهرد هايی در نقش
نیز هستند و کتابخانه ديجیتالیدر حال اجرای  خدمات انجام مسئول
ی بی  کنند و رابطهاستفاده می خدماتکه از کاربرانی می شود  شامل
 کند.ها را توصیف میآن

 (0222 ،الوزگُنچ و)فاکس 

پنج اس و کتابخانه  چارچوبهای  شاخصو  روابط بنیادي  بی  مفاهیم .پرسش چهارم
 ؟ کدامندديجیتالی 
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  9شاهل   در چارچوب پنج اس الزم است باه  برای درک روابط بی  سازه های تعريف شده
( 8508)( ،در شهل ابتادايی و ساپ  فااک     8559)الوز گُنچ را ابتداتوجه کنید . اي  شهل 

 ند .ه ابه صورت امروزی ارضه کرد

 
 (0222 ،الوزگُنچ فاکس و پنج اس)برگرفته از چارچوبگرافیکی  ار. نمود5شکل 

همانطور که در شهل می بینید پنج سازه را يک خط ماورب جداساازی کارده اسات .      
درسمت چپ شهل ، ساختارها ، فضاها و جريان ها به صورت دايره هايی در کنار هم ديده 

ساناريوها و جواماع باا هام هساتند . بارای        ،می شوند ؛ حال آنهاه در سامت راسات شاهل    
اسات و کادام نیسات     یکتابخانه ديجیتال سامانه راز اي  سازه ها د يک تشخیص اينهه کدام

ويژگی ها هساتند   يک از کدام با اي  فرض که ح شدديدگاهی کمینه گرا به اي  شهل مطر
 ی، کتابخاناه ديجیتاال   سامانه می توان به آن ،حاصل شود سامانهگر حداقل آنها در يک که ا

 گفت .
 مانه های پیچیده ای هساتند کاه  ساپنج اس ، کتابخانه های ديجیتالی  چارچوببر اساس 
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به تامی  نیازهای اطالااتی کاربران کمک می کنند)جوامع( ؛ خادمات اطالاااتی را فاراهم    
می آورند)سناريوها( ؛ اطالاات را به شیوه های مفیدی ارضه می کنند )فضاها(؛ اطالااات  

تقال  ران منرا به روش های مفیدی سازمان دهی می کنند)ساختارها( ؛ اطالااات را باه کاارب   
-دادن و يهپارچاه برای تعرياف، رباط   ای ها، يک شالوده می کنند) جريان ها(.اي  شاخص

برای تعريف ساختارهای  چارچوبکند. از اي   را ارائه می کتابخانه ديجیتالیکردن مفاهیم 
، مشخصات فراداده، مجمواه ها، فهرست ها ،انبااره  یديجیتال مانند اشیای کتابخانه ديجیتالی

باا   ی.برای ماال، يک شی ديجیتاال  نموداستفاده  می توان ،آرشیو ، خدمات ويهپارچگی1ها
يافتاه آن  مشخصاات فاراداده سااخت   نیاز  و  يافتاه ساازی سااخت  توجه به رشته فضای ذخیره

 و اينهه چگونه هر ساختار منجار باه ياک    پنج اس.شود. ت ثیر متقابل ساختارهای تعريف می
 نمايش داده شده است.6شود در شهل می یکتابخانه ديجیتال سامانه

 (0224 الوز،) گُنچ پنج اس.. چارچوب 6شکل 

و چگونگی ارتبا   کتابخانه ديجیتالیها برای حداقل نیازمندی پنج اس.چارچوب 
کند. را توصیف می ديجیتالی های کتابخانههای مختلف شاخص با  پنج اس.ساختارهای 
ها شامل داده، جريان های دارای جريان و ساختار است .اي  ی ديجیتالی اشیابرای ماال، 

                                                      
1  . Repository 
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يافته)که بازيابی ی ساختها و غیره( و مشخصات فرادادهيافته)جداول محتوا، فصلساخت
از  ، سناريوها (4855)1الوزگُنچ شوند. طبقکنند(میرا توصیف می یآسان هر شی ديجیتال

يک محاسبه را برای انجام يک نیازمندی  که حاالت یای از رويدادها يا اامالدنباله»
نمايش داده  6اند . اي  سناريوها همانطور که درشهل تشهیل شده« دهنداملیاتی تغییر می

دهند، ارتبا  می خدماتها را به جوامعی که به آن کتابخانه ديجیتالیاند خدمات شده
فناوری های نوي  اطالااتی ، سناريو با توجه به تغییرات زود هنگام واز طرف ديگر دهدمی

  مجمواه ها.پیش بینی خدمات اطالااتی نوي  کتابخانه های ديجیتالی را پیش بینی می کنند
هستند  دارای رکوردهای فراداده  فهرست هاتشهیل می شوند.  یاز تعدادی شیء ديجیتال

سترسی به ذخیره سازی با د يک سامانه انبارهکه خود به يک شیء ديجیتال متصل می شود. 
ی يا بازيابی بعدی نگهداری می برای دسترس یشبهه است که در آن اشیای ديجیتال

 که انوا  مختلفخدمات .   بیشتر بر حفاظت و نگهداری است آن تاکید اصلیآرشیو د.شو
و در نهايت دهد از خدمات مبتنی بر وب توسط کتابخانه های ديجیتالی ارائه می 

که به  ند خدمت به صورت يهپارچه در آيند به گونه ایدر صورتی است که چيهپارچگی 
سازی پذيری و قدرت يهپارچهقابلیت استفاده، تطبیقصورت يک کل واحد امل کنند .

اند: ساخت و شدهدادهاز طريق استفاده آن در سه کاربرد مختلف نشان پنج اس. چارچوب
ل رسمی و غیررسمی ، تحلیکتابخانه ديجیتالی )رده گان شناسی(تفسیر تاکسونومی

کارگیری به انوان پايه و اساس زبان توصیف های ديجیتال و بهمطالعات موردی کتابخانه
 (. 8559الوز،) گُنچکتابخانه ديجیتالیبرای يک 

تحلیل مفهومی الگوی مرجع دلوس بر اساس چارچوب پنج اس چگونه  .پنجمپرسش 
 است ؟

هاای  راهای باشاد تاا جامعاه بزرگتاری از کتابخاناه       قارار اسات نقشاه    دلاوس  الگوی مرجاع 
کتابخاناه  های دنیاای  و با يک فهم مشترک با موجوديت گام بردارنددر اي  مسیر  یديجیتال

بار پاياه ايا  منطاق     هام    پانج اس.  چاارچوب  (.8500 ،2اينوسِانتی ) برخورد کنناد  ديجیتالی
يهپاارچگی  ای برای تعرياف کتابخاناه ديجیتاال و دساتیابی باه      شالودهکه ساخته شده است 

چارچوب در ايجااد  دو مدل يا  می توان به اي  تحلیل رسید که اي نظری و املی ارائه دهد.

                                                      
1. Goncalves  
2  . Innocenti 
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شناساايی   بار  دلاوس  تمرکزالگاوی مرجاع    دارناد. اهداف مشترکی  کتابخانه های ديجیتالی
گیارد ،  را در بار مای   یديجیتاال کتابخاناه  ياک  کاه کال    وابطای اسات  ر نیاز  مفاهیم اصلی و

را  ديجیتاالی هاای   کتابخاناه از مفاهیم مختلف  شايسته یتعريف پنج اس.درحالیهه چارچوب 
 6ناواحی   . ارائه می کند و تمرکز اصلی آن برمفاهیم سازماندهی اطالااات و داناش اسات   

اسات  ،شامل محتوا، کاربر، کارکرد، کیفیت، سیاست و معمااری،  دلوسگانه الگوی مرجع 
که مفاهیم و روابط اساسی کتابخانه های ديجیتالی را به شاهل شافاف و سااختار يافتاه بیاان      

روناد. ولای   باه کاار مای    ديجیتالیهای کتابخانه ای برای ارزيابی می کند و به انوان شالوده
 هاای  کتابخانهبیشتر برتوصیف مفاهیم کلیدی و سازماندهی اطالاات در پنج اس.چارچوب 
دهای  ساازمان  ها و خدمات ، تمرکاز دارد. انند اشیای ديجیتال، فراداده، مجمواهم  ديجیتالی

امانه سه سامانه  مجزا دريک چارچوب )کتابخانه ديجیتالی، سامانه کتابخاناه ديجیتاالی و سا   
الگاوی مرجاع    را پیچیاده کارده اسات.    دلاوس ، الگوی مرجاع  مديريت کتابخانه ديجیتالی(

هاای  های اجتمااای کتابخاناه  جنبه فاقد تاکید قوی بر ج اسدر مقايسه با چارچوب پن دلوس
اساات ، در صااورتی کااه تمرکااز چااارچوب پاانج اس برجنبااه هااای اجتماااای و   ديجیتااالی 

ی اصالی  دامناه  6ها هستند که در بعضی حوزه سازماندهی در کتابخانه های ديجیتالی است.
 چاارچوب  اختمان اصالی اند اما به صورت مجزا در سپوشش داده شده دلوسالگوی مرجع 

 پنج اس. چارچوبها هستند. از اي  دامنهبخشی اند. سیاست و کیفیت به کار نرفته  پنج اس.
طراحی شده اسات ،   دهد که برای ايجاد ساختار کیفیت يک مدل کیفیت جداگانه ارائه می

و همهارانش هستی  الوزگُنچ نیامده است. پنج اس.در ساختار اصلی آشهار صورت به البته 
تفاده از ايا   اسا  باا  را شاده اسات  گازارش   2را که در شاهل   کتابخانه ديجیتالیشناسی کل 

 مفاهیم معرفی کردند:
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 (0222 الوز،نچگُ برگرفته از). هستی شناسی کتابخانه دیجیتالی7شکل 

اره شاد، رواباط مشاترکی بای  ايا  الگاوی مرجاع        ها اشا هايی که به آنبه غیر از تفاوت
، جرياان هاايی مانناد   وجود دارد. اي  روابط مشاترک درحاوزه  و چارچوب پنج اس  سدلو

 شااخص مارتبط باا هام باه ياک       مفااهیم . ايا   مشااهده مای شاوند   کاربران ياجامعه محتوا، 
متفااوت  هاای  کتابخاناه  وقتای بارای    مفاهیم. تشابه اي  دپردازمی ديجیتالی های کتابخانهدر

ی ديجیتاال دانشاگاه(   مبتنی بر مسسسه)مانند کتابخانه ديجیتالی های کتابخانهمانند  ديجیتالی
 هاااو رساااله پايااان نامااه هااا یماننااد کتابخانااه تحاات شاابهه اشااتراکی کتابخانااه ديجیتااالیو 
کتابخاناه  شوند، به روشنی مشخص است. برای نمونه، به کار گرفته می 1(تی.دی دی.الان.)

ی دانشااگاه را برطاارف تی ااضااای جامعااههااای اطالاااايااک دانشااگاه نیازمناادی ديجیتااالی
 هاا و کااربران ناام   به ترتیب جامعه دلوس مرجع الگویو  پنج اس. چارچوبکند، که درمی
و  جامعاه  ، تای.دی  دی.ال.مانناد ان.  اشاتراکی   کتابخاناه ديجیتاالی   گیارد. اماا در ماورد   می

و باا   گاردد مای  مشاخص   ،اشاتراکی هساتند   اضو طارح که  نهادهايیکاربران توسط تعداد 
هاا،  دانشاگاه  مرکاب از  اشاتراکی  طارح  ياک تای.دی   دی.ال.ان. . نمونه قبلی متفاوت است

                                                      
1. The Networked Digital Library of Theses and dissertations (NDLTD) 
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)ای.تی.دی .هاا  هاای الهترونیاک اسات   و رساله پايان نامه هاها و مسسسات پشتیبان کتابخانه
هماه   و بار روی آن است ااضای اضو در دسترس تمام های ان.دی.ال.تی.دی ،مجمواه .1(

يعنی مانند نمونه قبلی تفهیک بای  جامعاه و کااربر خیلای معنای نادارد . در       ااضا باز است. 
هاا و محتاوا شاناخته    هايی کاه باه ترتیاب باا ناام رشاته      يا مجمواه یديجیتال یاشیاخصوص 

 پاساخگويی باه نیازهاای    بارای ها و محتوا رشته،  دانشگاهی کتابخانه ديجیتالی درشوند، می
کتابخاناه   درصورتی که در، سازی و ارائه می شوند مناسب، دانشگاه  آن یاطالااتی جامعه

با توجه به نیازهای ااضای آن طارح باه اجارا در مای     و محتوا  ،جريان هااشتراکی  ديجیتالی
در چارچوب پنج اس بخش سناريو به پیش بینی و آينده نگری در خصاوص خادمات   آيد. 

ايش فنااوری هاای ناوي  اطالاااتی     اطالااتی کتابخانه های ديجیتالی با توجه به رشاد و افاز  
 پرداخته است . در صورتی که در الگوی مرجع دلوس اي  بخش ديده نشده است .

 گیری نتیجهبحث و 
هاای  ساامانه  هاای متفااوت از   با الگوی یديجیتالهای کتابخانه  طرح های ابتهاریگسترش 

 کتابخانه ديجیتالیبه توسعه دنیای  بتواند ای کهمدل يهپارچهازکند که کاربردی ايجاب می
دو تاالش مهام در ايا      پانج اس.  چاارچوب و  دلاوس  مرجع الگوی.بیانجامد ، استفاده شود

برای هماهنگی  الگوی مرجع دلوس و چارچوب مفهومی پنج اسمی توان از جهت هستند. 
 بهره برد.  یديجیتال  های کتابخانه سامانه شیوه ها، راه حل ها و توسعه ی

تحلیل مفهومی سازه ها و مفاهیم و روابط بنیادي  الگوی مرجع دلوس و چارچوب پانج  
و توساعه طارح هاای تحقیقااتی     برای راهنمايی در طراحی  می تواند در پژوهش حاضر اس

. به طراحان و مديران کتابخانه هاای ديجیتاالی کماک کناد     مختلف یديجیتال های کتابخانه
و توساعه   بارای سااخت    کتابخاناه ديجیتاالی  طراحاان  هادايت   اصالی از ايا  مطالعاه    هدف

هاای اطالاااتی کااربران در محایط جدياد      نیازاست که پاسخگوی  ی ديجیتال های کتابخانه
باشد و  در ای  حال بتواند پیش بینی خدمات اطالااتی نوي  اطالاااتی را در اصار   جهانی 

در آيناده طباق    یديجیتاال هاای کتابخاناه ی   ساامانه   بهتر اسات به طورخاص، . جديد نمايد 
هر يک از اي  دو الگو يعنی الگاوی مرجاع دلاوس و چاارچوب      معرفی شده  اصلیاناصر 

  الگاو ايا  دو   هنوز در کاربرد .البته مورد ارزيابی قرار گیردتوصیف، رده بندی و  پنج اس ،

                                                      
1  . ETDs 
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ی مرجاع دلاوس و   بارای فهام بهتار الگاو     گرفتاه اسات و  کمای انجاام   به صورت تحقیقات 
با اساتفاده از   پنج اس ، بهتر است که طرح های تحقیقاتی کتابخانه های ديجیتالی چارچوب

 يا چارچوب به صورت املیاتی انجام و با توجه به شرايط موجود ايران الگو از اي  دويهی 
هر  کاربرد و سودمندیها به تايید قابلیتخروجی اي  گونه پژوهش مورد بررسی قرار گیرد.

و چاارچوب   دلاوس الگاوی مرجاع   . گو يا چارچوب می تواند کمک کنديک از اي  دو ال
سازماندهی ، طراحی و ارزيابی کتابخانه های ديجیتاالی مای تواناد يااری رساان      پنج اس در
بارای همااهنگی شایوه هاا، راه حال هاا و توساعه ی و يهپارچاه          کتابخانه ديجیتالیطراحان 
دلوس و چاارچوب پانج اس   مرجع  د. الگوینباش ديجیتالیهای های کتابخانه  سامانهسازی 
، روابط مشاترکی باا کتابخاناه هاای      و کاربران جوامعهايی مانند جريان ها، محتوا، درحوزه

باه انااوان اباازاری   در بخاش ساااختار  انعطاف پاذيری چااارچوب پاانج اس ديجیتاالی دارنااد. 
باا بااه  توانااد قدرتمناد باارای تحلیال و سااازماندهی محتاوا در کتابخانااه هاای ديجیتااالی مای      

،  کارگیری انوا  فراداده ها در سامانه کتابخانه های ديجیتالی مبتنی بر الگوی مرجع دلاوس 
در  می تواناد در پایش بینای هاايی کاه     بخش سناريو در چارچوب پنج اس .  کاربردی شود

خصوص خدمات اطالااتی کتابخانه های ديجیتالی با توجه به رشد و افزايش فنااوری هاای   
در حاال حاضار ، الگاوی مرجاع     .  در جهان اتفاق مای افتاد ، کماک کناد     ااتی نوي  اطال

 ديجیتاالی دامنه مفاهیم برای ايجاد ياک کتابخاناه    6دلوس با ارائه يک چارچوب سه اليه با 
 مناسب تري  گزينه است 

 منابع
ماروری بار مفهاوم کتابخاناه      .(0358الیدوساتی ، سایروس)   ورضاا   مختاری اسهی ، حمید

در اس .  9: تحلیل پايگاه اطالاااتی ايراناداک باا اساتفاده از مادل رسامی       لیديجیتا
 يک دهه کتابخانه های ديجیتاالی مجمواه مقاالت کنفراس ملی کتابخانه ديجیتالی : 

اه الاوم و  : پژوهشاگ .زير نظر مهدی الیپور حافظی .تهراندرايران با نگاهی به آينده 
 فناوری اطالاات ايران.
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