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Abstract: In today’s competitive information age, libraries -whether
traditional or digital- must seek to provide novel services to keep their
users satisfied, more than any time ever. Internet of things is one of the
phenomena that can be helpful to digital libraries in provision of novel library
services. The key objective of this paper is to provide a comprehensive
model for utilizing internet of things to provide services in digital libraries.
In order to achieve this objective, at first, the articles in relation to this
topic are explored and the criteria and indicators of the above model are
extracted from them. These criteria and indicators have been gained by
observing real-world digital libraries. A Delphi panel consisting of 14 experts
validated our proposed model in three rounds. Finally, a model containing
six comprehensive metrics (hardware features, software facilities, network
and telecommunication infrastructure, required standards, security issues,
and human resource features) and 83 indicators for the use of internet
of thing in digital library services were presented. This model can be a
roadmap for libraries that are trying to use the internet of things to provide
new services. The results of this research are useful and effective in
promoting the quality of digital libraries and facilitating interaction between
users and these types of libraries.
Keywords: Internet of Thing, Digital Libraries, Modern Information
Services, Conceptual Model
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چكيــده :در عصــر اطالعاتــی رقابتــی امــروز ،کتابخانههــا ،چــه ســنتی و چــه
دیجیتــال ،بیــش از هــر زمانــی دیگــر بایــد در تکاپــوی ارائــۀ خدمــات نویــن بــرای
راضــی نگهداشــتن کاربرانشــان باشــند .اینترنــت اشــیا از جملــه پدیدههایــی اســت
کــه میتوانــد در ارائــۀ خدمــات کتابخانــهای تــازه بــه کمــک کتابخانههــای
دیجیتــال بیایــد .هــدف کلیــدی ایــن مقالــه ارائــۀ الگویــی جهــت بهرهبــرداری از
اینترنــت اشــیا در ارائــۀ خدمــات در کتابخانههــای دیجیتــال ایــران اســت .بــرای
دســتیابی بــه ایــن هــدف ،نخســت نوشــتههایی در پیونــد بــا ایــن موضــوع کاوش
و معیارهــا و شــاخصهای الگــوی مذکــور اســتخراج شــد .بــه ایــن معیارهــا و
شــاخصها بــا مشــاهدۀ کتابخانههــای دیجیتــال در دنیــای واقعــی پرداختــه شــده
اســت .یــک پنــل «دلفــی» متشــکل از  14متخصــص اعتبــار الگــوی پیشــنهادی
را در ســه دور بررســی کردنــد .ســرانجام ،الگویــی دربردارنــدۀ شــش معیــار
فراگیــر (ويژگيهــاي ســختافزاری ،امکانــات نرمافــزاری ،زیرســاختهای
شــبکهای و مخابراتــی ،اســتانداردهای الزم ،مســائل امنیتــی ،و ویژگیهــای منابــع
انســانی) و  83شــاخص بــرای کاربســت اینترنــت اشــیا در خدمــات کتابخانههــای
دیجیتــال ارائــه شــد .ایــن الگــو میتوانــد نقشــۀ راهــی بــرای کتابخانههایــی
باشــد کــه در صــدد بهرهبــرداری از اینترنــت اشــیا بــرای ارائــۀ خدمــات نویــن
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هســتند .نتايــج ایــن پژوهــش در ارتقــای ســطح کيفــي کتابخانههــاي ديجيتــال و تســهيل تعامــل بيــن
کاربــران و ايــن نــوع کتابخانههــا مفيــد و مؤثــر اســت.
كليدواژههــا :اینترنــت اشــیا ،کتابخانههــای دیجیتــال ایــران ،خدمــات کتابخانــهای ،الگــوی مفهومــی،
فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی
 .1مقدمه

ســرعت رشــد چشــمگیر فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطاتــی در دهههــای اخیــر محققــان را

بــه ســمت فنــاوری اینترنــت اشــیا یــا اینترنــت چیزهــا ،کــه از آن بهعنــوان انقــاب چهــارم در زندگی
بشــر یــاد میکننــد و بــا ســرعت مهارنشــدنی در حــال پیشــرفت کمــی و کیفــی اســت ،ســوق داده

اســت .متخصصــان و پژوهشــگران حــوزة اینترنــت اشــیا پیشبینــی میکننــد کــه خدمــات جدیــد
اینترنــت اشــیا در ســالهای آینــده بهصــورت تصاعــدی رشــد خواهــد کــرد ،بهطــوری کــه همــة

اشــیا و افــراد بــه همدیگــر وصــل خواهنــد شــد و دنیــای متفاوتــی را تجربــه خواهیــم کــرد .ایــن

رشــد در آینــده منجــر بــه خدمــات بهتــر ،صرفهجوییهــای بــزرگ ،و اســتفاده دقیقتــر از منابــع

شــده و زندگــی روزمــرة مــردم آســانتر خواهــد شــد (.)O’droma and Ganchev 2010

بــا یــادآوری فراینــد توســعه بایــد اذعــان کــرد کــه کتابخانــه بهعنــوان مرکــز خدمــات

اطالعرســانی ،نهــادی اســت کــه در آن هرگونــه تغییــر در فنــاوری اطالعــات ،مدیریــت کتابخانههــا
و خدمــات آنهــا را تســهیل میبخشــد .فنــاوری اینترنــت اشــیا انتقــال از نســلی بــه نســل دیگــر

کتابخانههــا ،بهویــژه انتقــال از کتابخانــة ســنتی بــه کتابخانــة دیجیتــال و کتابخانــة هوشــمند بــا
ســرویسهای هوشــمندتر را تســریع و تســهیل میکنــد.

کتابخانههــای دیجیتــال در حــال حاضــر دچــار تحــول بزرگــی شــدهاند و بــه نهادهــای

پیچیــدهای کــه قــادر بــه مدیریــت و حفــظ انــواع مختلــف مطالــب دیجیتــال هســتند ،تبدیــل شــدهاند.
آنهــا خدماتــی را ارائــه میدهنــد کــه میتواننــد فراگیــر بــوده و در همهجــا حضــور داشــته باشــند

و در عیــن حــال ،از لحــاظ اهــداف و کارکردهــا متفــاوت باشــند .بــا توجــه بــه تعاریــف مختلــف

کتابخانــة دیجیتــال از ابتــدای دهــة  ،1990کــه منعکسکننــدة دیدگاههــا و رویکردهــای مختلــف
اســت ،مالحظــه میگــردد کــه مفهــوم کتابخانــة دیجیتــال در حــال تکامــل اســت و از سیســتمی

بــرای بازیابــی اطالعــات ایســتا بــه ابــزاری مفیــد بــرای همــکاری و تعامــل میــان محققــان و کاربــران
در زمینههــای خــاص تبدیــل شــده اســت .در حــال حاضــر نیــز کتابخانــة دیجیتــال شــامل طیــف
گســتردهای از اشــیای دیجیتــال از جملــه اســناد متنــی ،تصویــر ،فایــل صوتــی ،فایــل ویدیوئــی،
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ظهــور كتابخانههــاي ديجيتــال بــا گســتره و تنــوع خــاص و اســتفاده از فناوريهــاي نويــن

خــود نويدبخــش ارائــة قابليتهايــی ويــژه در ايــن رابطــه بــود .همانطــور كــه «شــوارتز» نيــز
بيــان ميكنــد ،ارائــة خدمــات از جملــه ويژگيهــاي اساســي كتابخانههــاي ديجيتــال و وجــه

تمايــز آن بهويــژه بــا كتابخانههــاي فيزيكــي (ســنتي) اســت (« .)Schwartz 2000نــوروزي» بــر
ایــن بــاور اســت ک ـ ه روشــن نبــودن کموکیــف خدمــات كتابخانههــاي ديجيتــال ايــران موجــب

از بيــن رفتــن ســرمايهها و تحميــل هزينههــاي اضافــي و عقبمانــدن از پيشــرفتها در زمينــة

اســتفاده از قابليتهــاي ایــن نــوع كتابخانههــا خواهــد شــد ( .)1390بنابرايــن ،بررســي و شناســايي
خدمــات ارائهشــده در كتابخانههــاي ديجيتــال ايــران و جهــان و تلفیــق آن بــا مؤلفههــای مختلــف
فناوريهــاي نوينــی همچــون اينترنــت اشــيا ميتوانــد در رابطــه بــا شفافســازي و تعييــن نــوع

خدمــات در زمينــة راهانــدازي ،اجــرا ،و توســعة خدمــات كتابخانههــاي ديجيتــال نقــش مهمــي

داشــته باشــد و دغدغههــاي ناشــي از ابهــام در مــورد تعريــف نــوع خدمــات را برطــرف ســازد.

ضــرورت بهرهبــرداری از اینترنــت اشــیا بــه ایــن دلیــل پیــش میآیــد کــه کتابخانههــا بایــد

تــوان رقابــت بــا رقبــای خــود در زمینــة خدمــات اطالعرســانی را داشــته باشــند .ابزارهــا و خدماتــی

هماننــد «گــوگل» و دیگــر فناوریهــای رقیــب کمکــم بــه رقیبــی جــدی بــرای کتابخانههــا بــدل

گشــتهاند کــه کاربــران زیــادی را بــه ســوی خــود کشــاندهاند .از دالیــل ایــن کشــش ،اســتفادة

گــوگل از خدمــات و فناوریهــای تــازه اســت .اینترنــت اشــیا میتوانــد بــر ارزش کتابخانههــا

بیفزایــد و کاربــران را بــه ســوی خــود بکشــاند .بهرهبــرداری از اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای

دیجیتــال میتوانــد منجــر بــه ارائــۀ خدماتــی نویــن و بــدون جایگزیــن بــه کاربــران ایــن کتابخانههــا

شــود .بــا ایــن حــال ،هنــوز رویکــرد و الگویــی بــرای بهرهبــرداری از ایــن جربــان نوپدیــد در

کتابخانههــای دیجیتــال ارائــه نشــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه کاربــران عصــر اینترنــت از

کتابخانههایشــان انتظــار دارنــد کــه خدماتــی نویــن مبنتــی بــر فناوریهــای روز ارائــه کننــد (Chow

.)& Bucknall 2012

پژوهــش کنونــی میکوشــد بــا بهرهگيــري از معيارهــاي اخذشــده از منابــع اطالعاتــی

گوناگــون و بــر اســاس نظــر متخصصــان حــوزه و فــن «دلفــي» ،زمينههــاي كاربــردي مؤلفههــای

مختلــف فنــاوري اينترنــت اشــيا را ،کــه در حوزههــای مختلــف خدماتــی كتابخانههــاي ديجيتــال

ایــران و خدمــات اطالعاتــي آنهــا ارائــه شــده ،بررســي و در نهايــت ،الگــوي مفهومــی بهكارگيــري

اينترنــت اشــيا در خدمــات نويــن كتابخانههــاي ديجيتــال ایــران را ارائــه نمايــد .در راســتای دســتیابی
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بــه ایــن هــدف ،پرســش کلیــدی پژوهــش آن اســت کــه بــرای ارائــۀ خدمــات نويــن در كتابخانههاي
ديجيتــال ایــران بــا بهرهگیــری از اينترنــت اشــیا چــه اســتانداردها و ملزومــات ســختافزاری،
نرمافــزاری ،شــبکهای ،امنیتــی ،و انســانی مــورد نیــاز اســت؟

اهمیــت انجــام ایــن پژوهــش آن اســت کــه اســتفاده از فناوریهــای جدیــد در ارائــۀ خدمــات

نويــن کتابخانههــاي ديجيتــال ایــران میتوانــد بــه بهبــود وجهــة آنهــا در نظــر کاربــران کمــک

کنــد .بهرهبــرداري از اينترنــت اشــیا در ارائــة خدمــات کتابخانههــاي ديجيتالــي مســئلة نــوی اســت
کــه مــورد مطالعــه و پژوهــش جـدّي واقــع نگرديــده و شــکاف پژوهشــی مهمــی در ايــن خصــوص
موجــود اســت .افــزون بــر ایــن ،نظــر بــه رقابتیترشــدن فضــای اطالعاتــی امــروز و حضــور رقبایــی

هماننــد موتورهــای جســتوجو ،پایگاههــای اطالعاتــی ،و دیگــر ابزارهــای وب ،غافــل مانــدن

کتابخانههــای دیجیتــال از پیشــرفتهای تــازه میتوانــد موجــب عقبماندگــی ایــن نهادهــا از

دیگــر رقبــا شــود .نتايــج ایــن پژوهــش در ارتقــای ســطح کيفــي کتابخانههــاي ديجيتــال و تســهيل

تعامــل بيــن کاربــران و ايــن نــوع کتابخانههــا مفيــد و مؤثــر اســت.
 .2بررسی نوشتهها

اینترنــت اشــیا بــه مجموعــة اســتانداردها ،پروتكلهــا ،دســتگاهها و فناوريهــاي الزم بــراي

برقــراري ارتبــاط و انتقــال اطالعــات بيــن دســتگاههاي هوشــمند (بــا يكديگــر و انســان) گفتــه
میشــود (تديــن ،تــاج و ترکمــن ( 1394الــف)) کــه پدیــدهای نوظهــور اســت و نخســتینبار در

ســال  1999میــادی توســط «کویــن اشــتون» 1بــهکار گرفتــه شــد (صحراییــان  .)1394پیداســت

کــه ایــن پدیــده ســابقۀ پژوهشــی طوالنــی نــدارد .بررســی پیشــینههای موجــود نیــز روشــن
میســازد کــه ایــن موضــوع طــی یــک دهــۀ گذشــته بیشــتر در کانــون توجــه پژوهشــگران بــوده

اســت .بــا آنکــه در حوزههــای دیگــری ماننــد فنــاوری اطالعــات ،نظامهــای اطالعاتــی ،رایانــه،
و حوزههــای مشــابه پژوهشهــای چشــمگیری انجــام شــده ،ولــی جســتوجوی پایگاههــای

اطالعاتــی نشــان داد کــه تاکنــون گســترة خدمــات کتابخانههــای دیجیتــال ،چنانکــه بایــد مــورد

کنــکاش نبــوده و پژوهشهایــی کــه جنبــة کاربــردی داشــته باشــند ،انجــام نشــده اســت .بــه هــر
شــکل ،جس ـتوجوی پژوهشــگران در پایگاههــای اطالعاتــی نشــاندهندة آن اســت کــه مقــاالت

موجــود در زمینــة كاربــرد اينترنــت اشــیا در کتابخانههــا در خــارج و داخــل کشــور بســیار انــدک و
1. Kevin Ashton
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نحــوة بهکارگیــری اينترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال تنهــا در نظریــه مطــرح اســت.

بــا ایــن حــال ،پژوهشــگرانی در داخــل کشــور کوشــیدهاند تــا پیونــد میــان اینترنــت اشــیا

و خدمــات کتابخانــهای را برقــرار ســازند« .ســلیمانزاده نجفــی» و همکارانــش بــه ضــرورت

بهرهبــرداری از اینترنــت اشــیا در کتابخانههــا اشــاره میکننــد و آن را پیشنیــاز کتابخانههــای

هوشــمند میداننــد ( .)1396بــه بــاور «رضــوی ،اصنافــی و مــرادی» کتابخانههــا بایــد بــه ســمت
هوشمندشــدن خدمــات پیــش برونــد و اینترنــت اشــیا در ایــن زمینــه میتوانــد بــه آنهــا کمــک

کنــد (« .)1396شــیرزاد» و همکارانــش بــه ضــرورت بهکارگیــری اینترنــت اشــیا در کتابخانههــا
اشــاره کــرد ه و بازیابــی اطالعــات را از جملــه حوزههایــی میداننــد کــه بایــد بــه ایــن ابــزار جدیــد

مجهــز شــوند (« .)1398آقایــی میرکآبــاد ،حاجیزینالعابدینــی و آقایــی میرکآبــاد» از دیــدگاه
عملــی بــه اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دانشــگاهی نــگاه کردهانــد و کاربردهــای گوناگونــی
ماننــد امانــت منابــع ،دسترســی بــه کتابخانــه ،و پیونــد میــان کاربــران بــرای ایــن مفهــوم تــازه در

کتابخانههــا متصــور شــدهاند (« .)1396مرســلی ،عظیمــی و خلیلنســل» نیــز بــا بررســی کاربــرد

اینترنــت اشــیا در کتابخانــة «دانشــگاه رازی کرمانشــاه» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه کتابــداران

کموبیــش بــا ایــن مفهــوم آشــنا هســتند و هنــوز آنگونــه کــه بایــد زمینــة بهکارگیــری آن فراهــم

نبــوده و کمبــود منابــع و تجهیــزات الزم و فضــا کلیدیتریــن چالــش در برابــر پیادهســازی ایــن
مفهــوم اســت .بــا ایــن حــال ،بهکارگیــری اینترنــت اشــیا در کتابخانــه بــا موانعــی نیــز همــراه اســت
(« .)1396زرگــر» بــا ارزیابــی موانــع بهکارگیــری اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای ایــران بــه ایــن

نتیجــه رســید کــه بــرای اســتقرار اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای ایــران مانــع امنیــت در رتبــة اول و
موانــع زیرســاخت ،مالــی و انســانی بهترتیــب ،در رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد (.)1398

امــا اینترنــت اشــیا در حوزههــای دیگــر بیشــتر بــهکار گرفتــه شــده اســت .بــرای نمونــة،

«قيصــري ،تاجفــر و وحــدت» در پژوهشــي راهــکار پيادهســازي فنــاوري اينترنــت اشــیا را در سيســتم

مديريــت انبــار در قالــب دو ديــدگاه نظــري و عملــي ارائــه نمودنــد .در بخــش ديــدگاه نظــري ایــن

پژوهــش بــه ارائــة معمــاري ســرويسگرا از فنــاوري اينترنتــي اشــیا پرداختــه شــده و بــا پرســش
از کارشناســان و خبــرگان حــوزة فنــاوري اطالعــات و انبــار مــورد ارزيابــي قــرار گرفتــه اســت.

در بخــش ديــدگاه عملــي ،آنهــا بــراي افزايــش اطمينــان از کارايــي جامــع ايــن فنــاوري ،شــيوة

شبيهســازي صنعتــي (مبتنــي بــر دادههــاي دقيــق رياضياتــي و گرافيکــي) را بــه کار بســتند (.)1392

«پاريزينــژاد و ســتاري نائينــي» ،بهبــود ادغــام اطالعــات در اينترنــت اشــیا بهکمــک الگوريتمهــاي

يادگيــري ماشــين را مــورد بررســي قــرار دادنــد .نتايــج ایــن پژوهــش حاکــي از تأثيرگــذار بــودن
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روشهــاي پيشــنهادي در بهبــود کيفيــت ادغــام اطالعــات و افزايــش دقــت پيشبينــي اطالعــات
اســت (« .)1393نــادری بلداجــی ،شــیری ،فاضلــی» پژوهشــی در رابطــه بــا بهکارگیــری تلفیــق
فنــاوری «آراِفآیدی» 1و موبایــل در سیســتم کتابخانههــای نابینایــان ،کــه مطالع ـهای مــوردی در

کتابخانــة نابینایــان شــهر «شــیراز» بــود ،انجــام داد .هــدف ایــن پژوهــش اســتفاده از «آراِفآیدی»

و موبایــل بــرای حــل یکــی از مشــکالت اساســی نابینایــان جهــت جسـتوجوی کتــاب بــدون نیــاز

بــه راهنمایــی کتابــدار اســت .امــکان اســتفاده از ایــن فنــاوری در سیســتم قفســة بــاز بررســی شــده و
بــا توجــه بــه الگــوی موجــود ،مــدل پیشــنهادی بــرای اجــرا و پیادهســازی در کتابخانههــای نابینایــان
ارائــه شــده اســت .رویکــرد ایــن پژوهــش جهــت مدلســازی بــود و ابــزار گــردآوری اطالعــات

تجهیــزات ســختافزاری و نرمافــزاری مرتبــط ،مطالعــات کتابخانــهای و بانکهــای اطالعاتــی

داخلــی و خارجــی بــوده اســت و مــدل پیشــنهادی بــا کمــک روشهــای عملــی و شبیهســازی
ایجــاد و بررســی شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه اســتفاده از «آراِفآیدی» و
موبایــل میتوانــد کمــی از مشــکالت نابینایــان را در کتابخانههــا برطــرف کنــد (.)1394

«خدمتگــزار» نیــزتحقيقــي بــا هــدف طراحــي سيســتم كاربــردي مديريــت دانــش مبتنــي بــر

اينترنــت اشــیا و اســتفاده از آن در بهبــود عملكــرد كاركنــان شــهرداري «يــزد» انجــام داد .بــر پایــۀ

یافتههــای ایــن پژوهــش ،فنــاوري اينترنــت اشــیا ميتوانــد در توليــد دادههــاي مديريــت دانــش

در فرایندهــاي دانشــي ،بهطــور مســتقيم در كشــف دانــش و بهطــور غيرمســتقيم در ذخیــره،
س ناتــري و
بهاشــتراكگذاري و بهكارگيــري دانــش ،نقشــی مؤثــر ايفــا كنــد (« .)1394شــم 

اكباتانـي فــرد» ،پژوهشــي در خصــوص ارائــة مدلــی جديــد بــراي اعتمــاد در اينترنــت اشــیا بــا روش

مطالعــة ســندي انجــام دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اينترنــت اشــیا محيطــي را فراهــم ميکنــد

تــا اشــیا ،حيوانــات ،و يــا انســانها بتواننــد بــا اســتفاده از شناســههاي منحصربهفــرد ،دادههــاي

مــورد نظــر خــود را بــر روي بســتر شــبکه بــدون هرگونــه ارتبــاط انســان بــا انســان و يــا انســان بــا

کامپيوتــر رد و بــدل نماينــد (« .)1394محمــدزاده و حمیــدی» حریــم خصوصــی اطالعــات در بســتر
اینترنــت اشــیا را مــورد توجــه قــرار داده اســت .بــه بــاور او اینترنــت اشــیا مســتعد افزایــش حمــات
هکرهــا و جــرام ســایبری اســت .پــس ،نقــص در حفاظــت اطالعــات در ایــن سیســتم باعــث مقاومت
افــراد و شــرکتها در پذیــرش بهکارگیــری اینترنــت اشــیا میشــود (.)1395

از دیــدگاه «ســپهر ،بزرگــی و صدقــی» بهکارگیــری پــردازش ابــری بهعنــوان یکــی از
1. RFID
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فناوریهــای پایــة اینترنــت اشــیا در کتابخانههــا مســتلزم مهــارت نیــروی انســانی ،دیــدگاه مدیریتــی،
مســائل امنیتــی ،زیرســاختهای مخابراتــی الزم ،وضعیــت مالــی و تجهیــزات الکترونیکــی الزم

اســت (« .)1395طاهــر و همــکاران» نیــز بــه نقــش فنــاوری اینترنــت اشــیا در سیســتم اعــان و
اطفــای حریــق مرکــز داده اشــاره دارد و الیههــای کاربــردی اینترنــت اشــیا در رابطــه بــا سیســتم

اعــان و اطفــای حریــق را بررســی کــرده اســت (« .)1395عطاریــان» و «یامــی و قصــری» نیــز در

پژوهشهــای جداگانـهای بــه مســئلۀ امنیــت اینترنــت اشــیا و نقــش ایــن پدیــده در مدیریــت بحــران
پرداختهانــد (.)1395

«پهلــوانزاده و کلینــی» کاربــرد اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای مــدرن را ب ـه روش مــروری

مــورد بررســی قــرار داده و بــه ارائــة چارچــوب  RICeST-IoTجهــت یکپارچهســازی ســرویسهای

مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا پرداختنــد .از نظر آنها ،دسترســی بــه کتابخانــه و منابع آن ،ســواد اطالعاتی،

ســرویس ارائــة پیشــنهاد و خدمــات مبتنــی بــر محــل وجــود مــدرک ،از تأثیــرات بهکارگیــری ایــن

چارچــوب اســت ( .)1396ســرانجام« ،ســلیمانزاده نجفــی و همــکاران» بــه بررســی اینترنــت اشــیا

بهعنــوان یــک فنــاوری کارآمــد در کتابخانــه و مراکــز اطالعرســانی پرداختــه و بــه ضــرورت

پیادهســازی آن در کتابخانههــا اشــاره کردهانــد .آنهــا مدلــی مفهومــی جهــت کاربردهــای

اینترنــت اشــیا در کتابخانــه ارائــه کردهانــد کــه کنتــرل زنجیــرة تأمیــن ،پرداخــت مبتنــی بــر ،NFC

مدیریــت هوشــمند محصــوالت ،دورکاری ،و کاربردهــای خریــد هوشــمند پنــج مؤلفــة اصلــی ایــن
مــدل هســتند (.)1396

امــا در خــارج از کشــور پژوهشهــای بیشــتر و مرتبطتــری بــا موضــوع ایــن مقالــه انجــام

شــده اســت .بــرای نمونــه« ،لئــو» و همــکاران مدلــی بــرای ایجــاد کتابخانــة هوشــمند بــا اســتفاده
از «آراِفآیدی» ارائــه کردهانــد کــه دربردارنــدۀ اجــزای محیــط فیزیکــی ،الیــة حســگرهای

«آراِفآیدی» ،الیــة میانــی داده ،1الیــة پــردازش داده ،و سیســتم ســطح بــاال 2اســت (& Luo, Cao

« .)Qian 2012سرینیواســان و وانیســامانی» نیــز ماژولــی بــرای بهبــود خــودکار تســهیالت کتابخانــه
بــا اســتفاده از سیســتم اینترنــت اشــیا مبتنــی بــر «آراِفآیدی» و  GSM3ارائــه کردهانــد کــه بــر
پایــۀ آن سیســتم امانــت ،بازگشــت ،گمشــدن منابــع ،بررســی صحــت منابــع و غیــره بــا اســتفاده از
اینترنــت اشــیا راحتتــر و ســریعتر انجــام میشــود (« .)Srinivasan & Vanithamani 2013برایــان»

و همــکاران پژوهشــی بــا هــدف طراحــی سیســتم کتابخانــة هوشــمند ایمــن مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا
3. global system for mobile communication

2. high-level system

1. middleware layer data
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و سیســتم ردیابــی کتــاب مبتنــی بــر  NFCانجــام دادنــد .چهــار فراینــد اصلــی مطرحشــده در ایــن

سیســتم ،اعتبارســنجی ،1درخواســت و پاســخ ،2موقعیتیابــی کتــاب ،و صــدور و بازگشــت کتــاب

اســت (.)Brian, Arockiam & Malarchelvi 2014

از دیــدگاه «دو و ليــو» در حــال حاضــر ،کاربــرد فنــاوری اينترنــت اشــیا در کتابخانــه هنــوز در

مراحــل اولیــة خــود بهســر میبــرد و مســائل بســیاری ماننــد هزینــة گرههــای حســگری ،ســاختار

و طــرح ،اســتانداردهای فنــی و مســائل امنیتــی و غیــره وجــود دارد (« .)Du & Liu 2014لیفانــگ
لــی» بــا ادغــام اینترنــت اشــیا و سیســتم مدیریــت خــودکار کتابخانــه سیســتم «آراِفآیدی» بــرای
کتابخانــه راهانــدازی کــرد کــه میتوانــد در موقعیتیابــی دقیــق کتــاب ،امانــت خــودکار منابــع،
بهبــود کارایــی در ســیاههبرداری ،ســفارش ،دقــت در فهرستنویســی و ســازماندهی ،جلوگیــری

از ســرقت ،و مــوارد دیگــر مؤثــر باشــد (« .)Lifang Li 2014ونــگ و ژاو» نیــز در پژوهــش خــود بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه اســتفاده از اینترنــت اشــیا و بهویــژه «آراِفآیدی» در میــزان بهکارگیــری

منابــع کتابخانــه نقــش چشــمگیری دارد (.)Wang & Zhao 2015

«فرتينــو» و همــکاران رویکــردی بــرای تلفيــق اشــیای هوشــمند و اينترنــت اشــیا در

کتابخانههــاي دیجیتالــي ســازگار بــا مــدل مرجــع كتابخانههــاي ديجيتــال ارائــه کردنــد (Fortino

 .)et al. 2016از نظــر «نــاگ و نيــكام» نیــز فناوریهــای پیشــنهادی ،رایانــش ابــری ،آیینــة جادویــی،
پدهــای حســگر فشــار میتواننــد از طریــق شــبکههای حســگر بیســیم بــا بهبــود بهرهبــرداری

از منابــع و توســعة خدمــات مدیریتــی در کتابخانههــای دانشــگاهی ،ســودآوری و بهــرهوری را

افزایــشدهنــد (« .)Nag & Nikam 2016وجــيسك» پتانســیل اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا

در کتابخانههــای عمومــی و دانشــگاهی را بررســی کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن فنــاوری
میتوانــد منجــر بــه بهبــود کیفیــت خدمــات کتابخان ـهای در عصــر حاضــر شــود همچنیــن ایشــان

کاربــرد اینترنــت اشــیا در ایــن کتابخانههــا را بررســی کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه از ایــن
پدیــده میتــوان در زمینههــای فراهمکــردن اطالعــات موضوعــی ،دسترســی بــه مجموعههــای

آنالیــن و ســنتی ،آمــوزش ،مشــاوره ،خدمــات جس ـتوجو و ردیابــی منابــع ،و اشــاعة اطالعــات

واقعــی اســتفاده کــرد ( .)Wojcik 2016عــاوه بــر خدمــات اصلــی ،از اینترنــت اشــیا میتــوان در
بازاریابــی و ارتقــای جایــگاه کتابخانههــا ،توصیــف ،تجزیــهوتحلیــل و انتخــاب و ذخیرهســازی

منابــع بهرهبــرداری کــرد.

2. query and reply
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بررســی نوشــتههای مرتبــط در حــوزة کاربــرد اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال و

ســنتی نشــان میدهــد کــه نــگاه بیشــتر پژوهشــگران بــه اینترنــت اشــیا نظــری اســت و ایــن مفهــوم

در کتابخانههــا کمتــر اجرایــی شــده اســت .آنگونــه کــه انتظــار مــیرود ،مقــاالت مربــوط بــه
ســالهای  2014و  ،2015غالب ـاً بــه گمانهزنــی پیرامــون کاربردهــای اينترنــت اشــیا در کتابخانههــا
اختصــاص یافتــه ،حــال آنکــه هرچــه بــه ســال  2016نزدیــک میشــویم رویکــرد مقــاالت عملیتــر

و بیــش از پیــش مبتنــی بــر تجربههاســت .از ســوی دیگــر ،کتابخانههــای دیجیتــال کمتــر در کانــون
توجــه پژوهشــگران بودهانــد.

 .3روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نظــر ماهيــت از نــوع مطالعــات اکتشــافی اســت ،زیــرا مســئلهای را مــورد
توجــه قــرار میدهــد کــه قبـ ً
ا بــه آن پرداختــه نشــده اســت .رويكــرد مــورد اســتفادة ايــن پژوهــش

کیفــی و روش پژوهــش مــورد اســتفاده بهدليــل ماهيــت خــاص ايــن پژوهــش «دلفــي» اســت .بــه

شــکل کلــی ،ایــن پژوهــش بــر پایــة مراحــل نشــان دادهشــده در نمــودار  ،1پیــش رفتــه اســت.
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ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻣﺴﺌﻠﻪاي را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ
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ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار  ،1ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

نمودار  .1مراحل پیشبرد پژوهش

در گام نخســت ایــن پژوهــش ،معيارهــا و شــاخصهاي الزم بــرای ســاخت الگــوي مفهومــی

بهكارگيــري اينترنــت اشــیا در خدمــات نويــن كتابخانههــاي ديجيتــال از نوشــتههای در پیونــد بــا

ﭘﮋوﻫﺶ«مگایــران»،
ﭘﻴﺸﺒﺮدفارســی
اطالعاتــی
ایــن موضــوع اســتخراج شــدند .بــرای انجــام ایــن گام ،پایگاههــای
ﻧﻤﻮدار  .1ﻣﺮاﺣﻞ

«نورمگــز»« ،جهــاد دانشــگاهی»« ،علــوم انســانی»« ،ســیویلیکا» و «گنــج» و پایگاههــای اطالعاتــی

ســاینس»،ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ
اﻟﮕﻮي
«پروکوئســت ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي
«امرالــد» ،و ﺷﺎﺧﺺ
«اســکوپوس» ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
جهانــیاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ
«وب آو
دیزرتیشــن»،
«پروکوئســت»،

بهكارگيــري
ﺑﺮايــرای
معیارهایــی ب
ﻣﻮﺿﻮعبازیابیشـ
اﻳﻦــل نتایــج
ﭘﻴﻮﻧﺪازﺑﺎتحلی
ـدند .پــس
کاوش شـ
ﻫﺎيــزا» ،و
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ «لی
ﮔﺎم ،ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎ
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ـدهﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﺘﺨﺮاج
ﻫﺎي در
ـتا»ﻧﻮﺷﺘﻪ
«لیسـاز
دﻳﺠﻴﺘﺎل

زود

»ﻧﻮرﻣﮕﺰ«» ،ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ«» ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ«» ،ﺳﻴﻮﻳﻠﻴﻜﺎ« و »ﮔﻨﺞ« و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ »اﺳﻜﻮﭘﻮس«،
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اينترنــت اشــیا در کتابخانــة دیجیتــال اســتخراج شــد .ایــن معیارهــا و شــاخصها بــا تغییراتــی جزئــی

ورودی گام «دلفــی» شــدند (در بخــش یافتههــا بــه ایــن معیارهــا و شــاخصها اشــاره شــده اســت).

در گام بعــدی ،بــه کمــک تکنیــک مشــاهده ،برخــی از نمونههــای موفــق در زمینــة

کتابخانههــای دیجیتــال مشــاهده و بررســی شــدند (نــام ایــن کتابخانههــا در پیوســت  ،1آمدهانــد).
معیارهــا و شــاخصهای تدوینشــده پــس از نهاییشــدن ،در قالــب پرسشــنامهای کلیــدی بــرای

پرســش دیــدگاه خبــرگان حــوزة کتابخانههــای دیجیتــال تدویــن شــدند.

ســرانجام ،در گام ســوم ،بــهیــاری روش «دلفــی» ،معیارهــا و شــاخصهای استخراجشــده

بررســی و اعتباریابــی شــدند .بــرای پیشــبرد گام «دلفــی» ،افــراد متخصــص در حــوزة علــم اطالعــات
و دانششناســی کــه صاحــب پژوهشهــای علمــی و کاربــردی در حــوزة کتابخانــة دیجیتــال
بودنــد و یــا معمــاران اطالعاتــی شــرکتهای نرمافــزاری کتابخان ـهای 18 ،نفــر شناســایی شــدند و
در نهایــت 14 ،نفــر در پنــل شــرکت کردنــد.

پاســخ گویههــای پرسشــنامه در مقيــاس «ليكــرت» ( = 1خیلــی کــم تــا  = 5خیلــی زیــاد)

طراحــی شــد .بــا توجــه بــه دادههــای گردآوریشــده ،گام «دلفــی» در ســه دور از  13شــهریور مــاه

 1397تــا  20آذر مــاه  1397پیــش رفــت .بــرای تصمیمگیــری دربــارۀ پذیــرش یــا رد معیارهــا و

شــاخصهای پیشــنهادی در پنــل «دلفــی» بــا اســتفاده از روش مدلســازی  ،PLS-SEMو محاســبة
ســنجهای بــه نــام «بــار عاملــی اســتاندارد» بهرهبــرداری شــد.
 .4یافتههای پژوهش

آنگونــه کــه گفتــه شــد ،در گام نخسـ ِ
ـت پژوهــش نوشــتههای در پیونــد بــا اینترنــت اشــیا در

کتابخانههــا بررســی و ســرانجام شــش بُعــد و  95شــاخص کلیــدی از میــان آنهــا اســتخراج شــدند.
ایــن شــش بُعــد کلیــدی در نمــودار  ،2آمدهانــد.
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ﻛﻠﻴﺪي از ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻴﺪي در ﻧﻤﻮدار  ،2آﻣﺪهاﻧﺪ.
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﺨﺖاﻓﺰاري
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺮماﻓﺰاري

اﺑﻌﺎد ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ در
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻳﺮان

زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪاي و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ



نمودار  .2ابعاد کلیدی بهکارگیری اینترنت اشیا در کتابخانههای دیجیتال

ﻧﻤﻮدار  .2اﺑﻌﺎد ﻛﻠﻴﺪي ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل

هــر شــش بُعــد بــاال بــا بــار عاملــی اســتاندارد بــاالی  0/5در الگــوی پایانــی در پنــل «دلفــی»
ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺑ
هسـﻲ«
ـون»دﻟﻔ
گوناگـﭘﻨﻞ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در
اﻟﮕﻮي
اﺳﺘﺎﻧﺪاردـودﺑﺎﻻي /5
ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺑﺎﻻـر یﺑﺎـ ﺑﺎر
ﺷﺶـ ﺑﻌﺪ
ﻫﺮ
ﺗﺄﻳﻴﺪ همــه
ـتند کــه
صهای
در شــاخ
دربردارن0ــدة
ـن ابعــاد خـ
ـک از ایـ
ـدند .هـ
تأییــد ش

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﭘﻨﻞ
ارزﺷﻲ در
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
درـﻗﺎﻟﺐ
ﺷﺎﺧﺺ
«دلفــی»
ﻟﻴﻜﺮتـ«ـانﭘﻨﺞدر پنــل
ﻃﻴﻒ »متخصص
در ﺑﺎاختیــار
ﻳﻚارزشــی
ـرت» پنج
ﻫﻤﻪ«لیک
ﻛﻪــف
ﻫﺴﺘﻨﺪـا طی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنـنامه بـ
ﻫﺎيـک پرسشـ
ـب یـ
در قالـ
ـلﺷﺪه
ﭘﺮداﺧﺘﻪ
دﻟﻔﻲ
ﭘﻨﻞ
اداﻣﻪ،
در
اﺳﺖ.بیشــتر پرداختــه شــده
«دلفــی»
ﺑﻴﺸﺘﺮـدگاه پنـ
ـاد«و دیـ
ـن»ابعـ
دﻳﺪﮔﺎه ایـ
اﺑﻌﺎدـرویــک از
اﻳﻦــه هـ
ﻳﻚادامازــه ،ب
ﻫﺮ در
ـته شﺑﻪــد.
گذاشـ
اســت.

 .1-4ویژگیهای سختافزاری

بســیاری از خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از ســختافزارهای موجــود در کتابخانــه

انجــام میپذیــرد و ایــن ســختافزارها هســتند کــه بــار زیــادی از تحلیــل و پــردازش دادههــا را بــه

دوش میکشــند .طبیعــی اســت کــه ســختافزارها جزئــی جداییناپذیــر از اینترنــت اشــیا هســتند

و بــدون آنهــا نمیتــوان کاری انجــام داد .امــا اینکــه چــه ویژگیهــای ســختافزاری بــرای

کاربســت اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال الزم اســت ،در جــدول  ،1بههمــراه بــار عاملــی
اســتاندارد و پذیــرش یــا رد آنهــا در الگــوی پیشــنهادی آمدهانــد.
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جدول  .1ویژگیهای سختافزاری الزم برای کاربست اینترنت اشیا برای خدمترسانی در کتابخانههای
دیجیتال
گویهها

منبع

بار عاملی
استاندارد

پذیرش

 .1قابلیت حجمی ذخیرهسازی داده در سرور مورد
استفاده در کتابخانة دیجیتال

Arms 2000

0/227

خیر

0/621

بلی

0/74

بلی

0/131

خیر

0/866

بلی

0/814

بلی

0/787

بلی

0/7

بلی

بلی

 .2پردازش دادهها مبتنی بر امکانات موجود در ابرها در سپهر ،بزرگی و صدقی 1395؛
نوروزی و حداد اسکویی 1397
کتابخانة دیجیتال
 .3بهرهبرداری از سختافزارهای موجود برای ارائة
خدمات در کتابخانة دیجیتال

بررسی میدانی (اکثر کتابخانههای
مورد بررسی)

بررسی میدانی (اکثر کتابخانههای
 .4توانایی کاربران برای بهرهبرداری از خدمات با
استفاده از امکانات سختافزاری موجود در کتابخانة مورد بررسی)
دیجیتال
 .5بهرهبرداری از تگهای  RFRDدر ارائة خدمات
کتابخانة دیجیتال
 .6بهرهبرداری از چیپها 1جهت شناسایی افراد ،اشیا،
ارتباط و تبادل اطالعات در ارائة خدمات کتابخانة
دیجیتال

رحیمپور 1390؛ مدیری و شیرافکن
1389؛ Ahmad 2016
Hahn 2017

یگانه و همکاران 1394

 .7بهرهبرداری از پد (سنسور) فشار در راستای شناسایی
افراد ،اشیا و تبادل اطالعات در ارائة خدمات
کتابخانة دیجیتال

;Hahn 2017

 .8بهرهبرداری از سنسورهای مختلف از قبیل سنسور
مجاورت ،آکوستیک ،تصویر و  ،...در راستای
تبادل بهتر اطالعات در ارائة خدمات کتابخانة
دیجیتال

;Hahn 2017

 .9بهرهبرداری از سوئیچهای مورد استفاده در الیة
شبکه در راستای تبادل بهتر اطالعات در ارائة
خدمات کتابخانة دیجیتال

علوینیا 1396؛ يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394

0/694

 .10بهرهبرداری از روترهای بهکاررفته در الیة شبکه
در راستای تبادل بهتر اطالعات در ارائة خدمات
کتابخانة دیجیتال

علوینیا 1396؛ يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394

0/761

بلی

 .11بهرهبرداری کاربران از تبلتها و گوشیهای
هوشمند در راستای استفاده از خدمات کتابخانة
دیجیتال

منصوریان 1389؛ کیانی 1390؛

0/428

خیر

يگانه ،صبائي ،و ديندوست 1394

يگانه ،صبائي ،و ديندوست 1394

Mohanan, Budiarto & Aldmour 2018

1. Chipsets

705

بهار  | 1399دورة  | 35شمارة 3

نظــر بــه بارهــای عاملــی اســتاندارد بهدســتآمده در بُعــد ویژگیهــای ســختافزاری،

تنهــا دربــارۀ شــاخصهای  ،4 ،1و  11توافــق ایجــاد نشــده و از الگــوی پیشــنهادی کنــار گذاشــته

میشــوند.

 .2-4امکانات نرمافزاری

ناگفتــه پیداســت کــه بــرای راهانــدازی و بهرهبــرداری از ســختافزارهای موجــود بــه

نرمافزارهایــی قدرتمنــد نیــاز اســت .از ایــن رو ،از دیگــر ملزومــات بهکارگیــری اینترنــت اشــیا در

کتابخانههــای دیجیتــال نرمافزارهــا هســتند .امــا اینکــه چــه امکانــات نرمافــزاری بــرای کاربســت

اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال الزم اســت ،در جــدول  ،2بــههمــراه بــار عاملــی اســتاندارد

و پذیــرش یــا رد آنهــا در الگــوی پیشــنهادی آمدهانــد.

جدول  .2امکانات نرمافزاری الزم برای کاربست اینترنت اشیا برای خدمترسانی در کتابخانههای دیجیتال
گویهها

منبع

 .1تطبیق سنسورهای مختلف از قبیل سنسور مجاورت ،آکوستیک،
تصویر و  ...با نرمافزار کتابخانة دیجیتال

نظر کارشناسان دلفی و 0/485
مطالعات

خیر

Bradley 2007

0/642

بلی

Liang 2018; Massis

0/631

بلی

Liang 2018; Massis

0/599

بلی

 .5برقراری ارتباط نرمافزار کتابخانة دیجیتال با پروتکلهای ایجادشده نوروزی ،علیپور
حافظی ،و جعفریفر
در اینترنت اشیا
1394

0/339

خیر

نوروزی ،علیپور
حافظی ،و جعفریفر
1394

0/329

خیر

 .7بهرهگیری از قواعد توصیف و دسترسی به منبع  RDAدر نرمافزار نوروزی ،علیپور
کتابخانهای در راستای ارائة خدمات کتابخانة دیجیتال با استفاده از حافظی ،و جعفریفر
1394
اینترنت اشیا

0/098

خیر

 .2قابلیت عرضة خدمات مبتنی بر فناوریهای وب  2از طریق اینترنت
اشیا در نرمافزار کتابخانة دیجیتال
 .3گنجاندن نقش نرمافزار رابط اینترنت اشیا در نرمافزار کتابخانة
دیجیتال
 .4بر عهده گرفتن وظیفة یکپارچهسازی دستگاههای سیستم در
راستای ایجاد بدنة سیستم اینترنت اشیا توسط نرمافزار کتابخانة
دیجیتال

 .6بهرهگیری از الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینههای
کتابشناختی  FRBRدر نرمافزار کتابخانهای در راستای ارائة
خدمات کتابخانة دیجیتال با استفاده از اینترنت اشیا
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بار عاملی
استاندارد

2015

2015

پذیرش
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بار عاملی
استاندارد

پذیرش

خیر

گویهها

منبع

 .8بهرهگیری از وب معنایی مانند چارچوب توصیف منبع  RDFدر
نرمافزار کتابخانهای در راستای ارائة خدمات کتابخانه دیجیتال با
استفاده از اینترنت اشیا

نوروزی ،علیپور
حافظی ،و جعفریفر
1394

0/184

 .9بهرهگیری از زبان هستیشناسی وب  OWLدر نرمافزار کتابخانهای نوروزی ،علیپور
حافظی ،و جعفریفر
در راستای ارائة خدمات کتابخانة دیجیتال با استفاده از اینترنت
1394
اشیا

0/243

خیر

نوروزی ،علیپور
حافظی ،و جعفریفر
1394

0/759

بلی

نوروزی ،علیپور
 .11بهرهگیری از فاکسونومیها و تاکسونومیها در نرمافزار
کتابخانهای در راستای ارائة خدمات کتابخانة دیجیتال با استفاده حافظی ،و جعفریفر
1394؛ حاجی احمدی و
از اینترنت اشیا
نوروزی 1396

0/511

بلی

نوروزی ،علیپور
 .12بهرهگیری از نقشههای موضوعی در نرمافزار کتابخانهای در
راستای ارائة خدمات کتابخانة دیجیتال با استفاده از اینترنت اشیا حافظی ،و جعفریفر
1394

0/675

بلی

 .13بهرهگیری از نظامهاي ذخيره و بازيابي اطالعات برای
دسترسپذيركردن مجموعة منابع اطالعاتي طراحيشده در
کتابخانة دیجیتال از طریق اینترنت اشیا

نوروزی ،علیپور
حافظی ،و جعفریفر
1394

0/393

خیر

 .14بهرهگیری از اینترنت اشیا در تحليل اطالعات در کتابخانة
دیجیتال

پاریزینژاد 1393

;Hair et al. 2013

0/599

بلی

 .15تحلیل بالدرنگ دادههای کالن توسط نرمافزا ر کتابخانة دیجیتال

Bhatt, Dey & Ashour

0/388

خیر

 .10بهرهگیری از مکانیاب جهانی منبع ( URLمکانیاب منبع و
اشیا در وب) در نرمافزار کتابخانهای در راستای ارائة خدمات
کتابخانة دیجیتال با استفاده از اینترنت اشیا

;2017

پاریزینژاد 1393

 .16توانایی نرمافزا ر کتابخانة دیجیتال در بهرهگیری از فناوری
محاسبات ابری در تحلیلهای بالدرنگ

نوروزی و حداد
اسکویی 1397

0/436

خیر

 .17بهرهبرداری از پایگاهداده و منابع کتابخانة دیجیتال در
خدماترسانی از طریق اینترنت اشیا

بررسی میدانی (اکثر
کتابخانههای مورد
بررسی)

0/500

بلی

 .18بهرهبرداری از اپلیکیشن مناسب جهت استفادة کاربران از منابع
کتابخانة دیجیتال از طریق تلفنهمراه هوشمند و تبلت

منصوریان 1389؛ کیانی 0/703
1390؛

بلی

Mohanan et al. 2018

 .19بهرهبرداری از اینترنت اشیا در خدمات امانت و تحویل مدارک نظر کارشناسان دلفی و 0/681
مطالعات
منابع دیجیتال از طریق نرمافزار کتابخانة دیجیتال

بلی
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منبع

گویهها

مدیری 1389؛
 .20توانایی نمایش لینکهاي تشکیلدهنـدة اطالعات در زنجیـرة
تولید ،انتقال ،ذخیره ،پردازش و اشاعةاطالعات توسط تکنولوژي رحیمپور 1390؛
Ahmad 2016
پردازش اطالعات بر پایة «آراِفآردی»
 .21توانایی نمایش لینکهاي تشکیلدهنـدة اطالعات در زنجیـرة
تولید ،انتقال ،ذخیره ،پردازش و اشاعة اطالعات توسط
تکنولوژي پردازش اطالعات بر پایة «انافسی»

قاضی میرسعید 1396

بار عاملی
استاندارد

پذیرش

0/791

بلی

0/267

خیر

نظــر بــه بارهــای عاملــی اســتاندارد بهدس ـتآمده در بُعــد امکانــات نرمافــزاری ،تنهــا دربــارۀ

شــاخصهای  ،16 ،15 ،13 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1و  21توافــق ایجــاد نشــده و از الگــوی پیشــنهادی کنــار
گذاشــته میشــوند.

 .3-4زیرساختهای شبکهای و مخابراتی

اینترنــت اشــیا بــر ارتبــاط میــان ســختافزارها ،نرمافزارهــا ،تجهیــزات ،و ابزارهــای گوناگــون

اســتوار اســت .طبیعــی اســت کــه چنیــن ارتباطــی مســتلزم وجــود زیرســاخت شــبکهای و مخابراتــی

مجهــزی باشــد .امــا اینکــه چــه زیرســاخت شــبکهای بــا چــه ویژگیهایــی بــرای کاربســت
اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال الزم اســت در جــدول  ،3بههمــراه بــار عاملــی اســتاندارد
و پذیــرش یــا رد آنهــا در الگــوی پیشــنهادی آمدهانــد.

جدول  .3زیرساختهای شبکهای و مخابراتی الزم برای کاربست اینترنت اشیا برای خدمترسانی در
کتابخانههای دیجیتال
گویهها

 .1استفاده از سیستم خدمات مکانمحور (( )LBSمثل  )GPSدر کتابخانة بررسی میدانی (اکثر 0/928
کتابخانههای مورد
دیجیتال
بررسی)

بلی

0/835

بلی

يگانه ،صبائي ،و
 .3استفاده از شبکههای بیسیم ماهوارهای (سیگنالهای تلویزیونی،
رادیویی ،ویدیوئی ،صوتی و شبکههای تلفنیماهوارهای) در کتابخانة ديندوست 1394
دیجیتال

0/954

بلی

 .4استفاده از فناوریهای بیسیم برد کوتاه وایفای ،بلوتوث (Mohanan, Budiarto Bluetooth,
ُ
& Aldmour 2018
 )Wi-Fiدر کتابخانة دیجیتال

0/839

بلی

 .2استفاده از شبکههای سلوالر ( )1G, 2G, 3G, 4G, 5Gجهت تبادل
اطالعات در کتابخانة دیجیتال
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منبع

بار عاملی
استاندارد

پذیرش

Mohanan, Budiarto
& Aldmour 2018
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بار عاملی
استاندارد

پذیرش

بلی

گویهها

منبع

 .5استفاده از روشهای انتقال اطالعات در شبکههای بیسیمFHSS ،

يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394

0/621

 .6استفاده از روشهای انتقال اطالعات در شبکههای بیسیمDSSS ،

يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394

0/615

بلی

 .7استفاده از امکان ایجاد شبکههای حسگری در کتابخانة دیجیتال و
ارائة خدمات از طریق آن

يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394

0/791

بلی

 .8استفاده از پروتکل  RPLدر تبادل اطالعات در کتابخانة دیجیتال و
ارائة خدمات از طریق آن

يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394

0/828

بلی

 .9استفاده از پروتکل  TCP/IPدر تبادل اطالعات در کتابخانة دیجیتال

يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394

0/044

خیر

 .10استفاده از پروتکل  UDPدر تبادل اطالعات در راستای ارائة خدمات يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394
در کتابخانة دیجیتال

0/686

بلی

 .11استفاده از پروتکل  IPv4در تبادل اطالعات در راستای ارائة خدمات يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394
کتابخانة دیجیتال

0/049

خیر

يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394

0/688

بلی

بررسی میدانی (اکثر 0/720
 .13امکان استفاده از پهنای باند اینترنت کتابخانه از نرمافزار و
پروتکلهای اینترنت اشیا در راستای ارائة خدمات کتابخانة دیجیتال کتابخانههای مورد
بررسی)

بلی

 .14استفاده از شناسة دیجیتال ( )DOIدر تبادل اطالعات در راستای ارائة خدمتگزار 1396
خدمات کتابخانة دیجیتال

0/548

بلی

يگانه ،صبائي ،و
ديندوست 1394

0/864

بلی

برای انتقال اطالعات در کتابخانة دیجیتال

برای انتقال اطالعات در کتابخانة دیجیتال

 .12آمادگی کتابخانة دیجیتال برای استفاده از فناوری غیرسلوالر
 6LoWPANمانند LoRA/Sigfox

 .15استفاده از فناوری  Z-Waveدر راستای ارائة خدمات کتابخانة
دیجیتال

نظــر بــه بارهــای عاملــی اســتاندارد بهدســتآمده در بُعــد زیرســاختهای شــبکهای و

مخابراتــی ،تنهــا دربــارۀ شــاخصهای  9و  11توافــق ایجــاد نشــده و از الگــوی پیشــنهادی کنــار
گذاشــته میشــوند.

 .4-4استانداردهای مورد نیاز

افــزون بــر زیرســاختهای شــبکهای و مخابراتــی بــرای پیونــد میــان ســختافزارها،

نرمافزارهــا ،تجهیــزات ،و ابزارهــای گوناگــون ،بــه اســتانداردهای متفاوتــی هــم نیــاز هســت تــا ایــن
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ابزارهــا بتواننــد بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند .امــا اینکــه چــه اســتانداردهایی بــرای کاربســت

اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال الزم اســت ،در جــدول  ،4بههمــراه بــار عاملــی اســتاندارد

و پذیــرش یــا ردش آنهــا در الگــوی پیشــنهادی آمدهانــد.

جدول  .4استانداردهای الزم برای کاربست اینترنت اشیا برای خدمترسانی در کتابخانههای دیجیتال
بار عاملی
استاندارد

پذیرش

1 .1بهرهبــرداری از اســتاندارد  ،Z39.50در تبــادل ،جســتوجو و صمیعی 1395
بازیابــی اطالعــات در راســتای ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال احمدی 1388
بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا

0/042

خیر

2 .2بهرهبــرداری از  MARK XMLبــرای بازنمــودن و تبــادل دادههــا صمیعی 1395
احمدی 1388
روی وب در کتابخانــة دیجیتــال بــا فنــاوری اینترنــت اشــیا

0/014

خیر

3 .3بهرهبــرداری از دابلینکــور بــرای بهبــود کشــف منبــع در شــبکة صمیعی 1395
احمدی 1388
وب در کتابخانــة دیجیتــال بــا فنــاوری اینترنــت اشــیا

0/122

خیر

4 .4اســتفاده از اســتاندارد  MODSجهــت توصیــف عناصــر کتابشــناختی صمیعی 1395
اشــیای دیجیتالــی در کتابخانــة دیجیتــال بــا فنــاوری اینترنــت اشــیا احمدی 1388

0/450

خیر

5 .5رعایــت اســتاندارد فرادادهــای توصیفــی  MADSدر ارائــة خدمــات صمیعی 1395
احمدی 1388
کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا

0/822

بلی

6 .6اســتفاده از اســتاندارد محتــوا همچــون  ... ،PDF ،GIF ،JPEGدر صمیعی 1395

0/523

بلی

منبع

گویهها

ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت

اشــیا
7 .7بهرهبــرداری از زبــان نشــانهگذاری تعمیمیافتــة اســتاندارد

SGML

(اســتاندارد  )ISO 8870در ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا
اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا

8 .8بهرهبــرداری از زبــان نشــانهگذاری  XMLدر ارائــة خدمــات تنانت 2002
صمیعی 1395
کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا

0/032

خیر

9 .9بهرهبــرداری از اســتاندارد توصیــف آرشــیوهای کدگذاریشــده صمیعی 1395
احمدی 1388
 )Encoded Archival Description( EADدر ارائــة خدمــات

0/583

بلی

کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا
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صمیعی 1395
احمدی 1388

0/100

خیر
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بار عاملی
استاندارد

پذیرش

1010رعایــت اســتاندارد توصیــف آرشــیوی کدگــذاری ( )EADدر صمیعی 1395
راســتای تعریــف و شــرح حــوزه و محتــوای آرشــیوی بهمنظــور احمدی 1388
ارتقــای دســترسپذیری آنهــا در ارائــة خدمــات کتابخانــة
دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا

0/506

بلی

1111رعایــت اســتاندارد بینالمللــی مدیریــت رکوردهــا (ایــزو  )15489صمیعی 1395
در ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری احمدی 1388
اینترنــت اشــیا

0/315

خیر

1212رعایــت اســتاندارد ( ONIXتبــادل اطالعــات پیوســته) در ارائــة صمیعی 1395
خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا احمدی 1388

0/414

خیر

1313رعایــت اســتاندارد و چارچــوب توصیــف منبــع ( )RDFدر ارائــة صمیعی 1395
خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا احمدی 1388

0/542

بلی

1414رعایــت اســتاندارد  textMDدر ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال صمیعی 1395
احمدی 1388
بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا

0/948

بلی

1515رعایــت اســتاندارد فــرادادهای تصاویــر ثابــت در  )MIX( XMLدر صمیعی 1395
ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت احمدی 1388
اشــیا

0/842

بلی

0/546

بلی

0/948

بلی

0/661

بلی

0/719

بلی

0.796

بلی

2121رعایــت الگــوی مرجــع او.ای.آی .در ارائــة خدمــات کتابخانــه صمیعی 1395؛ رضائی 0/420
شریفآبادی 1390
دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا

خیر

گویهها

منبع

1616رعایــت اســتاندارد قالــب فــراداده طــرح رمزنــگاری متــن  TEIدر صمیعی 1395
ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت احمدی 1388
اشــیا

1717رعایــت اســتاندارد زبــان حقوقــی دیجیتالــی بــاز  ODRLدر ارائــة صمیعی 1395
خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا احمدی 1388

1818رعایــت اســتاندارد رمزگــذاری و انتقــال فرادادههــا  METSدر صمیعی 1395
ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت احمدی 1388
اشــیا
1919رعایــت اســتاندارد فــرادادهای حفاظــت  PREMISدر ارائــة صمیعی 1395
خدمــاتکتابخانــةدیجیتــالبــااســتفادهازفنــاوریاینترنــتاشــیا احمدی 1388

2020رعایــت الگــوی مرجــع  OAISدر ارائــة خدمــات کتابخانــة صمیعی 1395؛
رضائیشریفآبادی
دیجیتــال بــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت اشــیا
1390
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بار عاملی
استاندارد

پذیرش

2222رعایــت اســتانداردهای کتابخانــة دیجیتــال و تطبیــق آنهــا بــا مطالعات و نظر
اســتانداردهای اینترنــت اشــیا در ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتال کارشناسان «دلفی»
بــا فنــاوری اینترنــت اشــیا

0/275

خیر

2323رعایــت اســتانداردهای کتابخانــة دیجیتــال و تطبیــق آنهــا بــا مطالعات و نظر
کارشناسان «دلفی»
اســتانداردهای اینترنــت اشــیا و اســتانداردهای  ISIRIدر ارائــة

0/778

بلی

گویهها

منبع

خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا فنــاوری اینترنــت اشــیا

2424رعایــت اســتانداردهای کتابخانــة دیجیتــال و تطبیــق آنهــا بــا مطالعات و نظر
کارشناسان «دلفی»
اســتانداردهای اینترنــت اشــیا و اســتانداردهای  ISOدر ارائــة

0/746

بلی

خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا فنــاوری اینترنــت اشــیا

2525رعایــت اســتانداردهای کتابخانــة دیجیتــال و تطبیــق آنهــا بــا مطالعات و نظر
کارشناسان «دلفی»
اســتانداردهای  IEEEدر ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا

0/164

خیر

فنــاوری اینترنــت اشــیا

2626پیادهســازی اســتانداردهای الیــة چارچــوب در معمــاری اینترنــت
اشــیا در معمــاری کتابخانــة دیجیتــال

Guerrieri et al.
2016; O’droma and

0/544

بلی

Ganchev 2010

محمديان و زارعي
1394
2727پیادهســازی اســتانداردهای الیــة زیرســاخت ،اتصــال و شــبکة
اینترنــت اشــیا در معمــاری کتابخانــة دیجیتــال

Guerrieri et al.
2016; O’droma and

0/658

بلی

Ganchev 2010

محمديان و زارعي
1394
2828پیادهســازی اســتانداردهای معمــاری پروتکلهــای اینترنــت اشــیا
در معمــاری کتابخانــة دیجیتــال

Guerrieri et al.
2016; O’droma and

0/564

بلی

Ganchev 2010

محمديان و زارعي
1394
2929پیادهســازی اســتانداردهای مدیریــت ،کنتــرل و کارآیــی اینترنــت
اشــیا در معمــاری کتابخانــة دیجیتــال

Guerrieri et al.
(2016; O’droma and
Ganchev 2010

محمديان و زارعي
1394
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0/687

بلی
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گویهها

منبع

3030پیادهســازی اســتانداردهای شناســه و امنیــت در اینترنــت اشــیا در
معمــاری کتابخانــة دیجیتــال

Guerrieri et al.
2016; O’droma and

بار عاملی
استاندارد

پذیرش

0/492

بلی

Ganchev 2010

محمديان و زارعي
1394
3131پیادهســازی اســتانداردهای ســنجش و ارزیابــی اینترنــت اشــیا در
معمــاری کتابخانــة دیجیتــال

Guerrieri et al.
2016; O’droma and

0/244

خیر

Ganchev 2010

محمديان و زارعي
1394
3232پیادهســازی اســتانداردهای ســرویسها و برنامههــای کاربــردی
در اینترنــت اشــیا در معمــاری کتابخانــة دیجیتــال

Guerrieri et al.
2016; O’droma and

0/268

خیر

Ganchev 2010

محمديان و زارعي
1394
3333پیادهســازی اســتانداردهای محاســبات و پــردازش دادة ابــری در
اینترنــت اشــیا در معمــاری کتابخانــة دیجیتــال

Guerrieri et al.
2016; O’droma and

0/747

بلی

Ganchev 2010

محمديان و زارعي
1394

نظــر بــه بارهــای عاملــی اســتاندارد بهدس ـتآمده در بُعــد اســتانداردهای الزم ،تنهــا دربــارۀ

شــاخصهای  ،31 ،25 ،22 ،21 ،12 ،11 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1و  32توافــق ایجــاد نشــده و از الگــوی
پیشــنهادی کنــار گذاشــته میشــوند.
 .5-4مسائل امنیتی

امنیــت همیشــه یکــی از چالشهــای کلیــدی فنــاوری اطالعــات بــوده و گاهــی موجــب

شــده تــا بهرهبــرداری از خدمــات فنــاوری اطالعــات متوقــف شــود .بیتردیــد یکــی از جنبههــای

کلیــدی اینترنــت اشــیا نیــز امنیــت اســت .از آنجــا کــه بســیاری از ابزارهــا بهشــکلی یکپارچــه در
اینترنــت اشــیا بــر بســتر شــبکه بــه یکدیگــر متصــل میشــوند ،شــاید نفوذپذیــری و هککــردن
یــک مجموعــه نیــز آســانتر باشــد .بــه هــر شــکل ،مســائل ایمنــی نیــز از زمــرۀ ابعــاد کلیــدی

کاربســت ایــن پدیــده در کتابخانههــای دیجیتــال هســتند .امــا اینکــه چــه مســائل امنیتــی در ایــن

زمینــه مطــرح هســتند ،در جــدول  ،5بــههمــراه بــار عاملــی اســتاندارد و پذیــرش یــا رد آنهــا در
الگــوی پیشــنهادی آمدهانــد.
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جدول  .5مسائل امنیتی الزم برای کاربست اینترنت اشیا برای خدمترسانی در کتابخانههای دیجیتال
بار عاملی
استاندارد

پذیرش

1 .1ایجــاد چالشهــای امنیتــی در بهکارگیــری اینترنــت اشــیا در مطالعات و نظر کارشناسان
«دلفی»؛ بررسی میدانی
ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال

0/229

خیر

2 .2رعایـت امنیـت اطالعات در ارائـة خدمات کتابخانـة دیجیتال مطالعات و نظر کارشناسان
«دلفی»؛ بررسی میدانی
بـا فناوری اینترنت اشـیا

0/741

بلی

3 .3رعایـت قوانیـن مربوط به حـق مالکیت معنـوی و فکری منابع قیصری ،حسینی و نصیر
اطالعاتـی در بهرهبـرداری از اینترنـت اشـیا در ارائـة خدمـات زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
سلمانینژاد 1394
کتابخانـة دیجیتال

0/759

بلی

4 .4رعایـت حریـم خصوصـی کاربـران در بهکارگیـری اینترنـت قیصری ،حسینی و نصیر
زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
اشـیا در ارائـة خدمـات کتابخانـة دیجیتال
سلمانینژاد 1394

0/485

بلی

5 .5رعایـت شـفافیت در دسترسـی و اسـتفاده از اطالعـات و قیصری ،حسینی و نصیر
اسـناد طبقهبندیشـده بـا بهکارگیـری اینترنـت اشـیا در ارائـة زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
سلمانینژاد 1394
خدمـات کتابخانـة دیجیتـال

0/668

بلی

6 .6رعایـت محرمانگـی اطالعـات در بهرهجوئـی از اینترنت اشـیا قیصری ،حسینی و نصیر
زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
در ارائـة خدمات کتابخانـة دیجیتال
سلمانینژاد 1394

0/763

بلی

7 .7رعایـت یکپارچگـی داده بـا بهکارگیـری اینترنـت اشـیا در قیصری ،حسینی و نصیر
زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
ارائـة خدمـات کتابخانـة دیجیتـال
سلمانینژاد 1394

0/340

خیر

8 .8اطمینـان بـه اعتبـار دادههـا در بهرهمنـدی از اینترنـت اشـیا در قیصری ،حسینی و نصیر
زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
ارائـة خدمـات کتابخانـة دیجیتال
سلمانینژاد 1394

0/588

بلی

9 .9خودســازماندهی اطالعــات بــا حفــظ مــوارد امنیتــی در قیصری ،حسینی و نصیر
بهرهمنــدی از اینترنــت اشــیا در ارائــة خدمــات کتابخانــة زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
سلمانینژاد 1394
دیجیتــال

0/673

بلی

1010در دســترس بــودن اطالعــات بــا بهکارگیــری اینترنــت اشــیا قیصری ،حسینی و نصیر
زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
در ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال
سلمانینژاد 1394

0/593

بلی

1111انعطافپذیــری بــا حفــظ مــوارد امنیــت اطالعــات بــا قیصری ،حسینی و نصیر
بهرهمنــدی از اینترنــت اشــیا در ارائــة خدمــات کتابخانــة زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
سلمانینژاد 1394
دیجیتــال

0/764

بلی

گویهها

714

منبع
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بار عاملی
استاندارد

پذیرش

1212ارتقــاء امنیــت شــبکه و اطالعــات کــه بــا مؤلفههــاي قیصری ،حسینی ونصیر
شناســایی ،محرمانگــی ،یکپارچگــی و انکارناپذیــري زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
سلمانینژاد 1394
ارتبــاط مســتقیم دارد در ارائــه خدمــات کتابخانــة دیجیتــال
بــا اینترنــت اشــیاء

0/742

بلی

1313آمادگــی بــرای مقابلــه بــا حمــات  DOS/DDOSدر ارائــة قیصری ،حسینی و نصیر
زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اینترنــت اشــیا
سلمانینژاد 1394

0/789

بلی

1414تشــخیص کلــی حمــات ،بازیابــی و مقاومــت بــراي مقابلــه قیصری ،حسینی و نصیر
بــا تهدیــدات خــاص در ارائــة خدمــات کتابخانــة دیجیتــال زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
سلمانینژاد 1394
بــا اینترنــت اشــیا

0/165

خیر

1515رعایــت مباحــث امنیتــی و کنتــرل دسترســیها در ارائــة قیصری ،حسینی و نصیر
زنوزی 1392؛ عطاریان 1395؛
خدمــات کتابخانــة دیجیتــال بــا اینترنــت اشــیا
سلمانینژاد 1394

0/510

بلی

گویهها

منبع

نظــر بــه بارهــای عاملــی اســتاندارد بهدســتآمده در بُعــد مســائل امنیتــی ،تنهــا دربــارۀ

شــاخصهای  ،7 ،1و  14توافــق ایجــاد نشــده و از الگــوی پیشــنهادی کنــار گذاشــته میشــوند.
 .6-4ویژگیهای منابع انسانی

از آنجــا کــه یکــی از مســائل مهمــی کــه در تعریــف کتابخانههــای دیجیتــال وجــود دارد

نیــروی انســانی اســت ،بیتردیــد بــدون حضــور نیــروی انســانی نمیتــوان انتظــار ارائــۀ خدماتــی

کارآمــد داشــت .از ایــن رو ،از دیگــر ابعــاد کلیــدی اینترنــت اشــیا و بهکارگیــری آن نیــروی
انســانی توانمنــدی اســت کــه قــادر باشــند از ایــن پدیدههــا بهرهبــرداری کننــد .امــا اینکــه چــه

نیــروی انســانی بــا چــه قابلیتهایــی بــرای کاربســت اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال الزم

اســت ،در جــدول  ،6بــههمــراه بــار عاملــی اســتاندارد و پذیــرش یــا رد آنهــا در الگــوی پیشــنهادی
آمدهانــد.
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جدول  .6ویژگیهای منابع انسانی الزم برای کاربست اینترنت اشیا برای خدمترسانی در کتابخانههای
دیجیتال

بلی

گویهها

منبع

1 .1پذیرش فناوریهای جدید در کتابداران
کتابخانة دیجیتال

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/693

2 .2آشنایی کتابداران کتابخانة دیجیتال با
فناوری اینترنت اشیا

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/904

بلی

3 .3مهارت کتابداران کتابخانة دیجیتال با
فناوری اینترنت اشیا

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/914

بلی

4 .4آشنایی کتابداران کتابخانة دیجیتال با

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/913

بلی

5 .5آشنایی کتابداران کتابخانة دیجیتال با

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/792

بلی

;Mohanan, Budiarto & Aldmour 2018

0/631

بلی

;Mohanan, Budiarto & Aldmour 2018

0/818

بلی

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
8 .8آشنایی کتابداران کتابخانه دیجیتال با
استانداردهای کتابخانة دیجیتال و اینترنت جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها
اشیا

0/892

بلی

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/744

بلی

1010مهارت کتابداران کتابخانة دیجیتال در جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
دسترسی به اطالعات دیجیتال و ارزیابی جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها
آن در محیط آنالین

0/821

بلی

1111استفاده از تخصصهای مختلف (خارج جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
از سازمان) برای بهرهبرداری از اینترنت جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها
اشیا

0/715

بلی

فناوریهای RFID

فناوریهای NFC

6 .6آشنایی کتابداران کتابخانة دیجیتال با
فناوریهای ارتباطی بیسیم (وایفای.
بلوتوث 3G, 4G ،و )...
7 .7آشنایی کتابداران کتابخانة دیجیتال با
سیستمعاملهای تلفن همراه

9 .9آشنایی و مهارت کتابداران کتابخانة
دیجیتال با دادههای هوشمند
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بار عاملی
استاندارد

پذیرش

بلی

گویهها

منبع

1212حمایت مدیران ارشد سازمان از
بهکارگیری اینترنت اشیا در کتابخانة
دیجیتال

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/700

1313برگزاری دورههای آموزشی برای
کتابداران در ارتباط با هوشمندسازی و
بهکارگیری اینترنت اشیا

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/813

بلی

1414آشنایی کتابداران کتابخانة دیجیتال با
پروتکلهای مبادله و یکپارچهسازی
خدمات محتوایی

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/610

بلی

1515آشنایی کتابداران با فنون تولید مدارک ،جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
فایلها و شکلهای دیجیتال مثل  ،docکتابخانهها
 pdfو ...

0/831

بلی

جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/848

بلی

1717آشنایی کتابداران با فضای پردازش ابری جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی و
جعفریفر  1393و 1392؛ مطالعات و بررسی
کتابخانهها

0/938

بلی

1818مهارتهای کتابداران در کار با فضاهای مطالعات و بررسی کتابخانهها
ذخیرهسازی ابری (مانند ،One Drive
 Drop Box ،Google Driveو )...

0/820

بلی

مطالعات و بررسی کتابخانهها

0/869

بلی

1616توانایی کتابداران کتابخانة دیجیتال در
تبدیل قالبهای اطالعاتی به یکدیگر

1919مهارتهای کتابداران در کار با

نرمافزارهای ابری (مانند ،iCloud
 iOS ،iTunesو )...

نظــر بــه بارهــای عاملــی اســتاندارد بهدس ـتآمده در بُعــد ویژگیهــای منابــع انســانی ،دربــارۀ

همــۀ شــاخصها توافــق نظــر وجــود دارد و از ایــن رو ،همــۀ آنهــا در الگــوی پیشــنهادی لحــاظ

میشــوند.

 .5بحث و نتیجهگیری

پیدایــش کتابخانههــاي ديجيتــال کــه در ادامــة ســير تکاملــي کتابخانههــا و بــا توجــه بــه تغييــر
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ِ
پيــش روي افــراد و نهادهــاي درگيــر در ايــن
محيــط صــورت گرفتــه ،چالشهــاي خاصــي را

زمينــه قــرار داده اســت .بــا توجــه بــه محیــط رقابتــی جهــان امــروز عــدم توجــه بــه پیشــرفتهای
تــازه و نــوآوری در کتابخانههــای دیجیتــال میتوانــد نارضایتــی کاربــران را افزایــش داده و ایــن

نهادهــا را منــزوی ســازد .پژوهــش حاضــر از کوشـشهای کلیــدی در زمینــۀ نــوآوری در خدمــات

کتابخانههــای دیجیتــال اســت.

بــر پایــة یافتههــای پژوهــش ،بهکارگیــری اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال در ارائــۀ

خدمــات مســتلزم شــش معیــار فراگیــر و  83شــاخص اســت .بــر پایــة مــدل مفهومــی کــه (Wojcik

 )2016بــرای کاربــرد اینترنــت اشــیا در خدمــات کتابخانـهای متصــور شــده ،الگــوی مفهومــی ایــن

پژوهــش را میتــوان بــهشــکل  ،1نشــان داد.
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ

ﺧﺪﻣﺎت

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم

ﻣﺨﺎﺑﺮات

زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ و

زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮماﻓﺰاري

زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰاري

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻛﺎرﺑﺮان

اﻣﻨﻴﺖ
شکل  .1الگوي مفهومی بهكارگيري اينترنت اشیا در خدمات كتابخانههاي ديجيتال ایران
ﺷﻜﻞ  .1اﻟﮕﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻳﺮان

بــرای بهرهبــرداری از اینترنــت اشــیا در خدمــات کتابخانههــای دیجیتــال نخســت بــه یــک

تیــم حرفـهای و مجــرب متشــکل از متخصصانــی از حوزههــای فنــاوری اطالعــات ،علــم اطالعــات،

مدیریــت ،و غیــره نیــاز اســت .ایــن تیــم بایــد دربــارة زیرســاختهای ســختافزاری ،نرمافــزاری،

شــبکه ،اســتانداردها ،و تضمیــن امنیــت تصمیمگیــری کنــد .از آنجــا کــه اینترنــت اشــیا از مباحــث
کلیــدی نــو در حــوزة فنــاوری اطالعــات اســت ،نیازمنــد امکانــات ســختافزاری مجهــزی هســتیم

کــه بــا نیازهــای کنونــی همخــوان باشــد .افــزون بــر ایــن ،زیرســاختهای نرمافــزاری نیــز بایــد

بــ ه شــکلی یکپارچــه در سیســتم کتابخانــة دیجیتــال گنجانــده شــود .از آنجــا کــه بهرهبــرداری
از اینترنــت اشــیا در کتابخانــة دیجیتــال مســتلزم وجــود اینترنــت و ســاختار شــبکهای اســت ،بایــد

از یــک شــبکة کارآمــد در ایــن زمینــه بهرهبــرداری کــرد .پــس از ایــن ،نوبــت بــه گزینــش و
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رعایــت اســتانداردهای گوناگــون بــرای تمــام خدمــات میرســد کــه در برقــراری تعامــل بــا دیگــر
ســامانهها و ابزارهــا مؤثــر هســتند .در تمامــی ایــن بخشهــا و زیرســاختها امنیــت یکــی از

چالشهــای کلیــدی اســت کــه بایــد بــ ه شــکلی کارآمــد تضمیــن شــود تــا کاربــران نســبت بــه
بهرهبــرداری از خدمــات کتابخان ـهای مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا توجــه نشــان دهنــد و بــه کتابخانــة

دیجیتــال در ایــن زمینــه اعتمــاد کننــد.

پژوهــش « نــادری بلداجــی ،شــیری و فاضلــی» امــکان بهکارگیــری تلفیقــی فنــاوری  RFIDو

موبایــل در سیســتم کتابخانههــای نابینایــان را تأییــد مینمایــد و نشــان از تأییــد گویههــای خــاص
در ایــن مؤلفــه را دارد ( »Brian, Arockiam & Malarchelvi« )2014( .)1394و همچنیــن « ســلیمانزاده

نجفــی» و همــکاران ( )1396نیــز کنتــرل زنجیــرة تأمیــن ،پرداخــت مبتنــی بــر  ،NFCمدیریــت
هوشــمند محصــوالت ،دورکاری و کاربردهــای خریــد هوشــمند را در تحقیــق خــود اشــاره نمودنــد

کــه تأییــدی بــر کاربــرد گویــة مربــوط بــه  NFCدر کتابخانههــای دیجیتــال اســت .نتایــج تحقیــق
( )Wang & Zhao 2015( ،)Srinivasan & Vanithamani 2013( ،)Luo, Cao & Qian 2012نشــان از

تأییــد گویــة اســتفاده از  RFIDو  GSMدر کتابخانــه را دارد کــه در الگــوی پیشــنهادی بــدان اشــاره
شــده اســت« .قیصــری ،تاجفــر و وحــدت» ( )1392نیــز نشــان دادنــد کــه از طريــق اینترنــت اشــی ا

میتــوان يــک پايــگاه دادة يکپارچــه ،دقيــق ،قابــل اطمينــان و ب ـهروز در زمینــة سيســتم مديريــت

انبــار بهوجــود آورد کــه نشــان از تأییــد برخــی گویههــای بــاال بــرای الگــو در زمینــة ذخیــره،
نگهــداری ،بازیابــی و اشــاعة اطالعــات اســت .یکپارچگــی پایــگاه داده در نظامهایــی ماننــد اینترنــت

اشــیا بســیار کلیــدی هســتند ،چــرا کــه ایجــاد شــبکههای کارآمــد تنهــا بــا پایگاههــای یکپارچــه
امکانپذیــر اســت .از ســوی دیگــر ،یکپارچگــی پایــگاه داده میتوانــد بــه صرفهجویــی در منابــع

یــاری رســاند.

همچنیــن ( ،)Szilagyi & Wira 2016نحــوة بهبــود ارزش کلــی یــک سیســتم اينترنــت اشــیا

توســط فناوریهــای معنایــی را ترســيم نمودنــد کــه نشــان از تأییــد برخــی از گویههــای مؤلفــة
مذکــور اســت .یافتههــای نتایــج تحقیــق ( )Wojcik 2016نیــز نشــان داد کــه اینترنــت اشــیا قابلیــت

اســتفاده در خدمــات کتابخانههــا از قبیــل فراهمکــردن اطالعــات موضوعــی ،دسترســی بــه
مجموعههــای آنالیــن و ســنتی ،آمــوزش ،مشــاوره ،خدمــات جســتوجو و ردیابــی منابــع ،و

اشــاعة اطالعــات واقعــی را دارد ومیتوانــد در فرایندهــای شخصیســازی خدمــات کتابخانــه
کاربــرد داشــته باشــد کــه نشــان از تأییــد گویههــای مــدل را دارد .روشــن اســت کــه هرچــه دامنــه
و گســترة ایــن خدمــات بیشــتر باشــد کتابخانههــا و کاربــران نیــز تمایــل بیشــتری بــرای بهرهگیــری
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از ایــن فناوریهــای تــازه خواهنــد داشــت.

یافتههــای «پاريزينــژاد و ســتارينائيني» ( )1393نشــان از کاهــش هزينــة شــبکههاي حســگر

در ایــن فنــاوری و اســتفاده از آنهــا دارد کــه در الگــوی پیشــنهادی ایــن پژوهــش نیــز بــر اســتفاده
از آنهــا تأکیــد شــده اســت« .نــاگ و نيــكام» ،اظهــار داشــتند فناوریهــای پیشــنهادی ،رایانــش

ابــری ،آیینــه جادویــی ،پدهــای حســگر فشــار میتواننــد از طریــق شــبکههای حســگر بیســیم بــا

بهبــود بهرهبــرداری از منابــع و توســعة خدمــات مدیریتــی در کتابخانههــای دانشــگاهی ،ســودآوری

و بهــرهوری را افزایــش دهنــد ،کــه نشــان از تأییــد گویههــای ارائهشــده در الگــوی پیشــنهادی ایــن

پژوهــش دارد ( .)Nag & Nikam 2016بســیاری از گویههــای مــدل «پهلــوانزاده و کلینــی» نیــز بــا

شــاخصهای الگــوی پیشــنهادی ایــن پژوهــش همخوانــی دارنــد کــه تأییــدی بــر الگــوی پیشــنهادی
اســت ( .)1396نتیجــة پژوهــش «شــمسناتري و اكباتانيفــرد» نشــان میدهــد کــه اســتفاده از

شناس ـههاي منحصربهفــرد ،تبــادل دادههــا بــر روي بســتر شــبکه بــدون هرگونــه ارتبــاط انســان بــا
انســان و يــا انســان بــا کامپيوتــر مطــرح اســت (.)1394

در نتایــج تحقیــق « )2014( »Du & Liuمســائل بســیاری ماننــد هزینــة گرههــای حســگری،

ســاختار و طــرح ،اســتانداردهای فنــی و مســائل امنیتــی و غیــره وجــود دارد کــه نشــان از تأییــد
گویههــای مؤلفــة امنیــت اســت .در پژوهــش «عطاریــان» نیــز بــه ارائــة راهحــل بــرای حمــات
امنیتــی در الیــه و حفرههــای امنیتــی ،نقصهــای امنیتــی و همچنیــن سیســتمهای تشــخیص نفــوذ

و سیســتمهای رمزگــذاری بهمنظــور ایجــاد زیرســاخت امــن بــرای اینترنــت اشــیا در فراینــد مبادلــة
اطالعــات معرفــی شــدهاند کــه بــا گویههــای ذکرشــده در مولفــة بــاال همخوانــی دارد (.)1395

نتیجــة پژوهــش «محمــدزاده و حمیــدی» حفــظ حریــم خصوصــی اطالعــات در بســتر اینترنــت
اشــیا و دریافــت و درک ،تشــخیص و شناســایی ،ذخیرهســازی ،پــردازش ،و اشــاعة اطالعــات در
بســترقانونی ،اجتماعــی و فنــی اســت و تأییــدی بــر گویههــای بُعــد امنیــت اســت (« .)1395شــیرزاد»
و همــکاران نیــز بــر لــزوم توجــه بــه بُعــد امنیــت در بهرهبــرداری از اینترنــت اشــیا در کتابخانههــا

تأکیــد کردهانــد (.)1398

آنگونــه کــه گفتــه شــد ،نیــروی انســانی نیــز یکــی دیگــر از ابعــاد الگــوی بهکارگیــری

اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال اســت .هــر فنــاوری تــازهای بــدون حمایــت نیــروی

انســانی نمیتوانــد در کتابخانههــا پیشــرفت داشــته باشــد .مهــارت کتابــداران در کار بــا فضــای

ذخیرهســازی ابــری ،کار بــا نرمافزارهــای ابــری ،و دادههــای هوشــمند و دسترســی بــه اطالعــات
دیجیتــال و ارزیابــی آن در محیــط آنالیــن نیــز از ویژگیهــای مــورد نیــاز اســت کــه بایســتی در
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ارائــة الگــو مــد نظــر قــرار گیــرد« .خدمتگــزار» نیــز بــه نقــش توانایــی نیــروی انســانی در بهرهبــرداری
از اینترنــت اشــیا بهخوبــی اشــاره کــرده اســت ( .)1394نتیجــة پژوهــش «ســلیمانزاده نجفــی» و

همــکاران نشــان از تأییــد آمــوزش کتابــداران در مــورد ایــن فنــاوری دارد ( .)1396همچنین «ســپهر،
بزرگــی و صدقــی» مهــارت نیــروی انســانی ،دیــدگاه مدیریتــی ،مســائل امنیتــی ،زیرســاختهای
مخابراتــی الزم ،وضعیــت مالــی و تجهیــزات الکترونیکــی الزم جهــت بهکارگیــری پــردازش ابــری

در کتابخانههــا و نیــز مهــارت کتابــداران در زمینــة دیــدگاه مدیریتــی و تخصــص نیــروی انســانی و
مســائل امنیتــی و زیرســاختها در بهکارگیــری پــردازش ابــری را وضعیــت مطلوبــی دانســتند کــه
بهصــورت کامــل بــا شــاخصهای بُعــد نیــروی انســانی همخوانــی دارنــد (.)1395

مســئلة دیگــری کــه در ارتبــاط بــا نیــروی انســانی بایــد بــه آن اشــاره شــود ،اهمیــت برنامههــای

آموزشــی دانشــگاهی و ضمــنِ خدمــت کتابــداران بــرای بهرهبــرداری از فناوریهــای تــازه در
محیــط کتابخانــه -چــه دیجیتــال و چــه ســنتی -اســت .ایــن برنامههــا بایــد بهگونــهای طراحــی

شــوند کــه همــگام بــا فنــاوری پیــش برونــد تــا کتابخانههــا بتواننــد خــود را بــا محیــط تــازه و بــر

پایــة نیــاز کاربــران ســازگار کننــد .بــا ابزارهــا و خدمــات اطالعرســانی تــازهای کــه در دســترس
کاربــران اســت ،اگــر کتابخانههــا در ایــن راســتا گام بــر ندارنــد گــوی رقابــت را بــه رقبــای خــود
خواهنــد باخــت.

پژوهــش حاضــر از نخســتین کوش ـشها بــرای برقــراری پیونــد میــان مباحــث فنــی اینترنــت

اشــیا و کتابخانههــای دیجیتــال در ایــران اســت .بــه نظــر میرســد کــه الگــوی پیشنهادشــده در ایــن

مقالــه کتابخانههــای دیجیتــال ایــران را یــک گام بــه بهرهگیــری کاربــردی از فنــاوری اینترنــت
اشــیا نزدیــک میســازد .از ایــن رو ،میتــوان گفــت ایــن مقالــه شــکاف میــان نظریــه و عمــل در

حــوزة کاربــرد اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال را پــر میکنــد.

ایــن پژوهــش پنجرههــای تــازهای بــرای پژوهشهــای میانرشــتهای بیــن اینترنــت اشــیا و

کتابخانههــای دیجیتــال بــاز میکنــد .در پژوهشهــای آینــده میتــوان کاربــرد ایــن مــدل را در
عمــل کاوش کــرد .اگرچــه پنــل «دلفــی» خــود اعتبــار الگــوی پیشــنهادی را تأییــد میکنــد ،بــا ایــن

حــال ،انجــام یــک پیمایــش گســتردهتر در بیــن کتابــداران کتابخانههــای دیجیتــال ،کــه در عمــل
بــا خدمــات ایــن نهادهــا درگیــر هســتند ،میتوانــد اعتبــار بیشــتری بــه الگــوی پیشــنهادی ببخشــد.
معمــاری اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای دیجیتــال نیــز از دیگــر موضوعهایــی اســت کــه میتوانــد
در پژوهشهــای آینــده در کانــون توجــه باشــد .اینترنــت اشــیا موضوعــی بهنســبت تــازه در ادبیــات

فنــاوری اطالعــات اســت ،بنابرایــن کتابخانههــا بایــد بــا دقــت و تأمــل زیــادی دربــارۀ کاربســت آن
721

بهار  | 1399دورة  | 35شمارة 3

تصمیمگیــری کننــد و پژوهشــگران میتواننــد چالشهــای ایــن پدیــده را بیشــتر تحقیــق کننــد.
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عملکــرد کارکنــان شــهرداري يــزد) .مديريــت فنــاوري اطالعــات .572 – 553 :)3( 7

_____ ،و مهــدی علیپورحافظــی .1396 .ارزیابــی تطبیقــی کارایــی ســاختار فــرادادۀ نظامهــای شناســگر دیجیتالــی.
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پژوهشــنامة پــردازش و مدیریــت اطالعــات .۴۵۰-423 :)1( 33
رضائــی شــریفآبادی ،ســعید ،و فاطمــه ذاکریفــرد .1390 .ســنجش عناصــر پورتالهــای دانــش در پورتالهــای
دانشــگاهی .مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .92 – 84 :)2( 22

رضــوی ،ســجر ،امیررضــا اصنافــی ،و شــیما مــرادی .۱۳۹۶ .تاملــی بــر کاربــرد اینترنــت اشــیا در کتابخانههــا .چهارمیــن
کنفرانــس بینالمللــی مطالعــات نویــن در علــوم کامپیوتــر و فنــاوری اطالعــات .مشــهد ،دانشــگاه صنعتــی ســجاد،

https://www.civilica.com/Paper-CONFITC04-CONFITC04_063.html

زرگــر ،ســیدمحمد  .1398ارزیابــی موانــع بهکارگیــری اینترنــت اشــیا در کتابخانههــای ایــران بــر اســاس یــک رویکــرد
ترکیبــی .پژوهشــنامه پــردازش و مدیریــت اطالعــات .1398-1371 :)3( 34

ســپهر ،فرشــته ،اشرفالســادات بزرگــی ،و شــکوه صدقــی .۱۳۹۵ .امکانســنجی بهکارگیــری فنــاوری رایانــشابــری

از دیــدگاه کتابــداران کتابخانههــای دانشــگاههای علــوم پزشــکی شــهر تهــران .پیــاورد ســامت -۴۲۹ :)۵( ۱۰

.442

ســلمانينژاد ،پريســا .1394 .بررســي تهديــدات و چالشهــاي امنيتــي در حــوزة اينترنــت اشــیا و ارائــه يــك مــدل.
دوميــن كنفرانــس بينالمللــي آيندهپژوهــي ،مديريــت و توســعة اقتصــادي .مشــهد :دانشــگاه تربــت حيدريــه.

ســلیمانزاده نجفــی ،نیرهســادات ،عاصفــه عاصمــی ،مظفــر چشمهســهرابی ،و احمــد شــعبانی .۱۳۹۶ .اینترنــت اشــیا:
فنــاوری کارآمــد در کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی .اولیــن کنفرانــس بینالمللــی اینترنــت اشــیا کاربردهــا

و زیرســاختها ،اصفهــان ،دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه اصفهــانhttps://www.civilica.com/Paper- ،

IOTCONF01-IOTCONF01_018.html

شــیرزاد ،مجیــد ،مهــدی دریایــی ،حبیــب کمرخانــی ،و نیــر ترقیخــواه دیلمقانــی .1398 .بررســی نقــش اینترنــت اشــیا

در سیســتمهای بازیابــی اطالعــات کتابخانــهای .دومیــن کنفرانــس بازیابــی تعاملــی اطالعــات .ایــران :جزیــرة

کیــش.

شــمس ناتــری ،پرســتو وغالمحســین اکباتانیفــرد .1394 .مــدل جدیــدی بــرای اعتمــاد در اینترنــت اشــیاء .پایاننامــه
کارشناســی ارشــد .مؤسســه آمــوزش عالــی غیرانتفاعــی و غیردولتــی مهرآســتان .آســتانه اشــرفیه.

صحراییــان ،محبوبــه .1394 .طراحــی پروتــکل احــراز اصالــت محــدود بــه فاصلــه در کاربردهــای اینترنــت اشــیاء.
پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــگاه تربیــت مــدرس .تهــران.

صمیعی ،میترا .1395 .استانداردهای ذخیره و حفاظت در کتابخانههای دیجیتال .تهران ،نشر کتابدار.
طاهــر ،مریــم ،امیرهوشــنگ تاجفـر ،محمدمهــدی پرهیــزگار ،و محمــد قیصــری .1395 .بررســی نقــش فنــاوری اینترنتــی
از اشــیا در سیســتم اعــان و اطفــای حریــق مرکــز داده .چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی پژوهــش در علــوم و

تکنولــوژی .ســن پترزبــورگ.

عطاریــان ،آیــه .1395 .پارادایــم امنیــت در پلتفــرم اینترنــت اشــیا .ششــمین همايــش پژوهشهــاي نويــن در علــوم و
فنــاوري .ایــران :تهــران.

علوینیا ،مهدی .1396 .اینترنت اشیا در هوشمندسازی شبکهها .تهران :آوای قلم.
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قاضی میرسعید ،جواد NFC, RFID .1396 .فناوریهای مدرن در کتابخانهها و مراکز اطالعات .تهران :کتابدار.

قیصــری ،محمــد ،امیــر هوشــنگ تاجفــر ،و داود وحــدت .1392 .ارائــه یــک معمــاری ســرویسگرا از اینترنتــی از

اشــیاء بــه منظــور کاربــرد در سیســتم مدیریــت انبــار .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .دانشــگاه پیــام نــور .اســتان

تهــران.

قیصــری ،محمــد ،ســاره حســینی ،و علــی نصیرزنــوزی .1392 .دســتهبندی مباحــث امنیتــی در فناوریهــای
اینترنتمحــور .اولیــن همایــش تخصصــی علــوم ،فنــاوری و ســامانههای مهندســی بــرق ،دانشــگاه پیــام نــور.

اســتان تهــران.

کلمریــت ،دنیــل ،و دنیــل ابووســكي.2015 .هــوش خامــوش :اینترنــت اشــیا .ترجمــة محمــود عزيــزي.1394 .تهــران:
شــکیب.

کیانــی ،محمدرضــا  .1390خدمــات کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی بــا اســتفاده از فنــاوری تلفــن همــراه .کتابــداری
و اطالعرســانی .231 - 215 :)2( 13

محمــدزاده ،لیــا و حجـتاهلل حمیــدی .۱۳۹۵ .تجزیــه و تحلیــل اینترنــت اشــیا و مفهــوم حریــم خصوصــی و امنیــت در
تجــارت الکترونیــک .اولیــن کنفرانــس بینالمللــی مهندســی و علــوم کامپیوتــر .تهــران.

محمديان ،ايوب ،و محمد زارعي .1394 .صنعت اينترنت اشیا .تهران :مركز تحقيقات مخابرات ايران.
مدیری ،ناصر ،و محمد شیرافکن .1389 .مهندسی فناوری سیستمهای رادیو شناسه .RFIDتهران :مهرگان قلم.
مرســلی ،رضــا ،رؤیــا عظیمــی ،و حســین خلیلنســل .1396 .اولویتبنــدی کاربردهــای فنــاوری اینترنــت اشــیا در بخــش
هوشمندســازی خدمــات کتابخانــة دانشــگاه رازی کرمانشــاه .نخســتین همایــش ملــی فرصتهــا و پیشــرفتهای

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات .هشــتم آبــان  .1396تهــران.

منصوریان ،یزدان .1389 .کاربرد تلفن همراه در گسترش خدمات کتابخانهها .رشد مدرسة فردا .13 – 0 :)5( 7
مهدويــان ،فرزانــه .1395 .امنيــت و اكوسيســتم اينترنــت اشــیا .ســومين كنفرانــس سيســتمهاي اطالعاتــي .دانشــكدة
مديريــت .دانشــگاه تهــران.

نــادری بلداجــی حبیــب ،محمدابراهیــم شــیری و مهــدی فاضلــی .1394 .بهکارگیــری تلفیــق فنــاوری  RFIDو
موبایــل در سیســتم کتابخانههــای نابینایــان )RFMB( ،مطالعــه مــوردی کتابخانــه نابینایــان شــهر شــیراز .تحقيقــات
اطالعرســاني و كتابخانههــاي عمومــي .۸۸ -63 :)۱( ۲۱

نــوروزي ،يعقــوب .1390 .ارزيابــي کتابخانههــاي ديجيتالــي :چارچــوب نظــري .فصلنامــه علمــي پژوهشــي مطالعــات
ملــي کتابــداري و ســازماندهي اطالعــات .24-6 :)4( 22

_____ ،و علیرضــا حــداد اســکویی .1397 .موانــع پیادهســازی رایانــش ابــری (نمونهپژوهــی :پورتــال کتابخانههــای
دیجیتالــی ایــران) .مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .170 – 151 :)2( 29

نــوروزی ،ی عقــوب ،مهــدی علیپــور حافظــی ،و نیــره جعفریفــر .1394 .پروتکلهــای مبادلــه اطالعــات در
کتابخانههــای دیجیتالــی .قــم :دانشــگاه قــم.
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 ديــدگاه مديــران: راهکارهــاي توســعة کتابخانــة ديجيتالــي مطالعــه مــوردي.1392 . يعقــوب و نیــره جعفريفــر،نــوروزي
 يــک: نخســتين کنفرانــس ملــي کتابخانــة ديجيتالــي.کتابخانههــاي مرکــزي دانشــگاههاي دولتــي شــهر تهــران

. تهــران. پژوهشــگاه علــوم و فنــاوري اطالعــات ايــران.دهــه کتابخانههــاي ديجيتالــي در ايــران بــا نگاهــي بــه آينــده
:)13( 5  فصلنامــه تحليلــي پژوهشــي کتــاب مهــر. عوامــل انســاني مؤثــر در توســعة کتابخانــة ديجيتالــي.1393 ._____
.53-22

 کنفرانــس.)IOT(  مدیریــت بحــران بــا سیاسـتگذاری فنــاوری اینترنتــی از اشــیاء.۱۳۹۵ . نــگار و محمــد قیصــری،یامــی
.1284 – 1279 . ص. وزارت کشــور، تهــران،پدافنــد غیرعامــل و توســعه پایــدار

 تحليــل فناوريهــاي ارتباطــي بــا هــدف شناســائي.1394 . و محمــد ديندوســت، حمیــده صبائــي، حســن،يگانــه
 مركــز تحقيقــات مخابــرات: تهــران.جهتگيريهــاي مرتبــط بــا اينترنــت اشــیا در حــوزه فنــاوري ارتباطــات
.ايــران
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متولـد سـال  ،1354دانشـجوی دکتـری رشـتة علـم اطالعـات و دانششناسـی

دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد همـدان اسـت.

ارزیابــی ســنجش کیفیــت خدمــات کتابخانههــا ،طراحــی شــاخصهای

اســتاندارد کتابخانــهای ،کتابخانههــای دیجیتــال ،ســازماندهی اطالعــات،

نرمافزارهــای کتابخانــهای و اطالعرســانی ،اینترنــت اشــیا ،دادههــای کالن و
مدیریــت فنــاوری اطالعــات از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
یعقوب نوروزی

متولـد سـال  ،1351دارای مـدرک تحصیلـی دکتـری در رشـتة علـم اطالعـات
و دانششناسـی از دانشـگاه آزاد واحـد علـوم تحقیقـات تهـران اسـت .ایشـان

هماکنـون دانشـیار گـروه علـم اطالعـات و دانششناسـی دانشـگاه قـم اسـت.

کتابخانههـای دیجیتالـی ،سـازماندهی اطالعـات ،طراحـی رابطهـای کاربـری،
فنـاوری اطالعـات ،نرمافزارهـای کتابخانـهای و اطالعرسـانی از جملـه عالیـق
پژوهشـی وی است.

مهدى علیپور حافظى

متولـد سـال  ،1352داراى مـدرك تحصیلـى دکتـرى در رشـتة علـم اطالعـات
و دانششناســى از دانشــگاه آزاد اســالمى واحد علــوم و تحقیقــات اســت.
ایشــان هماکنـون اسـتادیار دانشـگاه عالمـه طباطبایـى اسـت.

حوزههــاى مدیریــت منابــع اطالعاتـى و کتابخانــة دیجیتالی از جملـه عالیـق
پژوهشـى وى اسـت.
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