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چکید�ه
هدف از این مقاله، ارائه  یک مدل کتابخانه  4/0 بر اساس مفاهیم کتابخانه  
4/0 است که در ادبیات موضوع به  عنوان آینده  خدمات کتابخانه ای درباره  
آن بحث شده است. مفاهیم و مدل کتابخانه 4/0 را می توان تغییر داد تا با 

انواع مختلف کتابخانه تناسب پیدا کند.
واژگان�کلید�ی

کتابخانه  4/0، وب 4/0، کتابخانه  هوشمند، واقعیت افزوده، متن آگاه.
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مقدمه
سال  ده  در  اطالع  رسانی  و  کتابداری  رشته  
گذشته بحث های کتابخانه  3,0 را شاهد بوده 
مختلف  مراتب  سلسله  توسعه  مراحل  است. 
گرفته  قرار  پژوهش  مورد  مرتبا  که  کتابخانه 
به  عنوان  را  آن  رشته ای  کتابداران  و  است 
فناوری های دیجیتال تجزیه  و تحلیل کرده اند، 
مقیاس  در  تغییرات  برای  را  زمینه  می تواند 
نمایند.  فراهم  اندک  زمان  مدت   در  بزرگ 
کتابخانه ها به لحاظ ماهیتی شباهت بسیاری به 
جانداران زنده دارند، از این حیث که فشارهای 
خارجی بر آن ها تأثیر می گذارند تا مرتبا تکامل 
پیدا کنند؛ که در این جا این فشارهای خارجی 
و  اطالعاتی  فناوری  محیط های  تغییر  شامل 

اتکای بیشتر بر خدمات مبتنی بر وب هست.
این عصر به  سرعت در حال فرا رسیدن است، 

که فناوری و انسانیت با یکدیگر ادغام و یکی 
 Rohrbeck, Battistella, & Huizingh,(.شوند
2012( سرگرمی های انفعالی مانند تلویزیون به 

شکل کنونی آن نمایانگر عصر 1,0 است، در 
حالی  که وب 2,0 نمایانگر عصر محتوا است که 
کاربر ایجاد می کند، مانند بالگ ها و پادکست ها 
وب  بنابراین،  )Kirschner & Muller, 1987(؛ 
از  استفاده  با  که  است  کاربرانی  عصر   3,0
رسانه ها  به  فعال تر شدن،  و  دنیاهای مجازی 
روی آورده اند. در آینده، وب 4/0 زمانی خواهد 
بود که انسان ها به الحاقات تکنولوژیکی مجهز 
Far� )شده و همیشه به اینترنت متصل باشند. 

ber, 2007( این عصر هم  اکنون برای نسل های 

جوان تر شروع شده است، که به همان روشی 
وب  با  می کنند  خود صحبت  دوستان  با  که 
 Kirschner & Muller,( .ارتباط برقرار می کنند

اینمقالهدرشمارهششممجلهالکترونیکی
کتابدار2/0منتشرشدهاست.
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برای  فیزیکی  فضای  و  آنالین  فضای   )1987

آن ها مانند نسل های قبل از هم جدا و متمایز 
نمایانگر داده ها و تجزیه  و  نیستند. وب 3,0 
مصنوعی  مجرای هوش  از  که  است  تحلیلی 
فیلتر شده است، در حالی  که فناوری وب 4/0 
تبدیل  کاربران  زندگی  بخش های  از  یکی  به 

)Callari, 2009( .خواهد شد
گودین )2007( سه وضعیت برای ساختن وب 
و  بودن، هویت  فراگیر  4/0 فهرست می کند: 
اتصال. با در نظر گرفتن خدماتی که در حال 
حاضر توسط کتابخانه ها ارائه می شود، ما در 
زندگی   3,0 کتابخانه   عصر  در  حاضر  حال 
می کنیم و آغاز بحث در مورد کتابخانه  4/0 
مناسب است. در حالی  که زمان زیادی از شروع 
بحث وب 4/0 گذشته است، یافتن مطالعاتی 
و  کنند  ارائه  وب 4/0  برای  را  مدل هایی  که 
ویژگی های آن را پیش بینی کنند، سخت است. 
با این  وجود با در نظر گرفتن بحث هایی که 
برخی  داشته اند،   4/0 وب  مورد  در  محققان 
کتابخانه ها  در  حاضر  حال  در  که  مفاهیمی 
وارد شده اند، آغازی برای ایجاد کتابخانه  4/0 
هستند و مفاهیم دیگری نیز هنوز فعاالنه پیش 
از کاربرد در کتابخانه ها مورد بحث هستند. هر 
چند این مباحث پراکنده بوده و کتابخانه  4/0 
را به  طور کل شامل نمی شوند. در نتیجه در 
این زمان الزم است که بحثی در مورد کتابخانه  
4/0 شروع شود تا سمت  و سو و راهبردهای 
توسعه  کتابخانه های آینده را پیش بینی نماید 
تا کتابخانه های آینده بتوانند نقش مؤثری در 

پاسخ به عصر وب 4/0 ایفا نمایند.
تکنولوژی در حال برداشتن گام های سریع رو 
به  جلو است؛ به این معنی که امروزه بیشتر 
مردم به وسایلی دسترسی دارند که ده تا سی 
سال پیش بخشی از فیلم های علمی تخیلی 
کتابخانه ها  توسعه   که  است  ضروری  بودند. 
همسو با این روندهای سریع رو به  جلو باشد. 
بر همین اساس، این مقاله مدل کتابخانه  4/0 
بر اساس مفاهیم کتابخانه  4/0 مورد بحث در 
مقاالت علمی و جنبه هایی که در حال حاضر 

پیشنهاد  رفته اند،  کار  به  زمینه ها  برخی  در 
را   4/0 کتابخانه   مدل  و  مفاهیم  می دهد. 
می توان متناسب با هر نوع کتابخانه  متفاوتی 

وفق داد.
طراحی�/�روش�پژوهش�/�رویکرد

داده ای  پایگاه های  ابتدا  منظور،  این  برای 
 Google Scholar، )مانند  مهم  مرجع 
EbscoHost، LISA و غیره( را برای ادبیات 
مورد   4/0 کتابخانه  و   4/0 وب  به  مربوط 
نمونه هایی  دوم،  قدم  در  دادیم.  قرار  بررسی 
همچنین  و  اطالعات  فناوری  محیط های  از 
تحقیقات و مقاالت خبری مربوط به فناوری 
اطالعات را به  صورت جامع جمع آوری کرده و 
با تمرکز بر مواردی که می توانند بر کتابخانه ها 
تجزیه  و  مورد  را  آن ها  باشند،  داشته  اثر 
نمونه هایی  سوم،  قدم  در  دادیم.  قرار  تحلیل 
در  که  را  پیشرفته  اطالعاتی  فناوری های  از 
کتابخانه ها کاربرد دارند، مورد بررسی و تجزیه 
از  دیگری  نمونه های  دادیم.  قرار  تحلیل   و 
فناوری های اطالعاتی پیشرفته را نیز یافتیم 
اما  نشده اند،  استفاده  که هنوز در کتابخانه ها 
می تواند برای کتابخانه  نسل بعد کاربرد داشته 
باشند. در قدم چهارم، در این مقاله یک مدل 
برای خدمات کتابخانه ای نسل بعدی بر مبنای 
کتابخانه  4/0 و کلید واژه های معرف و مبین 

کتابخانه  4/0 ارائه کردیم.
یافته�ها

 اعتقادات پژوهشگران در رابطه با تعقیب . 1
تفاوت های   4/0 وب  پیشرفت  و  خیز 
گسترده ای دارد، اما ویژگی های مشترکی 
که پژوهشگران در گذشته عنوان کرده اند 
از این قرار است: خواندن، نوشتن و اجرای 
وب  هوش،  بر  مبتنی  عوامل  همزمان، 
متصل شده، وب همه جا حاضر )فراگیر(، 
ارتباطات هوشمند و وب مبتنی بر هوش.

این پژوهش ویژگی های کتابخانه 4/0 را . 2
به این قرار تعیین نمود: مبتنی بر هوش، 
داده های حجیم، واقعیت افزوده، آگاهی از 
محتوا، نمایشگرهای پیشرفته و فضاهای 
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خالقانه  نامحدود.
توسعهوب4/0

بر اساس یافته های »برنرز- لی« )2006( وب 
1,0 به  عنوان اولین نسل اینترنت، نه  تنها فقط 
سیستم  یک  بلکه  داشت،  خوانشی  محتوای 
شناختی بود. حسن  زاده و کیوان پور )2011( 
گفتند که وب 3,0 یا وب معنایی میزان زمان 
با  نیاز از سوی کاربران  و تصمیم سازی مورد 
قابل خواندن توسط ماشین کاهش  محتوای 
می دهد، که به ماشین این امکان را می دهد 
انجام دهد. »فاولر و راد«  که بیشتر کارها را 
)2013( گفتند که عوامل الکترونیکی هوشمند 
و  بود  خواهند   4/0 وب  معرف  ویژگی های 
همچنین آن ها مشخصات وب 1,0 تا 2,0 را 
خالصه کردند و پافشاری کردند که توسعه  بین 
نسل ها سریع تر و سریع تر می شود، به  طوری که 
بازه  زمانی کوتاه تری خواهد داشت.  هر نسل 
ویژگی های  بارزترین  از  یکی  به  عبارت  دیگر 
وب 1,0، موتورهای جستجو بودند مانند یاهو 
اوایل دهه  1990. ویژگی معرف وب 2,0  در 
رسانه های اجتماعی، مانند ویکی پدیا، به  عنوان 
یک پروژه  همکاری و SNS )سایت های شبکه  
بودند.  توییتر  و  فیس بوک  مثل  اجتماعی( 

وب 3,0 بیشتر برای وب سه  بعدی بر اساس 
سریع  توسعه   و  کامپیوتری  سریع  پردازش 
 Burrus,( .شبکه و ذخیره سازی مشهور است

)2013
استدالل کرد که در عوامل  بوروس )2013( 
الکترونیک ابر هوشمند، دوربین های کوچکی 
تعبیه می شود که می توانند کاربر را شناسایی 
همه   که  باشند،  قادر  است  ممکن  و  کنند 
زمان  از  کاربر  برای  را  روزانه  زندگی  جوانب 
یا  منشی  یک  مانند  دقیقا  بیدار شدن صبح 
دوست مدیریت کنند. با این  وجود، دقیقا مانند 
این که ما نمی توانیم مفاهیم دقیق نسل های 
بعدی گوشی های هوشمند را پیش بینی کنیم، 
باشند،  نشده  رونمایی  و  زمانی که معرفی  تا 
شناخت تصویر دقیق وب 4/0 را آن  گونه که 

در آینده خواهد بود، غیر ممکن است.
وب 4/0 به  صورت تشریح شده در تحقیقاتی 
که به آن اشاره شد، عبارت است از: خواندن، 
 Aghaei et al. 2012;( نوشتن، اجرای همزمان
Patel, 2013(، عوامل الکترونیک ابر هوشمند 
درونی  شبکه ای   ،)Fowler & Rodd, 2013(
از اشیا )Kang & Yong, 2007(، وب هوشمند 
)Chauhan, 2009; Sharma, 2012( و یک وب 

شکل1.روشوفرایندتحقیق
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.)Aghaei et al. 2012( ارتباطی هوشمند
 بخش بعد تحلیل جامعی روی این بحث ها 
انجام خواهد داد و یک مدل برای وب 4/0 ارائه 

خواهد کرد.
مدلوب4/0

همان  طور که در باال نشان داده شد، بسیاری 
از محققان بحثی را در مورد 4/0 شروع کردند 
اما هنوز تعریف دقیقی برای آن در نظر گرفته 
نشده است. با این  وجود، بر اساس باور محققان، 
روی کلید واژه ها و ویژگی های مختلفی توافق 
وب   ،4/0 وب  معرف  ویژگی های  است.  شده 
همزیستی، خواندن، نوشتن و اجرای همزمان، 
وب سیستم های عامل OS، میان افزارها و یک 
رابطه  متقابل شدید امکان پذیر از طریق وب 
دقیقا مانند مغز انسان. در حالی  که محققان 
توافق   4/0 وب  از  دقیقی  تعریف  روی  هنوز 
ندارند، می توانیم دریابیم که وبی خواهد بود 
که از هوش مصنوعی استفاده می کند. در این 
بخش مفاهیم ضروری وب 4/0 مورد بررسی 

قرار می گیرد.
وبهمزیستی

افراد  اکثر  دقیق،  تعریف  یک  وجود  علی رغم 
به وب 4/0، وب همزیستی اطالق می کنند، 

به دلیل این که رابطه  متقابل بین کاربرهای 
یک  همانند  ماشینی  مؤلفه های  و  انسانی 
رابطه  همزیستی است. فناوری وب 4/0 رابط 
توسط  کنترل شده  مدل های  از  قوی تری 
کاربری ما دارند به  طوری  که ماشین ها قادر 
به تصمیم سازی می شوند و آن ها را بر اساس 
محتوایی که خودش می خواند، به  خوبی اجرا 

)Hemnath, 2010( .می کند
OSوب

در   4/0 وب  مفاهیم  اولیه   اشــارات  از  یکی 
همایش های بین المللی »فناوری معنایی« که 
در سن جونز کالیفرنیا، در می 2007 برگزار 
شد، آشکار شد. در این همایش، وب 4/0 به  
و  از هوش  باالیی  به روز حالت سطح  صورت 
یک سیستم فراگیر تعریف شد، که تحت آن  
همه چیز مرتبط هستند و شبکه  داخلی از اشیا 

.)Kang & Yong, 2007(  .نامیده می شوند
خواندن،نوشتنواجرایهمزمان

»مارکوس« گفت که وب 4/0 با قابلیت خواندن 
و نوشتن و اجرای همزمان شفافیت جهانی، 
مشارکت  و  توزیع  جهانی،  حاکمیت  ساختار 
مانند  اصلی جامعه  و همکاری در جنبه های 
صنعت، سیاست و جوامع محلی در شبکه های 

شکل2.تغییراتحجمدادهوقابلیتجستجوبراساسمراحلتوسعهوب
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آنالین فراهم می کند، تا مشارکت را بیشینه 
کند. به عبارت بهتر، وب 4/0 شفافیت جهانی 
را از طریق مشارکت آنالین کاربران تضمین 

می کند.
وبحجیم

میان افزارها  از  نوعی  صورت  به   نیز   4/0 وب 
تعریف می شود که بین نرم افزارها و سیستم 
 عامل ها عمل می کند. )Callari, 2009( و یک 
وب حجیم با سطح باالیی از رابطه های متقابل 
Far� )هوشمند بسیار شبیه مغز انسان است. 

)ber, 2007

وبهوشمند
به  صورت  را  از دانشمندان وب 4/0  بسیاری 
نوعی از وب هوشمند تعریف می کنند. شارما 
)2012( نوشت که وب 4/0 یک وب هوشمند 
است که قادر به استنباط جستجوها است، یعنی 
وب 4/0 از هوش مصنوعی برای تصمیم سازی، 
استفاده از استنباط و محتوای جستجو شده 
اساس  بر  این تصمیم گیری  استفاده می کند. 
یادگیری سیستم در مورد این که ما چگونه 
در طول  می خواهیم،  و چه  می کنیم  زندگی 

زمان انجام می شود.
عوامل  که  کردند  توافق   )2013( راد  و  فاولر 
کلیدی  ویژگی های  هوشمند،  فوق  الکترونی 
وب 4/0 هستند که خودش اطالعات را تحلیل 
بحث  مورد  عالقه مند  افراد  با  را  آن  می کند، 
و بررسی قرار می دهد و ایده ها یا نظریه های 
جدیدی خلق می کند. از این  رو، وب 4/0 قادر 
به ارائه  اطالعات مفید برای ادامه  تحقیق یا بحث 
دستگاه های  یا  اینترنت  طریق  از  محققان  با 
موبایل است، حتی اگر در مکان های متفاوتی 

)Chauhan, 2009(  .باشند
مدلکتابخانه4/0

توسعهنسخههایکتابخانهای
به  و  است  مرتبط  به وب 1,0  کتابخانه  1,0 
به   4/0 و   3,0  ،2,0 کتابخانه   ترتیب  همین 
نسخه های مرتبط وب مربوط  هستند. حجم 
نسخه های  مورد  در  تحقیقاتی  از  عظیمی 
اطالعات  علم  و  کتابخانه  زمینه  در  کتابخانه 

است. ویژگی ها و توسعه نسخه های کتابخانه 
1,0 - 3,0 در جدول 2 نشان داده شده است.

این مقاله احتماال نقطه  آغازین بحث، در مورد 
کتابخانه  4/0 است. همان  طور که اشاره شد، 
بسیاری از دانشمندان در مورد مراحل توسعه  
کتابخانه ها بحث کرده اند. به  عبارت  دیگر، در 
سازمان دهی  روی  محققان  ابتدایی،  مرحله  
بیشتر  تا  کردند  تمرکز  کتابخانه ها  محتوای 
همسو با نسل جدید شود، در حالی  که محققان 
دیجیتال  کتابخانه های  طراحی  روی  بعدی 
ابزارهای خارجی  با  بودند، که  آینده متمرکز 
ارتباط هستند.  توییتر و فیس بوک در  مانند 
به  خصوص، به نظر می رسد که بحث در مورد 

کتابخانه 3,0 روی مفهوم معنایی تمرکز دارد.
اوه و وان )2007( کتابخانه ی دیجیتال را به  
صورت یک SSDL )کتابخانه دیجیتال معنایی 
اجتماعی( تعریف کردند که شامل یک سیستم 
هستی شناختی است و فعاالنه از مشارکت و 
همکاری کاربران پشتیبانی می کند. در حالی 
 که ملزومات الزم و مدل های معماری الزم برای 
کتابخانه  دیجیتال را دارا است. با این  وجود، 
روش های  شامل  باید  نه تنها   4/0 کتابخانه 
دارای  باید  بلکه  باشد،  نرم افزار  بر  مبتنی 
گوگل  فضاساز،  مانند  محیطی  توسعه های 
کردن  دیجیتال  آگاه،  متن  فناوری  گالس، 
محتوا، داده های بزرگ، رایانش ابری و واقعیت 

افزوده نیز باشد.
یک  وب  خود  که  نوشت   )2009( چاوهان 
نوع کتابخانه است، و می توان آن را بر اساس 
عملکرد به بخش های مختلف دسته بندی کرد: 

»وب یادگیری« و »وب هجونامه و زباله«.
باز  مجازی  »کتابخانه ی  یک  یادگیری  وب   
و  عظیم« است، در حالی  که »وب هجونامه 
زباله« برای تفریح و سرگرمی است. کتابخانه ها 
دانشگاهی  شبکه های  با  همکاری  با  تنها 
نجات   4/0 وب  عصر  در  مختلف  حرفه ای 
شکل  که  می گوید  همچنین  او  می یابند. 
یک  در  و  شد  خواهد  وب 4/0  همکاری  آن 
محیط کتابخانه ای مجازی ساخته می شود که 
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همه  خدمات آن در یک محیط مجازی ارائه 
می شود. کتابخانه 4/0 مانند یک سیستم زنده، 
به  شدت  که  باشند  داشته  ویژگی هایی  باید 
تحت تأثیر تغییرات در محیط خارجی باشند و 
تقریبا همه  مشخصات وب 4/0 را داشته باشد. 
کتابخانه های فیزیکی تغییرات کتابخانه 4/0 را 
به دلیل تغییرات فضایی آن خواهند پذیرفت. 
کتابخانه ی   ،3,0 کتابخانه  مفاهیم  البته 
دیجیتال معنایی اجتماعی، کتابخانه  متصل و 
کتابخانه  متحرک فراگیر، در کتابخانه 4/0 هم 

وجود خواهد داشت.
مفاهیموکلیدواژههایکتابخانه4/0

کتابخانههوشمند
از  بسیاری   ،4/0 وب  ــورد  م در  بحث  از 
دانشمندان توافق کرده اند که کتابخانه  4/0 به 

 عنوان کتابخانه  آینده، یک کتابخانه  هوشمند 
تحقیق  و  استنباط  نه تنها  آن  در  که  است 
را  اطالعاتش  سیستم  بلکه  است،  امکان پذیر 
کاربر  با  را  یافته ها  و  تحلیل می کند  خودش 
همچون یک همکار مورد بحث قرار می دهد. 
 Chauhan, 2009;Jenkins, 2011; Aghaei et(
 al. 2012; Sharma, 2012; Fowler & Rodd,

)2013

که  کنیم  فرض  می توانیم  به  عبارت  دیگر 
کتابخانه  4/0 شباهت های زیادی به وب 4/0 
به  را  مشابهی  فناوری های  و  مفاهیم  و  دارد 
کار می گیرد. با این منطق، می توانیم محیطی 
و  خدمات  چارچوب ها،  که  کنیم  تصور  را 
)وب  می کند  ترکیب  را  محتوا  زیادی  میزان 
حجیم(. کتابخانه ای که به کتابداران، کاربران 

کتابخانه3,0کتابخانه2,0کتابخانه1,0

2010 - 20062020 - 19902010 - 2005 دورهزمانییزمانی

شخصی شده، سفارشی  شده.دوسویه، عمومییک طرفه، تک بازتاباثرمتقابل

HTML ,MARCفناوریهایمرتبط

 Ajax ،ویکی، بالگ ،RSS
Flikr،، تگ کردن، پادکست، 

عالمت گذاری کتاب، نوارابزار و 
Mash-up و غیره

تحقیق معنایی، هستی شناسی، 
فناوری موبایل، هوش مصنوعی، 
آگاهی از زمینه، محاسبات ابری.

مشارکت، به اشتراک گذاری و انتشارکلیدواژه
باز بودن

وب معنایی، فراداده و 
هستی شناسی.

فراهمکردن
اطالعات

محصوالت مبتنی بر کتابخانه، 
ماشین نیازهای کاربر را برآورده بازتولید از طریق مشارکت کاربرمبتنی بر تجمع

می کند.

خواندن، نوشتن و اجرا.خواندن و نوشتنخواندنمصرفاطالعات
انسان و ماشینانسانانسانکاربراناطالعات

بسته، متمرکز، متمرکز بر قدرتاطالعات
کتابدار

عمومی شده، متمرکز، متمرکز 
بر کاربر

غیر متمرکز شده )تنها نمایش 
اطالعات الزم(، توزیع قدرت 

اطالعات مورد نیاز.

کامپیوتر شخصی و موبایلکامپیوتر شخصیپایانههایمرتبط
کامپیوتر شخصی و موبایل، 
آی پاد، وسایلی مانند ساعت 

و غیره.

سیستم معرفی DOI، فناوری فرادادهساختاردانش
XML/RDF

هستی شناسی، هدف ساختار 
معنایی.

جدول1.نسخههایکتابخانه
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و ماشین ها امکان همزیستی مشترک می دهد 
و  ماشین  به  فناوری ای که  )وب همزیستی(. 
انسان اجازه می دهد تا بخواند، بنویسد و اجرا 
تصمیم  می کند،  فکر  که  کتابخانه ای  و  کند 
می گیرد و با منطق و استدالل خدماتی را ارائه 

می دهد )کتابخانه  هوشمند(.
کتابخانهایبادادههایحجیم

توسط  باید  که  خدماتی  و  ــا  داده ه میزان 
کتابخانه های آتی مدیریت شود، آن  قدر حجیم 
است که آن ها را به کتابخانه هایی با داده های 
حجیم تبدیل می کند. داده بزرگ یک مجموعه 
داده با اندازه  حجیم است، که نمی توان آن را 
با نرم افزارهای پایگاه داده  معمولی جمع آوری، 
حجم  زیرا  کرد؛  تحلیل  یا  مدیریت  ذخیره، 
دستگاه ها  این  توانایی های  از  فراتر  آن ها 
است. )Manyika et al, 2011( داده  بزرگ در 
هزینه ها صرفه جویی می کند و تصمیم سازی را 
با افزایش دید نسبت به حجم عظیم، فرایند 

سریع و نوآورانه  اطالعات بهبود می بخشد.
داده   و  معنایی  وب  مانند  دقیقا  بزرگ،  داده  
متصل، تعامل انسانی، جریان ارتباطی و رابطه 
داده   ایجاد می کند. در حالی  که  داده ها  بین 
بزرگ به طور مکرر، با مفهوم محاسبه  ابری در 
بحث همراه می شود، وقتی که کاربران از طریق 
یک اتصال اینترنت و شبکه  کامپیوتری مبتنی 
بر اینترنت به آن نیاز دارند، باید به  عنوان یک 
مجموعه  حجیم از داده های در دسترس آن ها 
رایانش  دیگر،  سوی  از  شود.  گرفته  نظر  در 
ابری فناوری الزم برای فراهم کردن داده های 
بزرگ است و شامل استفاده و قرض گرفتن 
به  طوری  است،  سایبری  ذخیره  فضای  یک 
استفاده  با  به  راحتی  می توانند  کاربران   که 
طریق  از  نیازی  چنین  زمان  در  اینترنت  از 
سرویس های مختلف مشتری، به منابع فناوری 
اطالعات مانند سرورها، انبارهای ذخیره  سازی، 
برنامه های کاربردی و نرم افزارهایی دسترسی 
وجود  مشترک  محیط  در  که  باشند  داشته 
رایانش  و  بزرگ  داده   که  این  وجود  با  دارند. 
ابری به هم مرتبط هستند، اما مهم است که 

مفهوم آن ها درک شود و بین آن ها تمایز قائل 
)Choi & Woo, 2012( .شود
کتابخانهواقعیتافزوده

عناصر  که  است  فناوری ای  افزوده،  واقعیت 
مجازی را بر روی تصاویر دنیای واقعی نشان 
می دهد.  )Azuma et al, 2001(  این فناوری 
واقعیت مخلوط هم نامیده می شود، زیرا عناصر 
مجازی  عناصر  با  همراه  با  را  واقعی  دنیای 
برای تکمیل اطالعات نشان می دهد. فناوری 
طبقه بندی  زیر  دسته های  به  افزوده  واقعیت 
برای  مکان محور،  افــزوده   واقعیت  می شود: 
در  کاربر  که  مکانی  مورد  در  اطالعات  ارائه  
جستجوی آن است، با استفاده از جهت هایی 
که به  وسیله  دیگر کاربران ایجاد شده، واقعیت 
افزوده ، شناختی برای تطبیق محتوای موجود با 
سرنخ های بصری شامل محل دوربین و واقعیت 
افزوده  جستجوی تصویر که محل دوربین را 
برای هر فریم دنبال می کند و سپس محتوای 
 Hah,(  .مناسب برای آن فریم را نشان می دهد

)Kim, & Kim, 2011

با  طراحی  و  فناوری  یک  تحقق  روش  این 
استفاده از واقعیت افزوده برای رضایت بیشتر 
در  گسترده تری  به  طور  می توان،  را  کاربر 
را  آن  بتواند  شاید  که  برد،  کار  به  کتابخانه 
داد:  قرار  استفاده  مورد  زیر  موارد  ارائه   برای 
واقعیت  ارزیابی  اطالعات  و  کتاب  اطالعات 
واقعیت  اطالعات  واقعی،  کتاب های  افزوده  
افزوده به ساختمان یا دیگر مشخصات کتابخانه 
و اطالعات واقعیت افزوده به تسهیالت داخلی 

کتابخانه.
کتابخانهمتنآگاه

از مفهوم  کتابخانه های دیجیتال  بعدی  نسل 
کتابخانه  فراگیر، استقبال می کنند و آگاهی از 
محتوا یکی از فناوری های نوظهور الزم برای 
به کار بستن آن است. فناوری محاسبات آگاه 
از محتوا سیستمی است که برای جستجو و 
ارائه  خدماتی طراحی شده است که کاربران در 
شرایط کنونی )شرایط کنونی کاربر( با تحلیل و 
تشخیص اطالعات محتوایی موجود به آن نیاز 
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دارند، مانند محل کنونی کاربر، زمان و افراد و 
دستگاه های موجود در آن نزدیکی و رفتار کاربر 

)Noh, 2013( .و داده های وارده
خدمات متن آگاه که قابل کاربرد در کتابخانه 
اطالعات  هستند:  موارد  این  شامل  باشند 
موقعیتی کتاب )بررسی محل کتاب و خدمات 
افزوده،  واقعیت  فناوری  از  استفاده  با  هدایت 
خدمات بررسی و راهنمایی باری کتاب هایی 
که منتقل  شده یا بازگردانده شده اند(، اطالعات 
محتوای کتاب، خدمات پیام  رسانی »کتابخانه  
من«، تهیه و امانت دادن کتاب های الکترونیک 

)Lee, 2013( .و ارتباط با آژانس های مرتبط
 نوو )2013( در مثالی از کاربرد فناوری آگاه 
کتابخانه  که  نوشت؛  کتابخانه  در  محتوا  از 
ممکن است کاربر را تشخیص دهد و خدمات 
سفارشی برای کاربران جدید و کاربران موجود 

ارائه نماید.
عالوه بر این، کتابخانه می تواند اطالعات مفیدی 
از  آگاه  مراجع  کاربران،  برای شرایط مختلف 
محتوا و خدمات امانت دادن کتاب و تشخیص 
شرایط اضطراری کاربر با تشخیص رفتار، مسیر 
و دما ارائه نماید. عالوه بر این، خدمات راحتی 
محیطی مثل دما و رطوبت و نور را می توان 
برای کاربران مختلف، کتاب ها و ابزار تطبیق 
این  با   )Song et al. 2008; Noh, 2010( .داد
 وجود، به نظر می رسد که تحقیقات مناسبی 
کتابخانه ها،  در  آگاه  متن  خدمات  مورد  در 
وجود ندارد و الزم است که مطالعات بیشتری 
در مورد به کار بستن سیستم های متن آگاه 
که  این  از  قبل  گیرد،  صورت  کتابخانه ها  در 
در  آن ها  راهنمای  و  نصب  قابل  سیستم های 

محل نصب شود.
قابلیتتشخیصپیشرو

نمایش  تحقق محیط  کتابخانه  4/0 می تواند 
پیشرفته ای را که مجهز به قابلیت تشخیص 
باشد، امکان پذیر سازد. فناوری ها و محصوالتی 
را  محیطی  آمدن چنین  وجود  به  امکان  که 
دارند، در حال حاضر آزمایش شده اند و کاربرد 
موفقیت  کلید  ها   NGDLs توسعه    در  آن ها 

تجهیزات،  این  نمونه   مدل های  بود.  خواهد 
نمایشگر  گالس،  گوگل  پیشرفته  نمایش 

انعطاف پذیر و نمایشگر شفاف هستند.
کامپیوتری  ابزارهای  از  نوعی  گوگل،  عینک 
با یک نمایشگر که روی سر  پوشیدنی است 
نصب می شود )HMD(، که با نام پروژه  عینک، 
در بخش تحقیق و توسعه قرار دارد و تحقق 
یک محیط دیجیتال فراگیر را تسهیل می کند. 

)Furlan, 2013(
 ALA 20141 میان زمستانه   نشست  در   ALA

خود، عینک گوگل را نمایش داد و کاربرد آن 
در کتابخانه ها را شرح داد. )LA, 2013( وقتی 
کاربری که عینک گوگل را به چشم گذاشته 
ممکن  کتابخانه  می کند،  وارد  را  کتابخانه ای 
است تنها کتاب هایی مورد عالقه  آن کاربر را 
اصال  کاربر  دهد.  نشان  کتابخانه  دیواره   روی 
چیزی  دنبال  هیچ  وجه  به   که  نیست  الزم 
خالصه   بگوید،  را  کتاب  نام  او  اگر  و  بگردد، 
اطالعات آن کتاب ارائه خواهد شد. در صورت 
خودکار  به  صورت  می تواند  کتابخانه  تمایل، 
این کتاب ها را، هم به  صورت آنالین و هم به 
 صورت آفالین به امانت بسپارد. کتابخانه حتی 
می تواند ترجمه  فوری خدمات جستجو شده و 
فراداده را از طریق عینک ارائه دهد. راهنمای 
است،  گوگل  عینک  کنترل  تحت  کتابخانه 
حتی در فضای فیزیکی و پیشرفت بزرگی در 
زیرا  می رود  شمار  به  معلوالن  برای  خدمات 
یک راهنمای صوتی، خواندن کتاب و خدمات 
این  علی رغم  بود.  در دسترس خواهد  مرجع 
نمای تصویری از آینده، محققان و کتابداران 
دارند.  دادن  انجام  برای  زیادی  کارهای  هنوز 
و  کتابخانه  کاربردی  برنامه های  مثال  برای 
محتوا باید برای استفاده با وسایلی مثل عینک 
گوگل، به  طور ویژه توسعه یابد تا این مورد به 

واقعیت بپیوندد.
فضایخالقانهنامتناهی

خدمات  با  نامتناهی،  خالقانه   فضای  ترکیب 

1  http://exhibitors.ala.org/
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تأثیر  که  است  خالقانه ای  ایده   کتابخانه ای 
دارد.  کتابخانه  کاربران  زندگی  روی  مثبتی 
به  کتابخانه ها  در  نامتناهی  خالقانه   فضای 
کاربر این امکان را می دهد تا دنیا را به  صورت 
متفاوتی ببیند و به آن ها این شانس را می دهد 
خلق  که  دنیایی  در  جدیدی  احتماالت  تا 
می کنند را تجربه یا تصور کنند. مفهوم فضای 
خالقانه  نامتناهی به معنای تسهیل خلق چیزی 
با استفاده از فناوری است. این فضا افراد خالق 
خالقانه   فضای  حرکت  و  می کند  تشویق  را 
نامتناهی موجود در کتابخانه ها کمک می کند 
تا به کاربران تفکر خالقانه را آموزش دهد و 
جواب های مسئله را دریابد. فضایی است که در 
آن مردم گرد هم می آیند و چیزهای جدید را 

با فناوری های جدید خلق می کنند.
مفاهیمکلیدیکتابخانه4/0

انجام  شده  تحلیل های  اساس  بر  نتیجه،  در 
توسط این گروه تحقیقاتی در مورد مطالعات 
وب  توسعه   از  مرحله  هر  روی  انجام  گرفته 
که شامل وب NGDL ،4/0 ها و دیگر مقاالت 
 4/0 و   3,0 کتابخانه   خصوص  در  مختلف 

می شود و نتایج مرور فناوری های قابل اعمال 
روی کتابخانه، فرایند توسعه  نسل کتابخانه  4/0 

به شکل 4 نمایش داده شد.
همان  طور که در شکل زیر نشان داده شده 
سال  در  احتماال   4/0 کتابخانه   عصر  است، 
2015 محقق می شود و کلیدواژه های ضروری 
هوشمند،  کتابخانه    4/0 کتابخانه   مفاهیم  و 
باز،  منبع  محتوا،  از  آگاه  فناوری  و  فضاساز 
و  افزوده  واقعیت  ابری،  خدمت  بزرگ،  داده  
نقش  این،  بر  عالوه  پیشرفته.  نمایشگرهای 
اعمال  قابل  مفاهیم  این  ایجاد  در  کتابدارها 
در کتابخانه ها بسیار قابل  توجه است؛ آموزش 
کتابداران 4/0 باید در مرحله  اول اهمیت باشد.

بحثومطالعاتآتی
در این مقاله، به  منظور ایجاد مدلی از کتابخانه  
و  علمی  مقاالت  NGDLها،  صورت  به    4/0
فناوری های  با  رابطه  در  روزنامه ها  مقاالت 
اطالعات و مثال های کاربرد آن ها در کتابخانه 
جمع آوری و تحلیل شد. این بخش روی بحث 
در مورد سؤاالت تحقیقی ایجاد شده در زمینه 

انجام این تحقیقات متمرکز می شود.

شکل4.فرایندتوسعهکتابخانه4,0

 :4
/0

ه 
خان

تاب
ر ک

وی
ص

ت
ده 

ین
ی آ

ها
نه 

خا
تاب

ی ک
را

ل ب
مد

ک 
د ی

جا
ای



شماره 28
اسفند 95

82

در ابتدا، باورهای دانشمندان در دنبال کردن 
متغیر  گسترده ای  میزان  به   4/0 وب  ایجاد 
بود، اما مشخصات وب 4/0 که معموال توسط 
زیر  موارد  شده اند،  پیشنهاد  قبلی  محققان 

هستند:
عوامل  همزمان،  اجرای  و  نوشتن  خواندن، 
هوش محور، وب متصل، وب فراگیر، ارتباطات 
هوشمند و وب مبتنی بر هوش. در زبان شناسی 
منابع ابری، که وب 4/0 را نیز در نظر می گیرند، 
شدن،  مخلوط  قابلیت  همگرایی،  عبارات 
کاربردپذیری  و  مشارکت  استانداردسازی، 
خالصه سازی  با  هستند.  عوامل  مهم ترین 
ایده های دانشمندان مختلف، این مطالعه وب 
4/0 را به  صورت وب همزیستی، وب معنایی، 
وب متصل کننده، وبی که همزمان می خواند، 
می نویسد و اجرا می کند، وبی حجیم و وبی 

هوشمند تعریف می کند.
اغلب  کتابخانه  4/0  ویژگی های  که  این  دوم 
بررسی  را  آن  قبال  که  دانشمندانی  توسط 
نظر  به  و  اســت.  شده  پیشنهاد  کــرده انــد، 
می رسد که دانشمندان در گذشته کمی درباره  
یک  بنابراین  کرده اند؛  صحبت  موضوع  این 
دریافت وسیع تری از مجموعه  تحقیقات برای 
یک  انجام  و   NGDLs برای  مدلی  پیش بینی 
تحلیل و بررسی جامع در مورد مفهوم وب 4/0 
به  دست  آمده است. در نتیجه آینده  کتابخانه  

4/0 به  صورت زیر تعریف شده است:
مبتنی بر هوش، داده  حجیم، واقعیت افزوده، 
آگاهی از محتوا، نمایشگرهای پیشرفته و فضای 

خالقانه  نامتناهی.
سوم این که، در این زمینه کلیدواژه هایی که 
توصیف  را   4/0 کتابخانه   صورت  بهترین  به 
فضاساز،  هوش،  هستند:  زیر  موارد  می کنند، 
بزرگ،  باز، داده   از محتوا، منبع  آگاه  فناوری 
نمایشگرهای  مجازی،  واقعیت  ابری،  خدمت 

پیشرفته و کتابداران 4/0.
این مطالعه توسعه  کتابخانه  4/0 را نشان داد 
زمینه  در  بار  اولین  برای  آن  کلیدواژه های  و 
LIS نشان داده شده است. به دلیل این مدل 

برای  زیادی  اهمیت  مقاله  این  پیشگامانه، 
تحقیقات آتی در مورد این موضوع دارد.

این مطلب برگرفته از مجله کتابدار 2,0 است. 
http://lib2mag.ir/کتابخانه ی0-4-؛�ایجاد�یک�

مدل�برای�آینده�ک/
http://www.scribd.com/doc/99678417/
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