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Abstract 

Objective: This research aims to present the design of the applied model in the field of 

personalization Thechnology of the Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi based on the 

Basket Analysis pattern (association rules) and the FP-Growth algorithm regarding data mining, 

obtained through the implementation of Frequent itemset of users in the RapidMiner software 

Creating such a desirable recommendation system can provide suggestions to improve the 

retrieval of related information resources interesting to users in order to provide useful services 

and increase their request from this website. 

Methodology: This research is an applied research carried out using the association rules and 

FP-Growth wizardry which is a superior type of the issues raised in the data mining tool. The 

research community has 960 users of the Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi in two-years 

among which based on the Frequent pattern, 170 Frequent requests were extracted from all the 

final data sets of document delivery service module in digital library. Other tools for accessing 
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the Basket Analysis pattern are the utilization of RapidMiner software through which with 

implementation rules of data and Launchs association rules operators and the FP-Growth 

algorithm, and more importantly, a change in the minimum degree of support and confidence, 

lead to The production of new association rules, which can be interpreted by these rules, 

offering a suggestion for the design of an appropriate model for the recommendation system in 

the digital library website. 

Findings: The results showed that the best access to generated rules by setting the minimum 

support of 0.02 and a minimum confidence of 0.095 resulted in the creation of 1081 new rules, 

indicating if the user website searches for topics in “Osole Fiqh” such as (osole Amalieh, Ijtihad 

and Quran), because of the frequent searching records of the previous users whith the same 

subject matter, that the recommender system paves the way for suggesting& gaining access to 

“Risalah Amaliyah” with recorded number (2309) along with his main search, the manuscript 

“Zavabetol Osul” with recorded number (38696) finds amoung his/her searches. Therefore, all 

of the following subset of “Uṣūl al-fiqh” can be predicted through the analysis of association 

rules and provide recommendations to the users of the digital library system to search for 

effective and relevant subjectes relative to the users requests in similar topics & titley. 

Conclusion: Since the generation of personalization technology and its implementation on the 

website of digital libraries in the form of recommendation system is based on the establishment 

of interaction between users and the modern services of digital libraries in form of user interface 

effective, this technology brings about increasing specialized knowledge, lack of users 

wondering improving the quality of service and user satisfaction, and ultimately creating value 

added for libraries. Therefore, with such an approach, dealing with modern services in the form 

of customer-service delivery, is of the most importance in digital libraries.  

 

Keywords: Personalization, Recommender system, Astan-e Quds-e Razavi digital library, 

Personalization in digital library, Association rules in data mining, FP-Growth algorithm. 
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 چکیده
سازی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی است، گر )پیشنهاددهنده( در حوزه خدمات شخصیپژوهش ارائه مدلی کاربردی از سامانه توصیه: هدف هدف

مزایای این سامانه سازد. از نیاز میهای غیر مرتبط بینیاز، آنان را از مرور داده این سامانه، با تحلیل الگوهای رفتاری کاربران و ارائه پیشنهادهای دقیق و مورد
 بینی نیازهای آتی کاربران را برشمرد.توان شناسایی دقیق نیازهای اطالعاتی، افزایش کیفیت جستجو، کمک به انتخاب صحیح منابع اطالعاتی و پیشمی

افزار کتابخانه نفر کاربر نرم 069اد انجام شده است. جامعه تعد FP-Growth: پژوهش کاربردی است و با استفاده از کاوش قوانین انجمنی و الگوریتم روش

های موجود درخواست پرتکرار از میان کل دیتاست 079مکرر،  های مجموعه داده سال بوده، که بر مبنای الگوی دیجیتال آستان قدس رضوی در فاصله دو
 های پرتکرار در نرم افزار رپید ماینر، به دست آمد. سازی این دادهطریق پیاده استخراج شد. نتایج از

است که منجر به کشف  900/9و حداقل اطمینان  90/9های تولید شده، با تنظیم درجه حداقل پشتیبانی بهترین حالت دسترسی به مجموعه داده: ها هیافت

افزار کتابخانه دیجیتال موضوعاتی همچون )علم اصول، در زمان جستجوی نرم دهد: اگر کاربریآنگاه( گردید. این یافته نشان می –های شرطی )اگر الگوریتم
گر، آنگاه عناوین مرتبطی با های پر تکرار کاربران پیشین با همین موضوعات، از سوی سامانه توصیهرا انتخاب نماید، به دلیل سابقه جستجو اجتهاد، سنت و...(

 خواهد شد.  موضوع اصول فقه پیشنهاد

ها و در گر و اجرای آن، منجر به افزایش آگاهی و عدم سردرگمی کاربران و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و رضایت آنطراحی مدل سامانه توصیهنتایج: 

 نهایت حفظ کاربران فعلی و جذب کاربران جدید خواهد شد.

 

 .fp-Growthالگوریتم  کاوی،قوانین انجمنی در داده ،کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی گر،سامانه توصیه سازی خدمات،شخصی :ها هکلیدواژ

---------------------- 

 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانه
 .02-0، صص. 09شماره پیاپی ، 0، شماره 09، دوره 0900رسانی،  کتابداری و اطالع

 00/6/09پذیرش:  تاریخ - 00/2/09ارسال:  تاریخ
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 مقدمه 

 ،یکاربرد هایموضوع از یکی زمره در 1یا پیشنهاددهنده گرهیتوص یها هسامان و سازییشخص خدمات مقوله

 و ها هنظری فلسفه، نهیزم در یاریبس نظران صاحبکه  استی در حوزه فناوری پژوهش تیاهم با و رگذاریثأت

تام و که طور  همان .اند نموده منتشر کتب و مقاالت قالب در فراوانی های پژوهش ده،یپد نیا سازی ادهیپ

اساس  ای از رابط کاربر مناسب، منطبق با تغییرات محتوایی بر سازی را گزینه آوری سفارشی ( فن6002)2هوو

ها برای خدمات  موقعیت جغرافیایی آن ثبت تجربه خرید کاربران، ترجیحات و اطالعات شخصی و همچنین

 ، فناوریها هنظری نیا اما نکته مشترک موجود در ؛نماید تعاملی بهتر کاربران معرفی می ارتباطی و

و تعامل  تیمحور با موضوع فرد -فناوری خدمات ارائه به که اند دانسته هایی تیرا شامل فعال سازی شخصی

 (.6002 ،و آدموویس 3نیلژی)تو اند دانستهموردپسند کاربر  جیبه نتا یابیدست یبرا هیدوسو

در مواجهه افراد با پدیده سربار اطالعات )سرریز  سازیفناوری شخصیمیالدی، رواج  6000اوایل دهه 

فعاالن حوزه تجارت  ( و یافتن اسلوبی برای حفظ وفاداری مشتریان دائمی و جذب مشتریان جدید،4اطالعات

گیری مناسب برای مشتریانی که با حجم عظیم کاال و رسانی به تصمیمرا بر آن داشت تا در راستای یاری

توان به ها میسازی استفاده نمایند. از جمله این روشرو بودند، از راهکارهایی مبتنی بر شخصی هروب خدمات

های که از دانش، عالیق، سالیق و مهمتر اولویت یا پیشنهاددهنده نام برد5گرهای توصیهاستفاده از سامانه

های موجود به ابقه در میان دادههای مختلفی که در گذشته و به صورت سگزینه حین جستجو از کاربران،

دست آمده، همچنین اطالعات ثبت شده و مکتوب توسط خود کاربران، برای به دست آوردن موضوعات مورد 

ها، ضرورت ( و با رشد و پیشرفت اینگونه فناوری1931سالمی مرجانی،  )میری، نماید عالقه وی استفاده می

نیازها و به طور اخص از سالیق، ترجیحات و... آنان به عنوان کاربر در کاربران اعم از نگرش،  مطالعه رفتار

سازی در رسد. چنان که واکاوی در مقوله خدمات سفارشیزمینه خدمات تخصصی کامالً ضروری به نظر می

، رسانی به منزله یک اصل برای بقای حرفه، مورد توجه قرارگرفته است )فتاحیها و مراکز اطالعکتابخانه

در  که و اکثر پژوهشگران بر این باورند های دیجیتال از این امر مستثنی نیستندو کتابخانه (1936

های خود در  گاهداری ملزم به طراحی وبم - های دیجیتالی برای ورود به عرصه خدمات نوین، مشتری کتابخانه

 باشند. میسازی ها، ترجیحات و ضرورت مشتریان و سفارشیراستای تأمین خواسته

 
1. Recommender system 

2. Tam & Ho 

3  . Tuzhilin 

4. Information overload 

5. Recommender systems 
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جلب و نگهداشت  تیبه اهمچنین خدمتی،  ارائه گسترش لحاظ به هم ها هکتابخانرسد،  به نظر می 

بهبود  هیدر سا سازی یشخص یفناوررویکرد و به تبع آن ی ایجاد شده مجازدنیای در تعامل با کاربران وفادار 

ی با فناور نیا سبب شد،امر  نیهم اند. پی برده یتالیجید هایکتابخانه بستربه ارزش افزوده در  دنیبخش

 به منظور تالیجید یها هکتابخان افزارهای نرم تیدر موفق یینقش بسزا گر،های توصیهگیری از سامانه بهره

 اتالف بدون این کاربران عالقه و ازین با مرتبط اما متنوع و روز به یاطالعات منابعکاربران از خشنودی جذب و 

های دیجیتالی این کتابخانه .شود حیصح هاییرگیمیتصم اتخاذ منجر به گردد و در نهایت زمان و یانرژ

توانند به موارد مزبور دست ها می گاهسازی وبمرتبط در حوزه خدمات شخصی هایپژوهش هستند که با انجام

مهمتر و  وب دنیای در و سردرگمی اطالعات سربار از یناش مشکالت بر برای فائق آمدن کاربرانیافته و به 

 گیری مناسب کمک شایانی بنمایند. تصمیم

 

 1 یرضو قدس آستان تالیجیکتابخانه دنرم افزار  

اندازی  راه 1922 سال در ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه کتابخانه دیجیتال سازمان کتابخانه

، ورود یسازی منابع دیجیتال، آمادهمنابع اطالعاتی سازیدیجیتالتوان به  گردید. از خدمات برجسته آن می

برشمرد که از طریق خدمات تحویل مدرک را  نوع خدمت نوینو  یسازماندهی منابع دیجیتال واطالعات 

 ، اسناد و تصاویر وها هنام ی ایجاد شده در )کتب چاپی فارسی و عربی، نسخ خطی و چاپ سنگی، پایانها هپایگا

و رفتار بر نگرش  میو به طور مستق دهیساختار بخش ،کاربران خود هایو خواسته ازهاین فیتوص ..( به.

بوده  رگذاریتأثدیجیتال کتابخانه  ییو کارآ یو به تبع آن سودمندنابع م یجستجو و یابیدر باز اطالعاتی آنان

و  معلوم شد، نیاز مبرم به اجرا ساله 9بازه زمانی  در متعدد هایبازخورد افتینظرات در پس از بررسی .تاس

گر به عنوان رسالت کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی هیسامانه توصو  سازییشخص سازی فناوری پیاده

 باشد. مداری به شدت مورد توجه می -محوری و مشتری -در قالب توجه به اصل خدمت

 

 تالیجیکتابخانه د در یکاو داده

کاوی، مستلزم استفاده از ابزارهای داده 6هاسازمانتعریف مرکز تحقیقات آمریکا و اداره پاسخگویی بر اساس 

جدید  نبه قوانی دسترسی منظور به هادادهپیشرفته برای تحلیل و کشف روابط و استخراج الگوهای ارزشمند 

 در هاکشف دانش درون داده .(1931، یو قاسم یمراد :به نقل از 6012، کاوی گزارش داده) است دار یمعن

 
1. https://digital.aqr.ir/ 

2. General Accounting Office, Data Mining 



  ر کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوینرم افزاگر در هیتوص یهاسامانه کردیبا روشده  یسازیمدل خدمات شخص طراحی    91

آن افزوده  تیاست که روز به روز به اهم یمیمفاه نترییدیو کل نیزتریانگ جانیاز ه یکی اطالعات عصر

  (.1931، ینیالعابد نیز یحاج ،یرحمانشود ) یم

کاوی توان دو جزء اساسی را در دادههای مختلف، میبا توجه به تعاریف و تفاسیر مطرح شده از دیدگاه

بینی دیگری استفاده از این الگوها برای پیش و باشدها میدادهاولی کشف الگوهای پنهان در ؛ مشخص نمود

 و ها شبکه گسترده و سریع پیشرفت های اخیر، با (. در سال1931، یو قاسم یمرادنتایج در آینده است )

کارائی با گسترش اند. ها هم با حجم بسیاری از اطالعات مواجه بوده کتابخانه اطالعاتی، هایفناوری پایگاه

 اطالعاتی غنای» معمای ،1نثبرت ی و انبوه منابع اطالعاتی ناهمگن در حال رشد که جانتالیجید یهاکتابخانه

بینی با دو اصل مهم پیش یکاو دادهدر آن فناوری  (1939، )پناهی نمایدرا برای آن مطرح می «6دانش فقر و

و مهمتر در جذب کاربران خاص با  ها هاینگونه کتابخان گستر دراثربخشی وب جهان کشف دانش در نتایج و

  .ه استکرد دایپ یاریبس یارزش کاربرد منابع اطالعاتی متنوع

 

 9در داده کاوی FP-growthالگوریتم  قوانین انجمنی و

شود که  هایی گفته میمطالعات خاص درباره صفات یا ویژگیکاوی قوانین انجمنی به مجموعه  در داده 

ای برای تشخیص الگوهای خرید و تجزیه و قوانین انجمنی به طور گسترده دهد. همزمان با یکدیگر رخ می

(. خروجی کاوش قوانین 1931، ؛ ذنوبی6001، 4شود )هان و کمبرهای ساختاریافته استفاده میتحلیل داده

گردد. هم توسط مشتریان خریداری می قواعدی است که در برگیرنده محصوالتی است که باج انجمنی، استخرا

 کیمرتبط در  یهادر نظر گرفتن داده ومختلف  عیوقامیان  یدار همبستگیکشف معن فهد با فناوری نیا

 )کاردان و کندیم فیاحتمال ارتباطات را توص یانجمن نیقوان قتیدر حقشود، که  انجام می مجموعه داده

محصول  هیها و توصبر ثبت تراکنش یمبنیان راغب توجه به عالقه مشتر چنان که، از. (6019 ،یمیابراه

  .(6012، 1)تی نوز گیردسرچشمه می یسازیشخص شنهادیفرد در قالب پ یمناسب و مرتبط برا

 پایگاه کل پیمایش است که مکرر الگوهای یافتن برای جدیدی نسبتاً هم الگوریتم ،FP-growth الگوریتم

 جلوگیری کاندید مکرر )آیتم( یها همجموعه داد رویه بی تولید از که این و دهد انجام می مرحله دو را در داده

جستجو  فضای کاهش و مکرر )آیتم( یها هکاوش مجموعه داد برای شرطی الگوی درخت از سوم، و کندمی

 
1  . John Nethbert 

2. “Information-rich and knowledge-poor” Dilemma 
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4. Han   & Kamber 

5. Tnooz 
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 عملکرد اثربخشی و کارایی لحاظ از آخر، در .(1931 شمسی و حیدرپور، الدینی، شمس) کند استفاده می

  .دارد مناسبی

شود.  افزار رپیدماینر محسوب می این مقاله در اپراتور مجموعه قوانین انجمنی از عملگرهای مهم نرمدر 

مدرن  یکاوداده و قالب )پلتفورم( در حوزه یقو نرم افزارهای ازیکی  ر،یاخ هایسال درافزار رپید ماینر، نرم

 ینبیشیپ و لیتحل و دانش یالگوها کشف ها،داده لیتحل و هیتجز دری اریبس ییتواناکه  شناخته شده است

همچنین در زمینه  .داراست را کاربرپسند یکیگراف رابط همراه به( دیخر سبد لیتحل) بزرگ هایداده

 باشد. افزار بسیار اثربخش می ی این نرمها هسازی خروجی داد گر و فناوری شخصی ی توصیهها هسامان

 

 گر  سامانه توصیه

(. برخی 6016، 6مطرح گردید )لینو 1331در سال 1واریان و رزنیکتوسط بار اولین گراصطالح سامانه توصیه

های بینی و مدلگر را ریشه در علوم شناختی، نظریه شباهت و نزدیکی، نظریه پیش ی توصیهها هظهور سامان

دهقانیان،  ؛6001 9،دانند )توژیلین، آدوماویسزرفتار انتخاب مشتری در بازاریابی و تجارت الکترونیک می

گر را کاهش تالش کاربر برای جستجوهای کارگیری سامانه توصیه هپردازان، هدف از ب (. بسیاری از نظریه1930

های سودمند به این کاربران بیان نمودند که باالترین ارتباط را با نیاز و خواست وی حاصل و پیشنهاد آیتمبی

 . (46011،)برکدارد 

کنند و سیستم پس از تجمیع،  کاربران اطالعاتی را در حین جستجو وارد میگر، در یک سامانه توصیه

نماید. این برای کاربران مورد نظر ارسال می تجزیه و تحلیل هوشمندانه، پیشنهادهایی را در قالب توصیه

به های ناشی از سربار اطالعات به منظور مدد ای برای مقابله با چالشهای هوشمند تدبیر و چارهسیستم

گر های توصیهشود. در واقع، سامانهشان برای گزینه مورد عالقه خود محسوب می کاربران در تسریع به اهداف

دهدکه به این عمل کنند، فیلتری که فقط آنچه مطلوب کاربر است به او نشان میمانند یک فیلتر عمل می

 است یساز یشخص یبانیپشت امانهس کیگر هیسامانه توصگویند. به طور کل، سازی کردن اطالعات میشخصی

 لهیوس هبویژه کاربران  یبرا «یو سودمندی مندعالقه ی،سازیسفارش»کننده نییاطالعات را با سه عامل تعکه 

  (.6019 ،1یمیابراه )کاردان و سنجدیها مآیتم یتواو مح ها آن قیسال لیو تحل هیتجز

 
1. Resnick & Varian 

2. Leino 

3. Adomavicius & Tuzhilin  

4. Burke 

5. Kardan & Ebrahimi  
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 پژوهش نهیشیپ

سازی و سازی فناوری شخصیبسیاری درباره کاربرد، طراحی و پیادههای های اخیر، پژوهشدر طی سال

های فنی، نظیر معماری و کدام به جنبه های دیجیتال انجام شده است که هرگر در کتابخانههای توصیهسامانه

توسعه هایی که با هدف طراحی و اند. اما پژوهشگر پرداختهیابی کاربران در سامانه توصیهمباحث رفتار اطالع

های دیجیتالی انجام کاوی در کتابخانههای دادهسازی مبتنی بر روشگر با فناوری شخصیهای توصیهسامانه

ها گرفته باشد بیشتر توسط متخصصان فنی و مهندسی انجام شده است. به طور معمول، در این نوع پژوهش

های دیجیتال و تعامل با کاربران آن هگر در کتابخاندید ملموس و علمی از اثربخشی خدمات سامانه توصیه

 گر تأثیرگذار بوده است.های توصیهها در بهبود دقت پیشنهادها در سامانهاگرچه نتایج پژوهش ؛وجود ندارد

 

 کشور داخل شده انجام مطالعات نهیشیپ

 

 
 

 یهاسامانه ،یسازی)شخصفناوری  جهان به مقوله تالیجید یهااز کتابخانه یاریآوردن بس یرو وجود با      

های فنی در حوزه فناوری به دلیل مشکالت موجود در زیرساخت رانی، در ای(کاوابزار دادهو گر هیتوص



 99                                                                                                            2شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

شده مبحث  نیبه ا یتوجه کمترها،  بر بودن این سیستماطالعات و مقاومت مدیران در برابر تغییر و هزینه

 . شودمقوله احساس می نیدر ا و کاربردی علمی یهابه انجام پژوهش ازیو ناست 

 

 پیشینه مطالعات خارج از کشور

محوری و  -پس از ورود کتابخانه دیجیتالی به عرصه فناوری اطالعات و تحوالت پیچیده آن در حوزه خدمت 

افقی رو به  ،ی دیجیتالها هسازی در کتابخان مداری، برخی پژوهشگران با راهیابی به حوزه شخصی -مشتری 

 ترسیم نمودند. چنان که در بررسی برخی متون علمی، آثار و آزمایشات تجربی ها هآینده در اینگونه کتابخان

  به موارد زیر اشاره کرد: توان میاین آثار مشهود است. از جمله 

 

 
 

نشان داد، هرچه  ها ههای دیجیتال در دانشگاهای کتابخانههای مختلف در آزمایشگاهبررسی طور کل،ه ب 

های  توانند پیشنهاد می ها هتر باشد این سامان تر و دقیق واضح ها ههای مربوط به کاربران و منابع کتابخان آیتم

به  ی دیجیتال نباید صرفاًها هی با دقت و پوشش باالتر ارائه دهند. برای نمونه، در کتابخانتربهتر و سودمند

سازی بیشتر  تواند به شخصی مواردی که میباید بر بلکه  ؛پروفایل کاربر و اطالعات ثبت شده اکتفا نمود

ها و  های جانبی کاربر، عالقمندی د، نظیر موقعیت جغرافیایی کاربر، فعالیتنپیشنهادهای سیستم کمک ک

ها سر آغاز ایجاد اینگونه پژوهش متمرکز بود. باید در نظر داشتنیز رفتار کاربر  بررسی ،از همهمهمتر 

 (. 6001، 1توژیلین، )آدومویوس گر استهای توصیهراهکارهای تکمیلی پیشنهادات سودمند در سامانه

 
1. Adomavicius & Tuzhilin 
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بندی و قوانین  های طبقه ( که از تلفیق الگوریتم6011) 1توان به مقاله می ژانگ در همین راستا، می

ی دیجیتال پرداخته بود، اشاره نمود که تا حدودی مرتبط ها هکتابخانکاوی در انجمنی به کاربرد فناوری داده

 با پژوهش حاضر است. 

سازی شده  ( است که به طراحی صفحه شخصی1931نامه کریمی )های مرتبط، پایان از دیگر پژوهش

 کاوی پرداخته است.  های وب گر با استفاده از الگوریتم های توصیه اساس سیستم برای کاربر بر

با برشمردن )کشف ارتباط میان آثار  ها هکاوی در کتابخان گیری از داده بهره ( به مزایای6012فرخاری )

و یافتن  جذب مراجعان جدید، گیری کمک به مدیران در تصمیم، یابی کاربران سنجش رفتار اطالع، مختلف

 .پرداخته است باهت دارد،اهداف تحقیق حاضر ش ی متنوع و عظیم( که بهها هاطالعات مرتبط از میان داد

گر کتاب با استفاده از  سازی سیستم توصیه کاوی: پیاده داده»( طرحی با عنوان 6012) 6دیگرانجاشوا و 

اند که با تحقیق حاضر از نوع روش پژوهش )مجموعه الگوهای مکرر( و  انجام داده «الگوریتم قوانین انجمنی

مشابهت فراوان  ؛دست آمده استه جستجوهای پیشین کاربر بهای آن که از طریق سابقه  خروجی دیتاست

برای  ها هتوان نتیجه گرفت، هنوز کتابخان های انجام شده می طور کل، با مرور این تجربیات و پژوهشه دارد. ب

 گر تاکنون خود را ی توصیهها هسازی سامان کاوی در مراحل ابتدایی بوده و برای پیاده گیری از فناوری داده بهره

ارتقاء و  کسب نوع خدمات و اند و برای دوام و ماندگاری در با این فناوری نوین سازگار و منطبق ننموده

 .های فناوری است تقویت بسترهای فرهنگی و زیرساخت نیاز به رضایت انواع مراجعان

 

 (یکاو داده یشناخت روش) پژوهش روش

 یتالیجید یهاداده حفظ و رهیذخ ،یآورجمع ،یابیباز جمله از هانهیزم تمام در یکاوداده ابزارنیاز به امروزه 

همچنین  (.1931، ینیالعابد نیز یحاج و یرحمان) و الکترونیکی احساس شده است تالیجیدهای کتابخانه در

های یکی از مهمترین توانایی« گیری سازمان کاوی و کاربرد آن در تصمیم داده»( در کتاب 1939) بختیاری

تواند برای مجموعه داند که میهایی میها و تکنیکرا، تأثیرگذاری آن بر دامنه وسیع متدولوژیکاوی داده

های اصلی که بیشتر صاحب نظران معتقدند، در عصر جدید پایه روز مورد استفاده قرار گیرد. چنانمسائل به

اما برخی  ؛در ریاضیات و منطق دارد کاوی بر دو اصل آمار و یادگیری ماشین استوار بوده و آمار نیز ریشهداده

این  از جمله .اندهایی میان این دو علم قائل شدهکاوی، تفاوتدیگر، با وجود ارتباط تنگاتنگ میان آمار و داده

های بسیار بزرگ و حتی خود کاوی از نمونهدر مقابل دادهو  های کوچک استاستنتاجی از نمونه علم آمار که،

 
1. Mei Zhang 
2. Joshua, J.V.   & et all 
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سازی و های پیشرفته هوش مصنوعی و اصول اساسی مدلکه این فناوری از روش چرا ،کندجامعه استفاده می

 مند است. دهد، بهرههای مهندسی که به آن توان پردازش باالیی را میسیستم

اند  دانسته باال لیپتانس با یقو اریبسشناسی روش کرا ی یکاوداده، بسیاری از پژوهشگران یبه طور کل

های یک سیستم، الگوها و رفتارهای آینده را توصیف و تا با کاوش در مورد داده کندیم کمک هاسازمان به که

 (. 1939 گیری کالن مؤثر باشد )بختیاری،تا در تصمیم نندبینی کپیش

توان چنین نتیجه گرفت که ها و تحقیقات ذکر شده در این زمینه میبا مرور و بررسی پژوهش ،در نهایت

 از های کاربرانانتخاب و رفتار صیتشخها در داده استخراج ی کشف الگوها واری به یکاوهدداشناسی روش

 در کاوی داده کاربرد نیازها، تغییر و تکنولوژی پیشرفت طور حتم، باه و ب استسامانه کتابخانه دیجیتال مؤثر 

ی ها هکتابخان سریع و گسترش بر توسعه امر، این. گرفت خواهد بیشتری قرار توجه مورد ها هکتابخان مدیریت

 .خواهد ساخت فراهم اجتماعی و تجاری سودبخشی را مزایای خدماتی، و ثیرگذار بودهأت دیجیتالی

 

 جامعه آماری پژوهش

 320 کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی با انتخاب و خرید کاربران از نفر 261این پژوهش، تعداد  در 

و در بازه زمانی افزار کتابخانه دیجیتال  نرم این تعداد نسخه در اند. گرفته ی مورد بررسی قرارخط کتب از نسخه

ی ها هگایپای انواع دارا تالیجید کتابخانه سامانه( درخواست شده است. از آنجایی که 1931 -1931دو ساله )

در  شده نییتع یزمان فاصله در آن اسکن و شودیم درخواست روزانه کاربران توسط که اطالعاتی است

 و یخط کتب گاهیپا) یخط نسخ های کاربران از گزارش درخواست نیبنابرا ؛ردیگیم قرارکاربران  دسترس

 یاموال ثبت شماره لدیف از الزم به ذکر است .باشد، انتخاب گردید هزار نسخه می 92ی( که شامل سنگ چاپ

 و است یتکرار بدون و فرد به منحصر یاشماره شامل و بوده منابع نیا یموجود کننده انینما که یخط نسخ

 .استفاده شده است ردیگیم تعلق آن بهای  هکتابخانافزار  نرم به ورود بدو در

 

  ها هپردازش داد پیش

شماره ثبت منحصر به فرد نسخ خطی که نماینده عناوین و موضوعات این  گزینش ،تصمیمبنا بر از آنجایی که 

مورد بررسی  ،توسط کاربران پایگاه نسخ خطی درخواست شده استکه ساله  ی دور بازه زماند ،باشدنسخ می

افزاری به زبان  ی مورد نیاز از پایگاه داده سامانه کتابخانه دیجیتال، نرمها هبه منظور استخراج داد ؛گرفت قرار

C# منظور استفاده در بندی اطالعات به  های خام و دستهطراحی گردید. وظیفه این سامانه، پردازش اولیه داده

به صورت ماتریس که در آن ستون عمودی ماتریس قالب جدول اکسل و ها در مراحل بعدی است. این داده
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 باشد، نسخ خطی می 320نفر از کاربران و ردیف افقی آن، شماره ثبت اموالی یا بازیابی 261گر شناسه نمایان

اسکن  که کاربر آن نسخه خطی را سفارش داده و به معنی این است 1در این ماتریس عدد  .نمایش داده شد

به این معنی است که کاربر آن نسخه خطی را درخواست نداده و مورد انتخاب   0کتاب را خریده است و عدد 

 .باشدیم انجام شده یهادهنده تراکنش نشانواقع نشده است. کل ماتریس 

 

 هاداده یساز وآماده هاداده استخراج ها،داده فیتوص

 طیشرا با یانجمن نیقوان بتوان که میهست مکرر های تمیالگور دنبال بهما  ی موجود،ها هداد مجموعه نیا در

 حذف نییپا به تکرار 1 از مکرر هایدرخواست تعداد شده جادیا سیماتر درچنان که،  .میکن استخراج را خاص

 هداد  110سپس این .قرارگرفت رشیپذ مورد ، پاالیش وباال تکرار با یخط نسخه 110 تعداد لتر،یف نیا با و

افزار رپید ماینر  که با استفاده از زبان سی شارپ در فایل اکسل به شکل ماتریس ذخیره شده است در نرم مکرر

1یو اس یس قالب به نظر مورد یخروج به یابیدست یبرا
 هسته به نوبت ها،تبدیل داده بعد از کنیم. می لیتبد 

شکل  در که طور همان. رسدمی ،است FP-Growth الگوریتم و انجمنی قوانین که رپیدماینر افزار نرم اصلی

 انجمنی قوانین در شده انتخاب پشتیبانی و اطمینان حداقل به آمده دسته ب نتایج شود، می مشاهده 9شماره 

 .خواهد داشت یبستگ مرتبطی شکل به FP-growth اپراتور و

 

 

 

 

 

 FP-Growth تمیدرالگور یانجمن نیاستخراج قوان نمایی از .9شکل 

 

 آمده دسته ب قاعده باشد، نزدیکتر/.( 100) 1 عدد به شاخص دو این میزان چقدر هر که است ذکر قابل

و  0001چه با تنظیم حداقل پشتیبانی  چنان .باشد می کردن اعمال قابلاست و  تر محکم و تر اطمینان مورد

 .دست یافت ی که در ادامه آمده استتوان به نتایج می ،ودکار گرفته شه ب 00031حداقل اطمینان 

 

 

1..CSV «از که ییها پرونده. شوند یم جدا گریکدی از( ،) کاما حائل از استفاده با ریمقاد آن در که است یمتن یها پرونده یبرا قالب کی نام «یو اِس یس 

 .نمود باز اکسل از استفاده با توان یم را کنند یم تیتبع یبند قالب نیا
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  پژوهش یها هافتی

 منابع موضوعات با یجادیا نیقوان در ثبت هایشماره انیم قیتطب از که یجینتا به توانیم قسمت نیا در

 :نمود تفسیر نیچن است آمده به وجود( یخط نسخ)

 

 

 

 

 

 

 

 اخبار موضوع با آن مطابقت و شده جادیا نیقوان از یینما .1 شکل        

 

 داللت1(اخبار) موضوع با 6911 و 6066 یخط نسخ ثبت شمارهشود،  یت میؤر 4 شکلطور که در  همان

  . اندشده واقع نشیگز مورد گریدیک با کاربران توسط و داشته( اخبار) 1114 ثبت شماره دیخر و نشیگز بر

 ترنییپا شده انتخاب نانیاطم مقدار هرچه ادیز اریبس هایداده از استفاده زمان در موارد، یبرخ در کل طوره ب

 در شده جادیا نیقوان از نانیاطم یبرا گرید هاینمونه .بود خواهد تریطوالن ،برنامه پردازش مدت ؛باشد

 .است آمده بیترت به ریتصاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقه موضوع و متفاوت نیعناو با، (گراف) کاربران انتخاب شباهت زانیم جینتا از یینما .1 شکل

 
 شود. که در علوم اسالمی به علم حدیث شیعه اطالق می اخبار .0
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توان چنین بیان کرد که، پنج عنوان نسخه خطی متفاوت )ضوابط االصول، کفایه ، می1 شکلدر مورد 

%  1/3 و هاتراکنش از% 6/0 در االحکام، جواهر الکالم، استصحاب و مجمع االحکام( با موضوع مشابه )فقه(

این سامانه از طریق هر پنج عنوان  اند وواقع شده دیخر مورد ،تینها در و انتخاب مورد هم با( احتمال)

قابل ذکر است، تعداد عناوینی که در پایگاه نسخ خطی  تواند توصیه مطلوب را به دیگر کاربران بدهد. می

تعداد دهنده  باشد و این نشان رکورد می 11369کتابخانه دیجیتال آستان قدس با موضوع فقه وجود دارد 

اصول فقه است که به کاربران از طریق سامانه  پیشنهادهای بیشتر با عناوین مختلف در موضوع همانند فقه و

  .پیشنهاد داد توان گر می توصیه

-FPی مورد گزینش به همراه الگوریتم خط نسخی برای انجمن نیقوان در این پژوهش به طور کل،

Growth آمده است. نکته قابل توجه این است که  دسته ب یکمتر نانیاطم و یبانیپشت حداقل اختصاص با

 ما اگر ،گرید عبارت به ارزش قوانین انجمنی به درجه حداقل پشتیبانی و اطمینان تعیین شده بستگی دارد.

 یخط نسخ از یکمتر یانجمن نیقوان به ،تینها در میکن نییتع کی و صفر نیب را یبانیپشت حداقل ارزش

 .میبده دست از را توجه قابل قواعد یبرخ است ممکن حال نیدرع. میرسیم جینتا عیسر لیتحل یبرا

گردد که برعکس، اگر حداقل پشتیبانی کمتر از حد مورد نظر باشد تعداد قوانین انجمنی بسیاری ایجاد می

درحد کم به در نتیجه ما ارزش حداقل پشتیبانی و اطمینان را  (.6011 ،1خواهند بود )ژانگ یمعن اکثر آنها بی

یعنی بعد از چندین بار تست و آزمون دریافتیم  ؛ایمدار در نظر گرفته یدلیل دسترسی به قوانین انجمنی معن

      باشد.بخش می حد زیادی نتیجه درجه حداقل پشتیبانی و حداقل اطمینان در ایجاد قوانین انجمنی تا که

      بررسی شده، اولین قانون ارتباط ی تولید شده(ها ه)مجموعه داد قانون 29توان از میان برای نمونه، می

 آنگاه( را به شرح زیر بیان داشت. -)اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 شده دیتول نیقوان نانیاطم و یبانیپشت ازدرجه یانمونه .6 شکل

 

 
1. Zhang 
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دهد که اگر کاربری به دنبال موضوعاتی در اصول فقه نشان می 2شکل این قانون به دست آمده در 

(، امکان دستیابی آن کاربر از 1921، 1)علم اصول، اجتهاد، سنت و قرآن باشد )اصطالحنامه اصفاهمچون 

درصد وجود دارد. بنابراین تمام  31( با اطمینان 6903( به عنوان رساله عملیه )92232) االصول ضوابطعنوان 

 و توصیه نمود. بینی توان از طریق تجزیه و تحلیل قوانین انجمنی پیشزیرموضوعات اصول فقه را می

 

 بحث

پذیرتر از سایرین است، برای جستجوی  مد و مقیاسآکه بسیار کار FP-Growthدر این مقاله، از الگوریتم  

 تنها در دو مرحلهرایمایش کل پایگاه داده پ FP-Growthاز آنجا که الگوریتم  .های مکرر استفاده گردید آیتم

بنابراین در این  ،کند تکرارشونده کاندید جلوگیری می های آیتمکه از تولید بی رویه  ینو ا نماید اسکن می

مورد از  320نفر از کاربران و 261های مکرر از  برای ایجاد مجموعه آیتم FP-growthپژوهش از اپراتور 

سپس از عملگر قوانین انجمنی برای دستیابی به قواعد  .مورد استفاده قرار دادیمرا های آنان  درخواست

یا همان مجموعه الگوهای مکرر نهایی میان درخواست های کاربران و شماره ثبت منابع درخواستی  همبستگی

ی اولیه با استفاده از ها هابتدا، داد در: این فرایند به سه بخش مهم تقسیم شده است .ها استفاده نمودیم نآ

                    افزار رپیدماینر مورد پیش پردازش قرار گرفت و در مرحله دوم، الگوریتم اکسل و نرم مایکرو سافت

FP-growth های کاربران اعمال گردید. های مکرر درخواست اجرا شده و از حداقل پشتیبان برای محاسبه آیتم 

تفسیر گردید و در  آنهانگاه( بر روی آ -)اگر های تولیده در رپیدماینر قانون شرطی سپس از مجموعه آیتم

گر در ارائه  نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که حاکی از کارآمدی و اثربخشی سامانه توصیه ،نهایت

ستان قدس آتواند در سطح مطلوبی برای سامانه کتابخانه دیجیتال  ثر به کاربران است و میؤی مها هتوصی

 .باشد مؤثررضوی 

پشتیبان تعداد قواعد  نتایج پژوهش حاضر نشان داد، با تغییر درجه پارامترهای حداقل اطمینان و 

معنا خواهد بود و در کیفیت و تنوع موارد  دار یا بی یهای معن استخراجی متفاوت و دارای مجموعه آیتم

و  09/0امتر پشتیبان به با تغییر درجه پار ؛پیشنهادی و قابل توصیه اثرگذار خواهد بود. به عنوان مثال

باشد، که پس از ارزیابی و بررسی  آیتم شرطی می 12های تولید شده  ، مجموعه آیتم9/0اطمینان به 

دار نبوده و  یمعن اصالً ها هاین درج های تولید شده در دست آمده مشخص گردید مجموعه آیتمه های ب خروجی

 

 .شود یم استفاده یرضو قدس آستان تالیجید کتابخانه سامانه در اصفا اصطالحنامه از که است ذکر قابل 0.
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کتب( وجود ندارد. همچنین درحالت پشتیبان با درجه )شماره ثبت  ها موضوعی میان این آیتم هیچ همبستگی

دست آمده از روابط همبستگی میان ه تعداد قوانین ب 3/0، 1/0، 1/0، 9/0 یها هو اطمینان با درج 01/0

طور کل ارزیابی نتایج ه دست نیامده است. به باشد و هیچ آیتمی از این عملگرها ب صفر می ها کامالً آیتم

( ایجاد شده که از ها هیدماینر با دو پارامتر پشتیبانی و اطمینان در قوانین )مجموعه دادافزار رپ عملکرد نرم

های  تعداد مجموعه آیتم ؛دست آمده، نشان داده هایشان ب ی دریافتی گزارش تعداد کاربران و انتخابها هداد

  های تولید نسبت با سایر آیتمدار بودن بیشتری  یاز معن 03/0و اطمینان  01/0تولیده شده از درجه پشتیبانی 

 شده برخوردار خواهد بود. 

، ها هنکته قابل توجه این است که این دو پارامتر پشتیبان و اطمینان با شرایط گوناگون از قبیل تعداد داد

 سو و ژانگ، ژانگ طور که همانها و هدف محقق برای رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار متفاوت است  نوع آن

انجام دادند، دریافتند بهترین حالت، تغییر درجه حداقل در پژوهشی که ز چندین بار آزمون پس ا (6011)

ی تولید ها ه)مجموعه داد قانون 62است که منجر به دستیابی  22/0و درجه پارامتر اطمینان  62/0پشتیبان 

را انتخاب  کامپیوتریدرس شبکه  بدین معنا که که اگر دانشجویی .دار خواهد شد یقابل توجه و معن شده(

بنابراین، عملکرد انتخاب . باشد می ٪9/22 گر برای درس فناوری توسعه وب نماید امکان پیشنهاد سامانه توصیه

بینی و  پیش ،تواند از برنامه درسی پرتکرار اول و از طریق تجزیه و تحلیل قوانین انجمنی برنامه درسی دوم می

 پیشنهاد شود.

 

  یریگجهینت

اساس  گر برهای دیجیتال در قالب سامانه توصیهافزار کتابخانهسازی آن در نرمسازی و پیادهشخصیفناوری 

های دیجیتالی صورت ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه و اعتماد متقابل میان کاربران و خدمات نوین کتابخانه

              افزایش اطالعات تخصصی مرتبط وهای دیجیتالی این فناوری منجر به کتابخانه که در پذیرد. چنانمی

 همچنین منتج به افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات و رضایت کاربران و در ؛شود عدم سرگردانی کاربران می

 . شدها خواهد ایجاد ارزش افزوده برای کتابخانه ،نهایت

گیری از سامانه تالی دارند، بهرههای دیجیطور کل، با توجه به اهمیتی که کاربران خاص برای کتابخانه به

رضایت از  تیجههای دیجیتالی جهت حفظ کاربران فعلی و جذب کاربران جدید و در نگر در کتابخانهتوصیه

سازی در ارائه خدمات، موجب رسد. اینگونه مراکز فرهنگی با ایجاد فناوری شخصیخدمات، الزم به نظر می

گویی تمرکز بر روی نیازهای کاربران، افزایش آگاهی آنان، پاسخ مداری و به تبع آنتوسعه فرهنگ مشتری

همچنین آگاهی مستمر کارشناسان  معیار و مقیاس مطلوبی خواهد شد. ها در ها و عالیق آنصحیح به خواسته
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های های بلندمدت کتابخانه را با خواستهانداز و برنامهکتابخانه دیجیتال از نیازهای کاربران مسیر چشم

تری تضمین ها را به نحو مطمئن های اطالعاتی آنعاتی کاربران هماهنگ ساخته و تأمین درخواستاطال

ای قابلیت بازیابی منابع را بر اساس جستجوهای کاربران و سازی چنین سامانهنماید. شایان ذکر است، پیاده می

 انتظاره است. با چنین رویکردی اند را تا چندین برابر افزایش دادآنچه در صفحه شخصی خود تکمیل نموده

 اسناد مرکز و هاموزه ها،کتابخانه سازمان تالیجید کتابخانه تیریمد در خبره کارشناسان و رانیمد رود،یم

در  سازیشخصی دیجدهای فناوری از بتوانند پژوهش نیا هایافتهی از یرگیبهره با زین یرضو قدس آستان

 در یشنهاداتیپ و هاهیتوص ارائههای فنی به منظور تقویت زیرساخت با و ودهنم استفادهگر  قالب سامانه توصیه

های اصولی خود ها و فعالیتدر اولویت برنامه را مهم نیا به توجه ضرورت کاربران، لیپروفا و جستجو قسمت

دست  خودشخصی و مرتبط اطالعاتی  دلخواه جینتا به ترمؤثر و ترعیسراین کتابخانه  کاربران تاقرار دهند 

 و کتابداران نینو گاهیجا و نقش یبازساز به بتواند پژوهش نیا هایافتهی که رودیم آن، انتظار بر عالوه .یابند

 و یفرد هاییژگیو تعامل منظور به کاربران به شنهادیپ و هیتوص مشاوره، با رابطه در متخصص رسانان اطالع

 یبرا انهیرا علوم متخصصان توجه ضرورت و بنماید یانیشا کمکگر سامانه توصیهاز طریق  ها آن یشخص

 هایکتابخانه حوزه در اطالعات علم متخصصان با الزم هاییهمکار کاربران مطلوب جینتا به یدسترس

 سازد. روشن را تالیجید

 

 پیشنهادها

  گردد: می زیر ارائهپیشنهادهای ، پیشین هایبا توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهش

بررسی و پایش الگوهای رفتاری کاربران و نوع نیازهای  های جامعی در حوزهشود بررسی پیشنهاد می  .1

 .های مبسوطی صورت پذیرد پژوهش های پیشرفته با انجام فناوری گیری از بهره به همراه ها اطالعاتی آن

نیازمند  ،ها ههای این سامانمیان الگوریتم مقایسه وگر توصیههای سامانهارزیابی کیفیت سنجی و امکان  .6

نتایج ثابت و قابل  به منظور دستیابی بهها  برای ارزیابی آن متقنیکارگیری یک روش استاندارد و ه ب

 باشد که در قالب یک پژوهش قابل انجام است. می اطمینانی

تواند  های دیجیتال میمنابع درکتابخانهآوری سازی و فراهمگر بر مجموعههای توصیهسامانه بررسی تأثیر .9

 موضوع پژوهش کاربردی دیگری باشد.

سازی راهکارهای ی ارائه شده و پیادهها هدریافت بازخورد و میزان رضایتمندی در مورد توصی .4

اولویت پژوهشی ضروری به  در قالب سیستم را ارزیابی نماید، تواند رفتار و عملکردسازی که می شخصی

 رسد.نظر می



  ر کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوینرم افزاگر در هیتوص یهاسامانه کردیبا روشده  یسازیمدل خدمات شخص طراحی    22

 منابع 

  .انتشارات منشور سمیر : . تهرانگیری سازمان کاوی و کاربرد آن در تصمیم داده (.0909) بختیاری، متین

 ،0/9کتابدار یکیالکترون مجله. یکاو بر اساس داده تالیجیکتابخانه د یساز یدر باب خدمات شخص یپژوهش .(0906) هی، سمیپناه

 از ،0909 خرداد 09بازیابی  .ماه( بهشتاردی) (0)9

http://lib0mag.ir/9090/%D0%BE%DA%09%D0%99%D0%97%D9%B2%DB%9C-% 

جهت استخراج قواعد همباش از کتابخانه  Apriori تمی، استفاده از الگور(0909) ریام ،یریام ؛یمهد، صادق زاده ؛دریح، جعفرزاده

: قابل دسترسی در .ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطالعات همایش .کیالکترون

https://www.civilica.com/Paper-CS  

نامه  پایان .ی دیجیتالها هپیشنهاددهنده آگاه از زمینه در کتابخانهای  طراحی یک مدل برای سیستم(. 0990زهره )، دهقانیان

 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان .کارشناسی ارشد

نامه کارشناسی ارشد رشته  پایان، ارائه روش کارا جهت دسته بندی بر پایه قوانین انجمنی مبتنی بر شبکه(. 0900) سارا، ذونوبی

 مشهد.، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی .هوش مصنوعی

نشریه مدیریت  .شناسی دانشکاوی در علم اطالعات و  کاربردهای داده .(0900) محسن، حاجی زین العابدینی؛ محمود، رحمانی

  .90-09، 0902 زیی، پا(9) 0 .شناسی دانشاطالعات و

گر با استفاده از روش  های توصیه بهبود سیستم، (0902)سینا  ،یگانه عزتی ؛جلیل ،نور محمدی خیارکیاشار؛  ،زمانی هرگالنی

 گناباد اسالمی آزاد دانشگاههفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد،  مبتنی بر هوش جمعی،

 https://www.civilica.com/Paper-ICEEE07-ICEEE07_389.html  از:

چهارمین کنفرانس   ی.انجمن در کاوش قواعد FP-Growth تمیالگور ییبهبود کارا  (.0900سمیه ) حیدرپور، ؛شیما الدینی، شمسی

   https://elmnet.ir/author قابل دسترس: .الکترونیک ایرانمهندسی برق و 

. قابل دسترس: المللی هزاره سوم و علوم انسانیکنفرانس بین .ها هکاوی و نقش آن در کتابخانداده (.0906) فاطمه، فرخاری

https://www.civilica.com/Paper-NCTMH22-NCTMH22_244= 
ی دیجیتال تحت وب با استفاده از ها هارائه مدلی برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخان(. 0909آسیه )، کریم پور آذر 

دانشگاه  ،تربیتیدانشکده علوم .شناسی دانشرشته علم اطالعات و  .نامه کارشناسی ارشدپایان .کاویهای دادهتکنیک

 .اصفهان

 ،پایان نامه کارشناسی ارشد .گر های توصیه سازی شده برای کاربر بر اساس سیستم طراحی صفحه شخصی .(0900مژگان )، کریمی

  .دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشکده مهندسی صنایع، رشته فناوری اطالعات گرایش تجارت الکترونیک

 بهار و تابستان، .مجله علوم اجتماعی .کاوی و کاربرد آن در مطالعات اجتماعی تکنیک داده (.0900) دیوح ،یگلمراد؛ قاسم ،یمراد

00 ،000-076. 

 یها کتابداران کتابخانه دگاهیاز د یعموم یها ارائه خدمات در کتابخانه یسازیشخص (.0900عباس )، مرجانی ؛انیس، میری 

 .و زمستان زییپا (0)6 .یو اطالع رسان یکتابدارمجله پژوهشنامه  .شهر مشهد یعموم

 

 

http://lib2mag.ir/8139/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%25
https://www.civilica.com/Paper-CS
https://www.civilica.com/Paper-CS
https://www.civilica.com/Paper-ICEEE07-ICEEE07_389.html
https://www.civilica.com/Paper-NCTMH02-NCTMH02_044
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