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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to compare the existing and desirable use of semantic 

technology in data retrieval in digital library software of Iran. 

Methodology: This is an applied research. Due to the specific nature of the research, the 

combination of Delphi methods and analytical scrutiny were used. After examining the 

literature and available resources, criteria related to semantic technology components were 

determined in data retrieval in digital library software. Because of the limitations regarding the 

lack of appropriate criteria and the need for validation in many cases, it was necessary to use a 

suitable method for this. Finally, the Delphi method was selected. Using the Delphi panel, the 

coefficients of the general criteria and semantic technology components were determined in the 

data retrieval of digital libraries. The statistical population of the study consisted of eight 

software of the Simorgh digital library, Mashreq, Pars Azarakhsh, Payam Hanan, Rasa, 

Tebiyan, Saman, and Pasargad. The data processing tool is a checking log. According to 

experts, Delphi's methodology was used in 3 parts of semantic technology architecture, 

semantic technology tools, semantic technology in data retrieval and their implementation 

levels. Data were analyzed using structural equation analysis of variance-axis, partial least 

squares modeling (PLS-SEM), Kolmogorov-Smirnov, and Kruskal-Wallis tests.  

Findings: There is a significant difference between the current status of the software companies 

of digital libraries in terms of architectural structure, semantic tools and semantic technology in 

retrieving information with the desired status of the research. Average ratings are 14.5, 11.63 

and 29.5, which is much larger and better than the status quo. The findings of the investigation 

showed that digital libraries do not have a suitable condition in terms of technological 

architecture in information marketing and so they need the layers more than the first designing. 
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Also, semantic tools and implemented languages have a very weak semantic technology, and 

there are not many semantic tools for development and implementation, and they surpassed each 

other in a few cases. 

Conclusion: Due to the importance of semantic technologies, Iranian digital libraries are not 

favorable in terms of their application in information retrieval and require layers beyond their 

original design and require serious review and effort. They have digital library software to 

achieve the desired level. This research, while providing a checklist on the application of 

semantic technology to information retrieval in digital library software based on existing 

backgrounds and expert opinions, has enabled digital library software designers and 

programmers to identify challenges, learn more about the criteria and components existing in 

the field and the degree of importance of each of them, and use them to achieve the best in 

digital library software design. 
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 چکیده
افزارهای کتابخانه فناوری معنایی در بازیابی اطالعات در نرم کارگیریبه پژوهش حاضر با هدف مقایسه بین وضع موجود و مطلوب  هدف:

 .دیجیتالی ایران انجام شد

افزار نرم 8این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل  روش:

ها سیاهه وارسی است بود. ابزارگردآوری داده آذرخش، پیام حنان، رسا، تبیان، سامان و پاسارگادسیمرغ، پیام مشرق، پارس کتابخانه دیجیتالی 
در سه های دیجیتالی بر اساس نظر متخصصان و با روش دلفی افزارهای کتابخانه در زمینه کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطالعات در نرمکه 

اوری معنایی، فناوری معنایی در بازیابی اطالعات مورد استفاده قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل بخش معماری فناوری معنایی، ابزارهای فن
و  کلموگروف اسمیرنوف های، آزمون(PLS-SEM) جزئی مربعات حداقل سازیمحور، مدل واریانس ساختاری معادالت روش ازها داده

 شد. استفادهکروسکال والیس 

های دیجیتالی ایران از نظر ساختار معماری فناوری معنایی، ابزارهای معنایی و افزاری کتابخانههای نرمبین وضع موجود شرکت ها:یافته

، 5/41 ها برابر باداری وجود دارد. میانگین رتبهآمده در پژوهش اختالف معنی به دست فناوری معنایی در بازیابی اطالعات با وضع مطلوب
 باشد.و بهتر از وضع موجود میتر است که بسیار بزرگ 5/92 و36/44

ها در بازیابی اطالعات، وضعیت های دیجیتالی ایران، از نظر کاربرد این فناوریکتابخانههای معنایی،با توجه به اهمیت فناوری گیری:نتیجه

تالش برای رسیدن به وضع مطلوب از بازنگری جدی و  مستلزمهمچنین و  هایی فراتر از طراحی اولیه خود هستندمطلوبی ندارند و نیازمند الیه
 .هستندافزارهای کتابخانه دیجیتالی سوی طراحان نرم

 

 .فناوری معنایی ای، بازیابی اطالعات،افزارهای کتابخانههای دیجیتالی، نرمکتابخانه ها:کلیدواژه

 نوع مقاله: پژوهشی
---------------------- 

 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانه
 .75-18، صص. 29شماره پیاپی ، 1، شماره 96، دوره 4622رسانی،  و اطالع کتابداری

 3/2/28پذیرش:  تاریخ - 98/3/28ارسال:  تاریخ

 

 



 09                                                                                                        4شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

 لهئمقدمه و بیان مس

های اطالعاتی و ارتباطی جدید و دسترسی به محیط وب که حاوی حجم زیادی از اطالعات پیدایش فناوری

های دیجیتالی ضروری ساخته است. با این حال، دانش را در کتابخانهاست، استفاده از ابزارهای بازنمایی 

هایی مانند فقدان توانایی در بازیابی مناسب اطالعات مورد نیاز کاربران و های دیجیتالی با چالشکتابخانه

ار (. از سوی دیگر وجود مقد3131خویدکی  ها رو به رو هستند )نوروزی و فقدان اشتراک اطالعات در میان آن

و  ؛زیاد اطالعات در شبکه جهانی وب و مشکالتی که در رابطه با جستجو و بازیابی اطالعات وجود دارد

افزارها را وداشته است که برای همگام شدن با تغییرات جدید به سمت شکل جدیدی از تولیدکنندگان نرم

های بازیابی اطالعات و تقویت سیستم بنابراین، برای بهبود و (.3،0232روی آورند )آندو، فویب و تانون فناوری

افزارهایی هستند که بتوانند نیازهای مورد نظر را ها نیازمند نرمفرایندهای خودکار استدالل ماشینی، کتابخانه

 برآورده کنند. 

های دیجیتالی به تدریج جای خود را به عنوان یک ضرورت در جامعه باز کرده است، ولی کتابخانه

های متفاوتی از ها و قابلیتشود، یکسان نبوده و ویژگیها به کار گرفته میه در این کتابخانهافزارهایی ک نرم

(. از سوی 3130های معنایی دارند )محمدی ارسی، نشاط و علیپور حافظی، فناوری به کارگیرینظر میزان 

های معنایی توسعه داده شده های کاربردی متعددی به منظور استفاده از فناوریهای اخیر، برنامهدیگر در سال

معنایی با امکان تسهیل در دستیابی  دارند فناوری ( بیان می3131است. همانطور که نوروزی و خویدکی )

پذیر ساخته  معنایی به اطالعات مرتبط و مورد نیاز کاربران، توانایی تغییر در مفهوم کتابخانه دیجیتالی را امکان

ی بازیابی اطالعات را بهبود بخشیده است. در واقع فناوری معنایی محتوی یک و مهمترین کارکرد کتابخانه یعن

( و ساختار جامعی از 3132پیام یا عبارت و یا به طور کلی یک پدیده قابل درک و توصیف است )منصوری،

همچنین  (،3333، 0دهد )برنرزلی، فیسچیتی و ویوینگها قرار می اطالعات مورد نیاز کاربران را در اختیار آن

کند به صورتی که هم برای انسان و هم برای ماشین قابل درک باشد به ارتقاء کتابخانه دیجیتالی کمک می

ها نیازمند های دیجیتالی برای عملیاتی کردن این ویژگی(. بنابراین کتابخانه0230، 1)کراک و دیگران

ز این رو، شناخت فناوری معنایی و کاربرد آن افزارهایی هستند که بتواند از عهده چنین تغییراتی برآید. ا نرم

زاد و افزارهای کتابخانه دیجیتالی از جمله بازیابی اطالعات مفید باشد )شریفی، شعبانتواند در ارتقاء نرممی

 (. 3132فیاض، 

 
1. Andago, Phoebe& Thanoun 

2. Berners-Lee, Fischetti & M,Weaving 

3. Kruk & et al 
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اند های چندی مرتبط با بازیابی اطالعات انجام شده است که هر یک از این تحقیقات سعی داشتهپژوهش

ها اشاره  های مرتبط با بازیابی را از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرار دهند که در ادامه به مهمترین آنحوزه

های شناسانه نظاممعنایی و هستیبررسی  به (3131) کریمی، بابایی و حسینی بهشتیشود. در پژوهشی  می

 5از ابزارهای معنایی هستند در  شناسی که مدعی استفادهبازیابی اطالعات مبتنی بر اصطالحنامه و هستی

ها و شناسیها، پیشنهاد برای جستجو، استفاده از هستیمقوله کلی جستجوی مفهومی، جستجوی مترادف

ها از این ابزارها برای جستجو و بازیابی اطالعات بهره ها نشان داد با وجود این که نظامنمایش پرداختند. یافته

شهبازی، نوروزی و شناسانه مورد انتظار را نشان ندادند. یی و هستیهای معنااند، اما ویژگیگرفته

افزار کتابخانه دیجیتالی داخلی از نرم 5نیز در پژوهشی به بررسی میزان استفاده  (3131) علیپورحافظی

ابزارهای افزارهای مورد مطالعه از نظر های خبره در بازیابی اطالعات پرداختند. وضعیت نرمهای نظامویژگی

تر از متوسط، در رابطه با پایگاه اطالعاتی )دانش( متوسط و از نظر رابط کاربری بیش از بازیابی اطالعات پایین

های  گیری از ویژگی داری بین میزان بهره آزمون فرضیه پژوهش نیز نشان داد که اختالف معنیمتوسط بود. 

کفاشان و در تحقیق . های دیجیتالی ایران وجود دارد افزارهای کتابخانهکلی نظام خبره و وضعیت فعلی نرم

شناسی و ابزارهای سازماندهی های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستینظامبا عنوان ( 3132) فتاحی

اف در تالش برای تسهیل فرایند سازماندهی دانش  دی. ال و آر. ام. ها نشان داد که ایکس.یافته ؛دانش عینی

شناسی در سازماندهی دانش ابزارهایی برای رفع مشکالت جستجوی وجود هستی همچنین هستند.

وجو،  سازی و تورق، بسط پرسبر اساس ساختاری معنایی برای تسهیل کشف و بازیابی، نمایه یکلیدواژهای

 ترسیم روابط میان واژگان و جستجوی مفاهیم هستند.

سازی دانش تأثیرگذار شناسی برای مدلاز هستی ( در پژوهشی با عنوان استفاده0232)3منیر، شرازآنجم

های علمی کاربردی مستلزم ایجاد یک و بازیابی اطالعات بیان کردند که افزایش چشمگیر در استفاده از برنامه

کاربران نه تنها انتظار  .پایگاه اطالعاتی پیشرفته است که بتواند اطالعات مورد نیاز کاربران نهایی را بازیابی کند

های ذخیره  روابط معنایی بین راهاز  یدند که ساختار پیچیده پایگاه اطالعاتی را درک کنند، همچنین بادار

های آینده ارائه شده در این مقاله ها و چالشهای اطالعاتی آگاه باشند. نتایج پژوهش، توصیهشده در پایگاه

های جستجوی دقیق و بازیابی با واستشناسی و مدل ارتباطی را برای تولید درختواند شکاف بین هستی می

( در پژوهشی به بررسی کاربرد فناوری 0231)0احمدی، نوروزیها پر کنند. حاجیشناسیاستفاده از هستی

سیاهه  ،هاداده گردآوری افزارهای کتابخانه دیجیتالی پرداختند. ابزارمعنایی برای سازماندهی اطالعات در نرم

 
1. Munir Kamran, Sheraz Anjum, M 

2. Hajiahmadi, Norouzi 
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و منابع اطالعاتی  نوع سازی شده،بخش معماری فناوری معنایی، ابزارها و سطح پیاده 1 در که بود وارسی

های دیجیتالی از نظر های پژوهش نشان داد که کتابخانهیافته ها مورد استفاده قرار گرفت. سطح استفاده آن

عف ضتمامی نقاط  نیازمند تقویت کاربرد فناوری معنایی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و بر این اساس،

  .شناسایی شده در این پژوهش هستند

( در پژوهشی با عنوان درک وب معنایی: مدل مفهومی به بررسی مفهوم وب 0232)3کارالرسو و شیری

معنایی به عنوان یک اصطالح که به طور گسترده در ادبیات کتابداری و علم اطالعات مورد توجه است به 

عد اول روی وب معنایی، ماهیت، هدف، وضعیت کنونی ب .ب معنایی پرداختندتجزیه و تحلیل مدل سه ُبعدی و

بعد دوم ساختار ضروری دانش  ؛افزاری مرتبط بر معناشناسی های جستجوی مدرن و عوامل نرم و محدودیت

عد سوم یک مدل مفهومی بر پایه کاربر و محتوی ها و بشناسیها و هستیها، اصطالحنامهبندیمانند طبقه

های وب معنایی رایج، تالش و تأکید بیشتری روی دیدگاه تفسیری کنند که بر خالف مدلدیجیتال ارائه می

( با هدف حل معایب دامنه محتوی مبنی بر 0232) 0فان یو، جانپینگ و ون. به جای دیدگاه تکنیکی دارد

ای به وری از منابع کتابخانهو بهبود سازماندهی و کشف بهرهشناسی  شناسی و ابرداده مبتنی بر هستیهستی

شناسی منابع ای بر اساس هستی، به پژوهشی با عنوان معناشناسی منابع کتابخانهشناسی منابعوسیله هستی

شناسی منابع نه تنها روابط معنایی ابر داده از منابع کتابخانه را در سطح ها نشان داد هستییافته پرداختند.

وری سازماندهی و کشف کند و بهرهرا درک می ای رایانهپردازش خودکار  دهد، بلکه کامالًعمیق نشان می

صورت گرفته در  یهاشود بیشتر پژوهشها مالحظه میهمانطور که در پیشینه. بخشددانش را نیز بهبود می

برخی شناسی و فراداده هستند. در های فناوری معنایی از جمله آر.دی. اف، ایکس.ام. ال، هستیحوزه مؤلفه

های اطالعاتی مورد توجه قرار ها و پایگاههای دیجیتالی با وب سایتدیگر، مسئله بازیابی اطالعات در کتابخانه

گرفته است. بنابراین، پژوهشی که به بررسی وضعیت فعلی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطالعات 

و کاربرد  های جدیدسوی دیگر توجه به فناوری پرداخته باشد، مشاهده نشد. از های دیجیتالی ایرانکتابخانه

های دیجیتالی ایران گرایش به انجام پژوهش در افزارهای کتابخانهآن در عرصه بازیابی اطالعات، به ویژه در نرم

که  هایی است که عالوه بر اینسازد. پژوهش حاضر در زمره پژوهشاین زمینه را هر چه بیشتر نمایان می

افزارهای کتابخانه دیجیتالی را مورد توجه قرار داده اوری معنایی در بازیابی اطالعات در نرمموضوع کاربرد فن

شناسی و همچنین معادالت ساختاری وضع است، با استفاده از اجماع نظر متخصصان علم اطالعات و دانش

 هابررسی نماید.مشخص میهای دیجیتالی ایران های معنایی در بازیابی اطالعات را در کتابخانهمطلوب فناوری

 
1. Michael Calaresu, Shiri Ali  

2. Fan Yu, Junping & Wen 
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نشان داد در حوزه کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطالعات به ویژه در داخل کشور تحقیق خاصی صورت 

ای و کتابخانه دیجیتالی تحقیقاتی در داخل افزاهای کتابخانهدر زمینه بازیابی اطالعات در نرم ،اما ؛نگرفته است

افزارهای کتابخانه وضع موجود نرم نظر به این مباحث، ضرورت بررسی و خارج از ایران انجام شده است.

ای برخوردار است. بر همین دیجیتالی ایران از لحاظ کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطالعات از اهمیت ویژه

فناوری  به کارگیریمبنا با توجه به هدف پژوهش که شناسایی وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب 

افزارهای سیمرغ، پیام مشرق، پارس نرم ؛های دیجیتالی ایران استنایی در بازیابی اطالعات در کتابخانهمع

ابزارهای آذرخش، پیام حنان، رسا، تبیان، سامان، پاسارگاد در خصوص ساختار معماری فناوری معنایی، 

با وضع  بررسی قرار گرفت و سپس های بازیابی اطالعات، موردهای معنایی درفعالیتفناوری معنایی و فناوری

آمده است مورد مقایسه قرار داده شد تا  به دست مطلوب که با استفاده از نظرات متخصصان و پانل دلفی

 های زیر بیابد.ضمن ارائه معیارهای بهینه در این زمینه، پاسخی مناسب برای پرسش

یتالی مورد مطالعه در حوزه بازیابی اطالعات دیج افزارهای کتابخانهساختار معماری فناوری معنایی در نرم .3

 چگونه است؟

 شود؟افزارهای کتابخانه دیجیتالی از چه ابزار معنایی استفاده میدر بازیابی اطالعات در نرم .0

های فناوری معنایی برای چه کارکردی در بازیابی های دیجیتالی از مؤلفهافزارهای کتابخانهدر نرم  .1

 شود؟اطالعات استفاده می

افزارهای کتابخانه دیجیتالی چگونه فناوری معنایی در بازیابی اطالعات در نرم به کارگیریوضع مطلوب  .2

 باید باشد؟

 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری 

دیجیتالی شامل سیمرغ، پیام مشرق، پارس آذرخش، پیام حنان، رسا، های افزار کتابخانهنرم 8پژوهش را 

های فناوری معنایی مؤلفه به کارگیریدر رابطه با  که با توجه به این دهند.تبیان، سامان، پاسارگاد تشکیل می

ن به طور های دیجیتالی ایرا طور عام و کتابخانهه دیجیتالی ب  افزارهای کتابخانهدر بازیابی اطالعات در نرم

های فناوری معنایی مربوط به مؤلفههای الزم  شاخص ومعیارها  ،بنابراین؛ خاص معیارهای مدونی وجود نداشت

دیجیتالی پس از بررسی متون و منابع موجود تعیین شدند. در   افزارهای کتابخانهدر بازیابی اطالعات در نرم

های الزم برای شرکت کنندگان در پانل دلفی تعیین  مرحله اول، مسئله پژوهش تعریف و بر اساس آن ویژگی

ها،  گردید. مرحله دوم به تولید ایده در زمینه پژوهش اختصاص دارد. پژوهشگر با تحلیل و پاالیش این ایده
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ایی عوامل مرتبط با مسئله پژوهش را استخراج کرد. مرحله سوم، طراحی پرسشنامه اولیه و فهرست نه

بود که میزان اهمیت عوامل را  نفر اعضای پانل 30دهی به نظرات گردآوری شده و ارسال پرسشنامه برای  وزن

 ها اس نظرات آنآوری و بر اسهای ارسال شده به اعضاء پانل جمعتعیین کردند. مرحله چهارم پرسشنامه

های مربوط به معماری فناوری معنایی، ابزارهای معنایی بندی گردید. در نهایت گویهات پرسشنامه رتبهپرسش

های دیجیتالی مشخص شدند. افزارهای کتابخانههای فناوری معنایی در بازیابی اطالعات در نرمو مؤلفه

معماری فناوری معنایی، ابزارهای فناوری معنایی، بخش  1است که در  ها سیاهه وارسیابزارگردآوری داده

ارائه وضع مطلوب کاربرد فناوری معنایی در فناوری معنایی در بازیابی اطالعات مورد استفاده قرارگرفت. جهت 

 پردازش های به دست آمده، جهتهای دیجیتالی ایران با توجه به درجه اهمیتبازیابی اطالعات کتابخانه

های  و آزمون( PLS-SEMجزئی ) مربعات حداقل سازیمحور، مدل واریانس ساختاری معادالت ها از روش داده

 حداقل سازیمدل ها از روشداده پردازش شد. جهت آماری کلمورف اسمینروف و کروکال والیس استفاده

هر  برای محور، زمانی که واریانس ساختاری معادالت مدل روش شد. این ( استفادهPLS-SEM) جزئی مربعات

 خاص افزارهاینرم تکنیک این اجرای .باشدمی است، بسیار مناسب کم نمونه تعداد متغیر زیاد و یا حجم سازه

 .است کار گرفته شدهه ب Smart-PLS افزار از نرم پژوهش در این خود را دارد که

 

 ها یافته

دیجیتالی در حوزه بازیابی  افزارهای کتابخانهپرسش اول: ساختار معماری فناوری معنایی در نرم

 اطالعات چگونه است؟

افزارهای مؤلفه در زمینه ساختار معماری فناوری معنایی در نرم 33به منظور پاسخگویی به پرسش اول، 

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از دو  .کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه در حوزه بازیابی اطالعات بررسی شد

)صفر( در نظر  2=)یک( و خیر 3=ها به ترتیب بلی و خیر( استفاده شد و امتیازات آنمقیاس بود و نبود )بلی 

 .ارائه گردید 3نتایج در جدول  گرفته شد که
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 افزارهای کتابخانه دیجیتالی. ساختار معماری فناوری معنایی در نرم9جدول 

ساختار معماری فناوری  ردیف

 معنایی

پارس 

 اذرخش 

پیام  پاسارگارد 

 حنان 

پیام 

 مشرق 

 سیمرغ  سامان رسا تبیان 

A1 دهی  جهت آدرس 4یو آر آی
یکسان و منحصر به فرد 

 منابع در وب

0 4 4 4 4 0 4 4 

A2 4 0 4 4 4 4 4 4 هادر تعریف داده 9یونیکد 

A3 به عنوان یک  6ایکس ام ال
 هاقالب برای مبادله داده

4 4 4 4 4 4 4 4 

A4 اطالعات از سازی ذخیره
گذاری اشیاء  طریق برچسب

 و مفاهیم به صورت نحوی

4 0 0 0 4 4 4 4 

A5  ایکس ام ال برای رسیدن به
 اینوعی از استقالل داده

4 4 4 4 4 4 4 4 

A6 جهت توصیف  1آر دی اف
های منابع و ارتباط بین گزاره
 مختلف در جمالت

0 0 0 0 4 0 4 4 

A7  آر دی اف به عنوان روشی
توصیف فراداده با  جهت

 ال استفاده از ایکس ام

0 4 0 0 4 0 4 4 

A8 برای توصیف  5آر دی اف شِما
شبکه واژگانی و ایجاد ارتباط 

 معنایی بین لغات

0 4 4 0 4 0 4 4 

A9  آر دی اف شِما برای توصیف
ها، صفات و روابط بین کالس

 هاکالس

0 0 4 0 4 0 4 4 

A10  انواع مختلف فراداده برای
 توصیف محتوی منابع

4 4 4 4 4 4 4 4 

A11 شناسی برای هستی
سازماندهی و ذخیره سازی 

 اطالعات

0 4 4 0 0 0 4 4 

A12  هستی شناسی برای بازیابی
 اطالعات

0 4 4 0 0 0 4 4 

A13 شناسی جهت مدیریت هستی
 منابع 

0 0 4 0 4 0 4 4 

 
1. URI 
2. Unicode 

3. XML 
4. RDF 

5. RDFschema 
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A14 جهت ارتباط شناسی هستی
 دقیق معنایی بین مفاهیم 

0 4 4 0 4 0 4 4 

A15  توانایی پردازش دانش و به
گذاری آن بین اشتراک
 های مختلف عامل

0 0 4 0 4 0 4 4 

A16  امکان بازنمایی معنایی
ها از  میان آن مفاهیم و روابط

 شناسیطریق هستی

0 4 4 0 4 0 0 4 

A17 استدالل  الیه منطق(
منطقی( در ساختار معماری 

 فناوری معنایی

4 4 4 0 0 4 4 0 

A18  الیه امضای دیجیتالی جهت
و امنیت، در  تضمین

 برداری از منابع دیجیتالی  بهره

4 4 0 0 4 4 4 0 

A19  پشتیبانی استانداردهای
ای هنگام جستجو و فراداده

 بازیابی اطالعات

4 4 4 4 4 4 4 0 

 

افزارهای کتابخانه دیجیتالی  در ُبعد ساختار معماری فناوری معنایی در نرم 3های جدول با توجه به داده

دهی یکسان و منحصر به فرد منابع در های جهت آدرسافزار سامان از مؤلفهدر حوزه بازیابی اطالعات نرم

گذاری  سازی اطالعات از طریق برچسبها و ذخیرهقالب برای مبادله دادهبه عنوان یک  ایکس ام ال وب، از

گذاری آر دی اف جهت شناسه ای، ازاشیاء و مفاهیم به صورت نحوی جهت رسیدن به نوعی از استقالل داده

های مختلف در جمالت، به عنوان روشی جهت توصیف فراداده با استفاده و توصیف منابع و ارتباط بین گزاره

ها و انواع مختلف فراداده برای  ها، صفات و روابط بین آناز ایکس ام ال و آر دی اف شِما جهت توصیف کالس

سازی و بازیابی اطالعات و مدیریت منابع برای سازماندهی و ذخیره آنتولوژیتوصیف محتوی منابع، از 

های مختلف و گذاری آن بین عاملدیجیتال و ارتباط دقیق معنایی بین مفاهیم و پردازش دانش و به اشتراک

برداری از منابع دیجیتالی استفاده و امضای دیجیتالی جهت تضمین و امنیت، در بهره الیه منطق همچنین

 به دست افزار مورد بررسینرم 8رتبه اول را در بین  83افزار سامان با درصد فراونی نرم ،کند. بنابراینمی

دهی یکسان و جهت آدرس یو آر آیهای از مؤلفه 10 مشرق با درصد فراوانی افزار پیامنرم ،اما ؛آورده است

به عنوان یک قالب برای  ایکس ام ال ها، ازدر تعریف داده یونیکد منحصر به فرد منابع در وب، از استاندارد

منابع، از ای، انواع مختلف فراداده برای توصیف محتوی ها و رسیدن به نوعی از استقالل دادهمبادله داده

( هنگام جستجو و  ای )شامل دابلین کور، مارک، طرح کدگذاری متن و ...پشتیبانی استانداردهای فراداده

AppData/Local/AppData/lib/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/ahameat.xls#RANGE!_ftn2
AppData/Local/AppData/lib/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/ahameat.xls#RANGE!_ftn2
AppData/Local/AppData/lib/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/ahameat.xls#RANGE!_ftn2
AppData/Local/AppData/lib/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/ahameat.xls#RANGE!_ftn3
AppData/Local/AppData/lib/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/ahameat.xls#RANGE!_ftn3
AppData/Local/AppData/lib/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/ahameat.xls#RANGE!_ftn3
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مؤلفه آن را در  1مؤلفه مربوط به ساختار فناوری معنایی فقط  33کند. یعنی از بازیابی اطالعات استفاده می

ساختار معماری فناوری معنایی  0دهد. در جدول می بازیابی اطالعات در کتابخانه دیجیتالی مورد توجه قرار

 های دیجیتالی مورد مطالعه ارائه شده است.افزارهای کتابخانهدر بین نرم

 

 های دیجیتالیافزارهای کتابخانهساختار معماری فناوری معنایی نرم . توزیع فراوانی2جدول

  
 جمع خیر بلی

 پارس آذرخش
 42 44 8 فراوانی

فراوانیدرصد   19 58 400 

 پاسارگارد
 42 5 41 فراوانی

 400 93 71 درصد فراوانی

 پیام حنان
 42 1 45 فراوانی

 400 94 72 درصد فراوانی

 پیام مشرق
 42 46 3 فراوانی

 400 38 69 درصد فراوانی

 تیبان
 42 6 43 فراوانی

 400 43 81 درصد فراوانی

 رسا
 42 44 8 فراوانی

فراوانیدرصد   19 58 400 

 سامان
 42 9 47 فراوانی

 400 44 82 درصد فراوانی

 سیمرغ
 42 6 43 فراوانی

 400 43 81 درصد فراوانی

 

و تجزیه و تحلیل انجام شده در مورد ساختار معماری فناوری معنایی در  0های جدول با توجه به داده 

، تبیان 83افزارهای سامان با درصد فراوانی حوزه بازیابی اطالعات نرمافزار در نرم 8 ؛دیجیتالی افزارکتابخانهنرم

افزارهای پاسارگاد با درصد و همچنین نرم 23، پیام حنان با درصد فراوانی 82و سیمرغ با درصد فراوانی 

 اند.را به خود اختصاص داده 20، پارس آذرخش و رسا با درصد فراوانی 22فراوانی 

برای تعامل بیشتر انسان با ماشین نیاز به ساختار معماری مناسبی دارد که بتواند ایجاد چنین بستری  

ها نیز باشد و این مسائل مستلزم ارائه معماری دیگری از وب است که  عالوه بر پردازش متون قادر به فهم آن

طالعات در وب دهی یکسان و انتقال ابرای آدرس یونیکدو  یو آر آیترین الیه استانداردهای در تحتانی

ها، الیه آر را به عنوان یک الیه جداگانه مبتنی بر متن جهت ارتباط نحوی بین داده معنایی، الیه ایکس ام ال

ها در باالی الیه ایکس ام ال، الیه آنتولوژی جهت نمایش  دی اف را جهت توصیف منابع و روابط بین آن
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 پروف های منطقی و الیهدر انجام استدالل 3 منطقاز آن الیه ها و باالتر ها و استتناج از آنسمانتیک بین داده

جهت تضمین امنیت و امضای دیجیتالی در وب معنایی، در ساختار معماری خود داشته باشند که بتواند  0

گذاری دانش در بین سطح جدیدی از انعطاف پذیری، قابلیت همکاری، افزایش ارتباطات و اشتراک

 تر اطالعات را فراهم کند.وجود آورند و امکان بازیابی دقیقه را بهای دیجیتالی  کتابخانه

افزارهای سامان، سیمرغ، تبیان و پیام حنان در ساختار های پژوهش نشان داد نرمبا وجود این که یافته 

کنند، اما به طور کلی، با ارائه نتایجی که در زمینه های معنایی استفاده میمعماری خود از این فناوری

توان انتظار داشت که میزان استفاده از آن آمد نمی به دست افزارها از معماری فناوری معناییگیری نرم بهره

های افزارها به طور کامل از الیهزیرا بیشتر نرم ؛افزارهای کتابخانه دیجیتالی در وضعیت مطلوبی باشددر نرم

هایی اند و این باعث ایجاد چالشتفاده نکردهتعریف شده از سوی کنسرسیوم جهانی در خصوص وب معنایی اس

افزارهای کتابخانه دیجیتالی در طراحی شود طراحان نرمدر بازیابی اطالعات شده است. بنابراین پیشنهاد می

ای داشته باشند تا بتوانند به هدف اصلی ای به ساختار معماری فناوری معنایی توجه ویژهافزارهای کتابخانهنرم

 ای دیجیتالی که همانا دسترسی سریع کاربران به منابع اطالعاتی است جامه عمل بپوشانند.هکتابخانه

 

افزارهای کتابخانه دیجیتالی از چه ابزار معنایی استفاده پرسش دوم: در بازیابی اطالعات در نرم

 شود؟می

 

 های دیجیتالیکتابخانهافزارهای . ابزارهای معنایی مورد استفاده برای بازیابی اطالعات در نرم9جدول 

 ردیف
 

 ابزارهای 

 معنایی

پارس 

 اذرخش
 پاسارگارد

پیام 

 حنان

پیام 

 مشرق
 سیمرغ سامان رسا تبیان

A1 4 4 0 4 4 4 4 0 یو آر ال 

A2 4 4 4 4 4 4 4 4 ایکس ام ال 

A3 4 0 4 4 4 4 4 4 6اصطالحنامه 

A4 4 4 0 0 4 0 4 0 1آنتولوژی 

A5  ُ5دبلیو ال ا
 0 0 0 4 0 0 0 4 

A6 
سرویس گیرنده برای 

 4تعامل با وب
0 0 0 0 0 0 4 0 

 
1. logic 

2. proof 

3.thesaurus  

4. Ontology 

5. OWL 



 های دیجیتالی ایرانافزارهای کتابخانه مقایسه بین وضع موجود و مطلوب کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطالعات در نرم  55

A7 4 4 0 0 4 4 4 0 آر دی اف 

A8 
زبان قانونی وب 

 9معنایی
0
 0 4 0 0 0 0 0 

A9 
زبان پرس و جوی 

 6مبتنی بر وب
0 0 4 0 0 0 0 0 

A10 

ایکس.  تبدیل ساختار
ام. ال در 

 1شناسی هستی
0 0 4 0 0 0 4 

 

درصد 

فراوانی 

 گزینه بله

 3 3 9 6 3 7 5 9 جمع

درصد 

فراوانی 

 گزینه خیر

40 8 5 6 1 7 8 1 1 

 

افزار پیام حنان از ابزارهای مؤلفه مربوط به ابزارهای معنایی، نرم 32از  1های جدول با توجه به داده

وجوی مبتنی بر  زبان پرس ،زبان قانونی وب معنایی آر دی اف، یو آر آی، ، ایکس ام ال اصطالحنامه،معنایی 

کند. با در بازیابی اطالعات کتابخانه دیجیتالی استفاده می شناسی ایکس. ام. ال در هستی تبدیل ساختار وب،

سرویس گیرنده  دبلیو ال، اُ آنتولوژی، افزار مورد مطالعه از سه ابزارنرم 8توجه به کسب امتیاز باال در میان 

افزارهای پارس کنند. نرمها در بازیابی اطالعات استفاده نمی آن با توجه به اهمیت زیاد برای تعامل با وب

در بازیابی اطالعات کتابخانه دیجیتالی استفاده  ایکس ام ال آذرخش و رسا تنها از ابزارهای اصطالحنامه،

های دیجیتالی کنند. در کل با توجه به میزان اهمیت ابزارهای معنایی در بازیابی اطالعات کتابخانه می

های دیجیتالی افزارهای کتابخانهمقایسه نرم 1افزارها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. در جدول أسفانه نرممت

 در میزان استفاده از ابزارهای معنایی ارائه شده است.

، نرم افزار سامان و پیام مشرق 22افزار پیام حنان با درصد فراوانی با توجه تجزیه و تحلیل انجام شده نرم

و  12افزارهای تبیان با درصد فراوانی و نرم 52افزار پاسارگارد درصد فراوانی، نرم12سیمرغ با درصد فراوانی و 

با توجه به اهمیت ابزارهای معنایی در بازیابی اطالعات، اند.  را به خود اختصاص داده 02رسا با درصد فراوانی 

دیجیتالی دارد، زیرا  افزارهای کتابخانهطراحان نرم این بخش از فناوری معنایی نیاز به توجه اساسی از سوی

افزار در طراحی و زیرساخت ها توسط مهندسین نرمشناخت ابزارهای معنایی جدید و استفاده از آن

                                                                                                                                               
1. OWL-SIDE 
2. SWRL 

3. SQWRL 

4. S2OWL 



 59                                                                                                        4شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

ای بازیابی توانند عالوه بر ایجاد رضایت کاربران به شکل قابل مالحظهافزارهای کتابخانه دیجیتالی می نرم

 ببخشد. اطالعات را تسریع 

های فناوری معنایی برای چه های دیجیتالی از مؤلفهافزارهای کتابخانهپرسش سوم: در نرم

 شود؟کارکردی در بازیابی اطالعات استفاده می

 

 های دیجیتالیافزارهای کتابخانههای فناوری معنایی در بازیابی اطالعات در نرم. مؤلفه4جدول 

 تبیان رسا سامان سیمرغ
پیام 

 مشرق

پیام 

 حنان
 پاسارگاد

پارس 

 اذرخش
های بازیابی اطالعاتفعالیت  

9 4 4 4 4 4 4 4 
برای شناسایی یک  یو آر آیاستفاده از استاندارد 

 های دیجیتالمنبع در کتابخانه
U1 

ی
ر آ

و آ
 ی

9 4 0 4 4 4 4 0 

استفاده از استاندارد یو آر ال برای آدرس دهی 
یکسان و منحصر به فرد جهت جستجوی منابع 

 های دیجیتالدر کتابخانه

U2 

9 4 4 4 4 4 4 4 
افزارهای مختلف و خود میان نرمتبادل داده 

 هاتوصیف بودن داده

X1 

ال
م 

س ا
یک

 X2 ساخت یافتگی 0 4 4 4 0 0 4 9 ا

 X3 هاجامعیت داده 4 4 4 4 4 4 4 9

5 4 0 4 4 4 4 4 
های امکان جستجوی معنایی بر اساس فناوری

 معنایی موجود
X4 

 X5 امکان جستجوی چند زبانی 4 4 0 4 4 4 0 5

5 0 0 0 4 0 0 4 
امکان جستجوی تصاویر و صوت بر اساس 

 کیفیت

R1 
ف 

ی ا
 د

آر
 9 4 0 0 4 0 0 0 

 Super و Subامکان استفاده از تکنیک های 
 بین مفاهیم

R2 

5 0 0 0 4 4 4 4 
های متنی امکان جستجوی تمام متن در فایل

 PDF, Doc, Text مانند
R3 

5 4 0 0 4 4 4 4 
ای و غیرمتنی با توجه از منابع چندرسانهاستفاده 

 به تنوع اطالعات موجود
R4 

 O1 شناسیها با هستیامکان جستجوی مترادف 0 4 0 0 4 0 4 9

ی
وژ

ول
آنت

 

9 4 4 0 0 4 0 4 
های پیوندی در استفاده از کنترل واژگانی و داده

 های نوین برای کاهش ابهام زبان طبیعینظام
O2 

9 4 0 4 4 4 4 0 
پیشنهاد موضوعات مورد عالقه کاربر بر اساس 

 سابقه جستجوی او
O3 

9 4 0 0 0 4 0 0 
شناسی برای افزودن کلید واژه استفاده از هستان

 جوومناسب به جستار اولیه کاربر و توسعه پرس
O4 

5 4 4 4 4 4 4 4 
های اطالعاتی امکان جستجوی همزمان در پایگاه

 های دیجیتالیسایر کتابخانه
O5 

AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/d.xls#RANGE!_ftn1
AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/d.xls#RANGE!_ftn1
AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/d.xls#RANGE!_ftn2
AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/d.xls#RANGE!_ftn2
AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/d.xls#RANGE!_ftn3
AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/d.xls#RANGE!_ftn4
AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/d.xls#RANGE!_ftn4
AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/d.xls#RANGE!_ftn5
AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/d.xls#RANGE!_ftn5
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5 4 4 0 0 4 0 4 
به زبان طبیعی در امکان استفاده از پرسش 

 های دیجیتالیبازیابی اطالعات کتابخانه
O6 

 M1 امکان جستجوی تلفیقی فراداده و تمام متن 4 4 4 4 4 0 4 9

ه 
داد

را
 ف

9 4 0 0 4 4 0 4 
ایجاد محیطی همگن برای دسترسی به منابع 

 هاکتابشناختی و دیجیتال و ارتباط بین آن
M2 

9 4 0 4 4 4 4 4 

 های مختلف، طوریپذیری بین سیستممیانکنش
که کاربران بتوانند منابع خود را به سهولت بازیابی 

 کنند

M3 

9 0 4 0 0 4 4 4 

استفاده از پروتکل جستجوی میان سیستمی مانند 
4
SRU ,SRW

پذیری و برای ارتقاء میان کنش 9
 عملکرد بین سیستمی

M4 

5 4 4 0 0 0 0 4 

برای افزایش  6استفاده از جداول همگردان
میانکنش پذیری و تبدیل رکوردهای یک فرانما 

 به فرانمای دیگر

MS 

 M6 کمک به رعایت امنیت در نمایش منابع دیجیتال 4 4 4 4 4 4 4 5

45 42 40 8 47 43 43 47 
 گزینه بلی فراوانی

 

8 1 46 41 3 5 7 3 
  فراوانی گزینه خیر

 

های افزارهای کتابخانههای فناوری معنایی در نرمدر رابطه با کاربرد مؤلفه 5 های جدولبا توجه به داده

از  یو آر آی مؤلفهافزار سامان با دارا بودن رتبه اول در های بازیابی اطالعات، نرمدیجیتالی برای انجام فعالیت

های دیجیتالی، در دهی یکسان جهت جستجوی منابع در کتابخانهاستاندارد مذکور برای شناسایی و آدرس

، یافتگیساخت، هاافزارهای مختلف و خود توصیف بودن دادهتبادل داده میان نرماز ایکس ام ال مؤلفه 

از  های معنایی موجود و در مؤلفه آر دی اف، امکان جستجوی معنایی بر اساس فناوریهاجامعیت داده

ای و غیرمتنی با توجه به تنوع اطالعات ده از منابع چندرسانهبین مفاهیم، استفا Super و Subهای تکنیک

های شناسی، استفاده از کنترل واژگانی و دادهها با هستیامکان جستجوی مترادف آنتولوژیموجود و در مؤلفه 

 های نوین برای کاهش ابهام زبان طبیعی، پیشنهاد موضوعات مورد عالقه کاربر بر اساس سابقهپیوندی در نظام

جو، وشناسی برای افزودن کلیدواژه مناسب به جستار اولیه کاربر و توسعه پرسجستجوی او، استفاده از هستان

به زبان های دیجیتالی، امکان استفاده از پرسش های اطالعاتی سایرکتابخانهامکان جستجوی همزمان در پایگاه

امکان جستجوی تلفیقی فراداده و تمام فراداده لفه های دیجیتالی و در مؤطبیعی در بازیابی اطالعات کتابخانه

ها، متن، ایجاد محیطی همگن برای دسترسی به منابع کتابشناختی و دیجیتال و ارتباط بین آن

 
1. search/ Retrieve via URI 

2. Search/ Retrieve via Web 

3. cross walk 

file:///C:/Users/College/Desktop/AppData/Local/AppData/lib/AppData/Local/Temp/d.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/College/Desktop/AppData/Local/AppData/lib/AppData/Local/Temp/d.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/College/Desktop/AppData/Local/AppData/lib/AppData/Local/Temp/d.xls%23RANGE!_ftn3
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که کاربران بتوانند منابع خود را به سهولت بازیابی کنند،  های مختلف، طوریپذیری بین سیستم میانکنش

پذیری و تبدیل رکوردهای یک فرانما به فرانمای دیگر،  افزایش میانکنش استفاده از جداول همگردان برای

ترین رتبه، در افزار رسا با دارا بودن پایینکند. نرمکمک به رعایت امنیت در نمایش منابع دیجیتال استفاده می

ایکس ام  مؤلفهر های دیجیتالی، دبرای شناسایی یک منبع در کتابخانه یو آر آیاز استاندارد  یو آر آی مؤلفه

، امکان جستجوی هاجامعیت داده، هاافزارهای مختلف و خود توصیف بودن دادهتبادل داده میان نرماز ال 

شناسی، ها با هستیامکان جستجوی مترادف آنتولوژیهای معنایی موجود و در مؤلفه معنایی بر اساس فناوری

های نوین برای کاهش ابهام زبان طبیعی، امکان ظامهای پیوندی در ناستفاده از کنترل واژگانی و داده

به زبان های دیجیتالی، امکان استفاده از پرسش های اطالعاتی سایر کتابخانهجستجوی همزمان در پایگاه

استفاده از پروتکل جستجوی میان فراداده های دیجیتالی و در مؤلفه طبیعی در بازیابی اطالعات کتابخانه

پذیری و عملکرد بین سیستمی، استفاده از جداول کنشبرای ارتقاء میان SRU،SRWسیستمی مانند 

پذیری و تبدیل رکوردهای یک فرانما به فرانمای دیگر، کمک به رعایت امنیت  همگردان برای افزایش میانکنش

رد مطالعه های دیجیتالی موافزارهای کتابخانهکند. همچنین مقایسه نرمدر نمایش منابع دیجیتال استفاده می

 ارائه شده است. 5 در جدول های فناوری معنایی در بازیابی اطالعاتدر مؤلفه

 

 های دیجیتالیافزارهای کتابخانههای بازیابی اطالعات در نرمهای فناوری معنایی در فعالیت. توزیع فراوانی مؤلفه0جدول 

های بازیابی فعالیت یو آر آی ایکس ام ال آر دی اف آنتولوژی  فراداده جمع کل

 اطالعات

پارس  بله 4 1 6 6 3 47
 خیر 4 4 4 6 0 3 اذرخش

 پاسارگارد  بله 9 5 9 6 1 43

 خیر 0 0 9 6 9 7

 پیام حنان  بله 9 1 9 5 5 48

 خیر 0 4 9 4 4 5

 پیام مشرق  بله 9 1 1 9 1 43

 خیر 0 4 0 1 9 7

 تبیان  بله 9 6 0 4 6 2

 خیر 0 9 1 5 6 41

 رسا  بله 4 6 0 6 6 40

 خیر 4 9 1 6 6 46

 سامان  بله 9 1 9 3 5 42

 خیر 0 4 9 0 4 1

 سیمرغ بله 9 6 9 1 1 45

 خیر 0 9 9 9 9 8

 

file:///C:/Users/College/Desktop/AppData/Local/AppData/lib/AppData/Local/Temp/d.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/College/Desktop/AppData/Local/AppData/lib/AppData/Local/Temp/d.xls%23RANGE!_ftn3
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با  افزارهای پاسارگارد، پیام حنان، پیام مشرق، تبیان، سامان، سیمرغنرم 5های جدول با توجه به داده

افزار پیام و نرم ایکس ام الافزارهای پاسارگارد، پیام مشرق از مؤلفه و نرم یو آر آیاز مؤلفه  322درصد فراوانی 

افزار سامان از مؤلفه آنتولوژی، برای و نرم فرادادهافزار پارس آذرخش از مؤلفه ، نرمآر دی اف مشرق از مؤلفه

آر  از مؤلفه 322با درصد فراوانی افزار رسا و تبیان نرم ،اما ؛کننداستفاده می های بازیابی اطالعاتانجام فعالیت

افزارها از کنند. نتایج پژوهش نشانگر آن است که اکثر نرماستفاده نمی های بازیابی اطالعاتدر فعالیت دی اف

گیرند و بدین جهت اجزاء عناصر، ها بهره می میان آن هآنتولوژی در بازنمایی معنایی مفاهیم و روابط پیچید

کنند که این بازنمایی بر پایه ها را تعیین میهای معنایی، و قواعد حاکم بر آنزنجیرهگذاری، ها، ارزشویژگی

 تر با تمایزات معنایی بیشتر استوار است. تر و پیجیدهنظریه منطقی و دانش غنی یک

افزارهای فناوری معنایی در بازیابی اطالعات در نرم به کارگیریپرسش چهارم: وضع مطلوب 

 دیجیتالی چگونه باید باشد؟کتابخانه 

به و نتایج زیر شد ازش وضع مطلوب سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده  برای بررسی بر

 :دست آمد

گیری معیارهای ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و های اندازهبرای بررسی مدلالف( پایایی: 

 پایایی ترکیبی به شرح زیر محاسبه شد.

 سنجش بارهای عاملی: 

 از معادالت استفاده هنگام به پژوهش در مورد بررسی هایسازه و پایایی روایی و ارزیابی بررسی برای

 ترتیب بدین .برآورد گردد بایستی سازه هر نشانگر )گویه( برروی هر بار عاملیجزئی،  مربعات حداقل ساختاری

  .(3188هاست )کالنتری، سازه همگرای روایی نشانگر باال بودن باشد 2/2 باالتر از بار عاملی که صورتی در که

 

 )ساختار معماری فناوری معنایی( هاسازه استاندارد شده عاملی . مقادیر بارهای5جدول

 
 

 عاملی بار ها پرسش

 استاندارد

A1 952/0 جهت آدرس دهی یکسان و منحصر به فرد منابع در وب یو آر آی 

A2 619/0 هادر تعریف داده یونیکد 
A3 979/0 هابه عنوان یک قالب برای مبادله داده ایکس ام ال 
A4 904/0 گذاری اشیاء و مفاهیم به صورت نحوی سازی اطالعات از طریق برچسبذخیره 
A5  176/0 ایبرای رسیدن به نوعی از استقالل دادهایکس ام ال 
A6 843/0 های مختلف در جمالتبین گزاره آر دی اف جهت توصیف منابع و ارتباط 
A7 894/0 آر دی اف به عنوان روشی جهت توصیف فراداده با استفاده از ایکس ام ال 
A8 872/0 آر دی اف شِما برای توصیف شبکه واژگانی و ایجاد ارتباط معنایی بین لغات 
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A9 866/0 هاها، صفات و روابط بین کالسآر دی اف شِما برای توصیف کالس 
A10 440/0 انواع مختلف فراداده برای توصیف محتوی منابع 
A11 867/0 شناسی )آنتولوژی( برای سازماندهی و ذخیره سازی اطالعاتهستی 
A12 820/0 هستی شناسی )آنتولوژی( برای بازیابی اطالعات 
A13 737/0 مدیریت منابع دیجیتال شناسی جهتهستی 
A14 299/0 جهت ارتباط دقیق معنایی بین مفاهیم شناسی هستی 
A15 829/0 های مختلفگذاری آن بین عاملتوانایی پردازش دانش و به اشتراک 

A16 260/0 شناسیمیان آنها از طریق هستی اهیم و روابطامکان بازنمایی معنایی مف 

A17 401/0 )استدالل منطقی( در ساختار معماری فناوری معنایی الیه منطق 
A18  الیه امضای دیجیتالی جهت تضمین(Trust) 145/0 برداری از منابع دیجیتالی و امنیت، در بهره 
A19 ،مارک، طرح کدگذاری متن و ...(  از پشتیبانی استانداردهای فراداده ای )شامل دابلین کور

 شود؟هنگام جستجو و بازیابی اطالعات استفاده می
427/0 

 

مربوط به ساختار معماری فناوری معنایی  پرسش 33از بین  1آمده در جدول به دست با توجه به نتایج

ها بر اساس درجه اهمیت و میزان تأثیر هر یک از مؤلفه ؛طور کامل به آن اشاره شده استه ب 3که در جدول 

دهی یکسان و جهت آدرس یو آر آی های قابلیتافزارهای کتابخانه دیجیتالی مؤلفهدر بازیابی اطالعات در نرم

ها با در تعریف داده یونیکد و استاندارد 053/2 بار عاملیمنحصر به فرد منابع در وب برای انتقال اطالعات با 

سازی ، ذخیره020/2عاملی  ها با باربه عنوان یک قالب برای مبادله داده ایکس ام ال، 120/2بار عاملی 

 ایکس ام ال، استفاده از 023/2عاملی  ه صورت نحوی با بارگذاری اشیاء و مفاهیم ب اطالعات از طریق برچسب

، استفاده از انواع مختلف فراداده برای توصیف 221/2عاملی ای با باربرای رسیدن به نوعی از استقالل داده

و  Trust، الیه امضای دیجیتالی جهت تضمین 322/2عاملی  ، الیه منطق با بار332/2عاملی محتوی با بار

 بودند حذف شدند. 5/2، دارای بار عاملی کمتر از 235/2 عاملی برداری از منابع دیجیتالی با بار بهرهامنیت، در 

 

 ها )ابزار معنایی(استاندارد سازه عاملی . مقادیر بارهای5جدول

 

 

 

 

 

 ابزار معنایی

ها پرسش  استاندارد بار عاملی   
B1 193/0 یو آر آی  

B2 497/0 ایکس ام ال  

B3 497/0 اصطالحنامه  

B4 291/0 آنتولوژی  

B5  816/0 ا دبلیو ال  

B6  210/0 سرویس گیرنده برای تعامل با وب  

B7 215/0 آر دی اف  
B8 254/0 زبان قانونی وب معنایی  

B9 جوی مبتنی بر وب و زبان پرس  233/0  

B10 شناسی ایکس. ام. ال در هستی تبدیل ساختار  850/0  

AppData/Local/AppData/lib/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/ahameat.xls#RANGE!_ftn2
AppData/Local/AppData/lib/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/ahameat.xls#RANGE!_ftn3
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مربوط به ابزار معنایی با توجه به درجه  پرسش 32از بین  2آمده در جدول  به دست نتایج با توجه به

یو آر  افزارهای کتابخانه دیجیتالی ابزارهایها در بازیابی اطالعات در نرماهمیت و میزان تأثیر هر یک از مؤلفه

بار عاملی بسیار  302/2با بار عاملی  اصطالحنامه 302/2 با بار عاملی ایکس ام ال ،201/2با بار عاملی  آی

 پایینی داشتند، بنابراین حذف شدند. 

 

 های بازیابی اطالعات(ها )فعالیتسازه استاندارد شده عاملی بارهای . مقادیر5جدول

های بازیابی فعالیت

 اطالعات

 بار عاملی ها پرسش 

 استاندارد
 
 
 
 

 فراداده 

 
 

M1  291/0 تمام متنامکان جستجوی تلفیقی فراداده و 
M2 279/0 هاایجاد محیطی همگن برای دسترسی به منابع کتابشناختی و دیجیتال و ارتباط بین آن 
M3 که کاربران بتوانند منابع خود را به سهولت  های مختلف، طوریپذیری بین سیستممیانکنش

 بازیابی کنند
891/0 

M4  استفاده از پروتکل جستجوی میان سیستمی مانندSRU, SRW پذیری و  برای ارتقاء میان کنش
 عملکرد بین سیستمی

238/0 

M5 برای افزایش میانکنش پذیری و تبدیل رکوردهای یک فرانما به  استفاده از جداول همگردان
 فرانمای دیگر

260/0 

M6 890/0 کمک به رعایت امنیت در نمایش منابع دیجیتال 

 
 
 

 آنتولوژی

O1 898/0 شناسیها از طریق هستیامکان جستجوی مترادف 
O2 720/0 های نوین برای کاهش ابهام زبان طبیعیهای پیوندی در نظاماستفاده از کنترل واژگانی و داده 
O3 298/0 پیشنهاد موضوعات مورد عالقه کاربر بر اساس سابقه جستجوی او 
O4  800/0 جووشناسی برای افزودن کلید واژه مناسب به جستار اولیه کاربر و توسعه پرسهستاناستفاده از 
O5 891/0 های دیجیتالیهای اطالعاتی سایر کتابخانهامکان جستجوی همزمان در پایگاه 
O6 468/0 های دیجیتالیبه زبان طبیعی در بازیابی اطالعات کتابخانه امکان استفاده از پرسش 

 
 

 آر دی اف

R1 311/0 امکان جستجوی تصاویر و صوت بر اساس کیفیت 
R2  امکان استفاده از تکنیک هایSub  وSuper 672/0 بین مفاهیم 
R3  امکان جستجوی تمام متن در فایل های متنی مانندPDF, Doc, Text 260/0 
R4 853/0 اطالعات موجودای و غیرمتنی با توجه به تنوع استفاده از منابع چندرسانه 

 

 یو آر آی

 
 

U1  207/0 های دیجیتالبرای شناسایی و جایابی یک منبع در کتابخانه یو آر الاستفاده از استاندارد 
U2  برای آدرس دهی یکسان و منحصر به فرد جهت جستجوی منابع در  یو آر آیاستفاده از استاندارد

 291/0 های دیجیتالکتابخانه

 
 

ایکس ام 

 ال

X1 727/0 هاافزارهای مختلف و خود توصیف بودن داده تبادل داده میان نرم 
X2 266/0 ساخت یافتگی 
X3  260/0 
X4 256/0 های معنایی موجودامکان جستجوی معنایی بر اساس فناوری 
X5 891/0 امکان جستجوی چند زبانی 



 55                                                                                                        4شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

است و تنها در مؤلفه  2/2ها باالی آمده بار عاملی استاندارد اکثر مؤلفه به دست با توجه به نتایج

 های دیجیتالی با بار عاملیبه زبان طبیعی در بازیابی اطالعات کتابخانه گویه امکان استفاده از پرسش آنتولوژی

 بار عاملیبین مفاهیم با  Superو  Subهای گویه امکان استفاده از تکنیک آر دی افو در مؤلفه  318/2

 حذف شدند. 123/2

برای سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد، ثبات و سازگاری پرسشنامه، از مهمترین شاخص  آلفای کرونباخ:

سازگاری یعنی آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. این آزمون که حاصل آن یک ضریبی به نام آلفای 

رود. چنانچه ای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده، به کار میرسشنامهکرونباخ است برای آزمون پایایی پ

های پرسشنامه از نظر پایایی دارای همبستگی درونی پرسش بیشتر باشد 2/2ضریب محاسبه شده از رقم 

  (.3180مناسبی بوده و قابل پذیرش است )خاکی، 

بر معیار سنتی آلفای کرونباخ از معیار ها عالوه برای تعیین پایایی هر یک از سازه پایایی ترکیبی:

ها نه کنند. برتری این معیار نسبت به آلفای کرونباخ این است پایایی سازهتر پایایی ترکیبی استفاده میمدرن

 بین ترکیبی شوند. مقدار پایاییهایشان با یکدیگر محاسبه میبه صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازه

 (. پس3188است )کالنتری،  قبول قابل 2/ 2باالتر از ترکیبی مقدار پایایی که است در نوسان صفر و یک

 خطای مقدار دهنده افزایش هایگویه حذف از طریق پرسشنامه بهبود پایایی دنبال به ترکیبی پایایی

 شده است. ترکیبی استفاده پایایی پژوهش از در این .ها است شاخص

گیری روایی همگرا های اندازهازش مدل پس از بررسی معیار پایایی، دومین معیار بر ب( روایی همگرا:

تأثیر  تحت مورد مطالعه سازه از واریانس درصدی چه دهد کهمی نشان AVE است. شاخص AVE یا شاخص

  .شودمی استفاده سازه روایی سنجش یا روایی همگرا برای AVE از شاخص .است بوده سازه آن نشانگرهای

 میانگین شاخص به اند. بنابراین، با توجهنموده تعیین AVE شاخص بودن مناسب باال را برای به 2/ 5مقدار

است. پس از  مورد بررسی سازه مناسب روایی نشان دهنده 5/2 مقادیر باالتر از AVE شده استخراج واریانس

-ها و خروجی نرماز طریق تحلیل AVEحصول نتایج بارهای عاملی و ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، 

تر از حد نصاب و آستانه تعریف شده است؛ دهد مقادیر هر یک از متغیرهای مکنون بیشافزار، نشان می

 وب را تأیید کرد. توان مناسب بودن پایایی و روایی همگرای وضع مطلبنابراین، می
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 شاخص روایی همگرا، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی . معیارهای1جدول

 پایایی ترکیبی AVEروایی همگرا  متغیرهای مکنون
 

 آلفای کرونباخ

 234/0 233/0 710/0 ساختار معماری فناوری معنایی

 276/0 278/0 834/0 ابزارهای معنایی

 
های فعالیت

 بازیابی اطالعات

 257/0 233/0 895/0 فراداده 

 209/0 293/0 745/0 آنتولوژی

 726/0 889/0 743/0 آر دی اف

 807/0 249/0 868/0 یو آر آی

 266/0 250/0 724/0 ایکس ام ال

 

های میانگین روایی همگرا، پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس مؤلفه 3بر اساس جدول 

 2/2های بازیابی اطالعات بیشتر از رقم های فعالیتفناوری معنایی، ابزارهای معنایی و مؤلفهساختار معماری 

های پرسشنامه از نظر پایایی دارای همبستگی درونی مناسب بوده و پرسش دهدباشد. بنابراین نشان میمی

 قابل پذیرش است.

 

 فناوری معنایی با وضع مطلوب به کارگیریمقایسه وضع موجود 

ای بر مبنای پرسشنامه ؛آمد به دست جهت تأیید نهایی وضع مطلوب که با استفاده از معادالت ساختاری

نفر از متخصصان رشته علم اطالعات و  32ها در قالب طیف لیکرت طراحی گردید و به خروجی داده

مسلط بودند داده شد. های دیجیتالی شناسی که با موضوع فناوری معنایی در بازیابی اطالعات کتابخانه دانش

توسط جامعه آماری تکمیل گردید و با  بخش بود، 5این پرسشنامه در قالب سه پرسش که پرسش سوم دارای 

 آمده است. 32استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

 

 های دیجیتالیافزارهای کتابخانهاطالعات در نرم های معنایی در بازیابیفناوری به کارگیریوضع مطلوب  .95جدول 

  میانگین بیشترین کمترین تعداد

 پرسش اول 7000/1 00/5 30/6 40

 پرسش دوم 7495/1 00/5 95/1 40

 (مؤلفه 5پرسش سوم ) 3630/1 00/5 94/1 40
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و در  2222/2 نظران در پرسش اولهای اساتید و صاحب، میانگین پاسخ32های جدول  با توجه به داده

است. بنابراین هر سه پرسش به میزان باالیی مورد تأیید  1112/2و در پرسش سوم  2305/2پرسش دوم 

 باشند.  می

 

 (شاپیروو  کلموگروف اسمیرنوفها ). آزمون نرمال بودن داده99جدول

 کلموگروف اسمیرنوف شاپیرو

 مقداره آماره درجه آزادی داریسطح معنی مقداره آماره درجه آزادی داریسطح معنی

0,000 8 148/0 000/0 8 546/0 

0,000 8 148/0 000/0 8 546/0 

0 8 0 0 8 0 

0,971 8 827/0 900/0 8 414/0 

0,459 8 870/0 900/0 8 940/0 

0,023 8 850/0 900/0 8 992/0 

  

افزاری های نرم های مربوط به شرکت داری پرسشنامه ، مقدار سطح معنی33با توجه به جدول  

باشد، لذا می2 /25های دیجیتالی در هر دو آزمون شاپیرو و کلموگروف اسمیرنوف کمتر از مقدار  کتابخانه

از آزمون ناپارامتری  ها باید شود. بنابراین برای انجام مقایسه بین گروه ها رد می فرض نرمال بودن داده

 کروسکال والیس استفاده شود.

های افزارهای کتابخانهای بین وضع موجود نرمبا استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس مقایسه

فناوری معنایی در ساختار معماری، ابزارهای  به کارگیریآمده از میزان  به دست دیجیتالی با وضع مطلوب

افزارهای کتابخانه دیجیتالی در حوزه ری معنایی استفاده شده در بازیابی اطالعات نرمهای فناومعنایی و مؤلفه

 نشان داده شده است. 30بازیابی اطالعات انجام گرفت که نتایج آن در جدول 

 

 مقایسه وضع مطلوب با موجود در پرسش اول، دوم و سومکروسکال والیس  . آزمون آماری92جدول

 داریسطح معنی آزادیدرجه  کروسکال والیس 

 004/0 4 949/95 پرسش اول

 003/0 4 050/5 پرسش دوم

 000/0 4 945/25 (مؤلفه 5پرسش سوم )
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ها در پرسش اول که برابر آمده از تحلیل داده به دست داری، سطح معنی30های جدول با توجه به داده

آماری که دال بر عدم  درصد فرض صفر 35با اطمینان  25/2 و مقایسه آن با خطای مجاز است 223/2 با

افزاری های نرمیعنی بین وضع موجود شرکت ؛شودرد می است،اختالف بین وضع موجود و وضع مطلوب 

به  های دیجیتالی ایران از نظر ساختار معماری فناوری معنایی در بازیابی اطالعات با وضع مطلوبکتابخانه

 داری وجود دارد. معنی آمده از مدل پیشنهادی تحقیق اختالف دست

باشد و می 221/2ها در پرسش دوم که برابر با آمده از تحلیل داده به دست داری با توجه به سطح معنی 

آماری که دال بر عدم اختالف بین وضع  درصد فرض صفر 35با اطمینان  25/2 مقایسه آن با خطای مجاز

های دیجیتالی افزاری کتابخانههای نرمیعنی بین وضع موجود شرکت ؛شودرد می استموجود و وضع مطلوب 

آمده از مدل  به دست ابزارهای فناوری معنایی در بازیابی اطالعات با وضع مطلوب به کارگیریایران از نظر 

 .داری وجود داردنهایی تحقیق اختالف معنی

باشد و می 221/2پرسش سوم که برابر با  ها درآمده از تحلیل داده به دست داری با توجه به سطح معنی

درصد فرض صفرآماری که دال بر عدم اختالف بین وضع  35با اطمینان  25/2 مقایسه آن با خطای مجاز

های دیجیتالی افزاری کتابخانههای نرمیعنی بین وضع موجود شرکت ؛شودرد می استموجود و وضع مطلوب 

آمده از مدل  به دست اوری معنایی در بازیابی اطالعات با وضع مطلوبابزارهای فن به کارگیریایران از نظر 

 .داری وجود داردنهایی تحقیق اختالف معنی

 

 مقایسه مدل نهایی با وضع موجود در پرسش اول، دوم و سومها، . آزمون رتبه99جدول 

 

 پرسش اول

 هامیانگین رتبه تعداد 

 3,50 40 افزاریهای نرمشرکت

 41,50 40 مدل نهایی

  8 افزاریهای نرمشرکت پرسش دوم

 44,36 8 مدل نهایی

 44,50 90 افزاریهای نرمشرکت پرسش سوم

 92,50 90 مدل نهایی

 

ها با ها، بیانگر این موضوع است که میانگین رتبهرتبه آزمون 31آمده از جدول  به دست همچنین تحلیل

 52/03و در پرسش سوم برابر با  11/33و در پرسش دوم برابر با  5/32مدل پیشنهادی در پرسش اول برابر با 

 .استاست که بسیار بزرگتر و بهتر از وضع موجود 
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 گیرینتیجه

وع افزارهای مورد استفاده در این نهای دیجیتالی و نرمبا گسترش اطالعات و جهانی شدن آن، اهمیت کتابخانه

افزاری مطلوب است که بتواند در کمترین زمان صرف شده با شود. نرمها روز به روز بیشتر نمایان میکتابخانه

افزارهای جستجوی کارآمدتر، منسجم و معنادارتر پاسخگوی نیاز کاربران باشد. در نتیجه برخورداری نرم

ت است، اما تاکنون به این مهم پرداخته نشده های معنایی بسیار حائز اهمیهای دیجیتالی از فناوریکتابخانه

های معنایی برای های صورت گرفته در این زمینه است. وجود فناوریاست و پژوهش حاضر جزء اولین بررسی

های دیجیتالی بسیار ضروری است. استفاده از ساختار های بازیابی اطالعات در کتابخانهبهبود و تقویت سیستم

ای بر تعامل بهتر بین انسان و ماشین بیان توان مقدمهدر حوزه بازیابی اطالعات را می معماری فناوری معنایی

شود جستجو و معماری فناوری سبب می شود.تر اطالعات فراهم میواسطه آن امکان بازیابی دقیقه کرد که ب

به شناسایی منابع، توصیف و  قادر افزارهاتر از قبل انجام گرفته و نرمتر و بهینهحرکت در اطالعات بسیار سریع

سازی و بازیابی اطالعات و ارتباط بهینه بین سطوح مختلف ساختار ارتباط دقیق معنایی بین مفاهیم، ذخیره

قابل  افزارهای مورد مطالعه سامان، سیمرغ، تبیان و پیام حناندسترسی به این هدف در نرممعماری شوند. 

افزارهای مورد مطالعه از جمله ر معماری فناوری در برخی از نرمتوجه به ساختا ،اما؛ حصول و مطلوب بود

 یافزارهانشان داد که بیشتر نرم هاپاسارگاد، پارس آذرخش، رسا و پیام مشرق در وضعیت مطلوبی نبود. یافته

هنوز های معنایی در بازیابی اطالعات هستند و مراحل اولیه و شناخت فناوری در نظر گرفته شده، اکثریت در

همچنان که پژوهش حاجی احمدی، نوروزی  اند.به مرحله توسعه که نشانگر اجرایی بودن آنهاست نرسیده

افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران (، در رابطه با کاربرد فناوری معنایی برای سازماندهی اطالعات در نرم0231)

(، که 0232منیرشراز، آنجم )های یافته . همچنین بااین زمینه مناسب نیست دروضعیت شان داد که نیز ن

زیرا  ؛بیان کردند همسو نیست سازی دانش تأثیرگذار و بازیابی اطالعاتشناسی را برای مدلاستفاده از هستی

های کاربردی مستلزم ایجاد یک پایگاه اطالعاتی پیشرفته است که بتواند افزایش چشمگیر در استفاده از برنامه

 اربران نهایی را بازیابی کند.اطالعات مورد نیاز ک

از سوی دیگر رسالت اصلی وب فراهم کردن سازوکاری برای تبادل و به اشتراک گذاری اطالعات با  

افزارهای مورد مطالعه استفاده از زبان و ابزارهای خاصی در قالب اسناد قابل انتقال است. در این پژوهش نرم

کردند و از ، اصطالحنامه در بازیابی اطالعات استفاده میام ال ایکس ،یو آر آی بیشتر از ابزارهای معنایی

رود در کار میه ها ب بندی مفاهیم و ارتباط بین آنکه برای طبقه ا دبلیو ال ابزارهای اصلی آنتولوژی و

های پیشین نیز زیاد امیدوارکننده نیست افزاری خود ندارند. البته در این رابطه نتایج پژوهشزیرساخت نرم

از  (0232) فان یو، جانپینگ و ون، (0232نگی و کومار ) آمده با نتایج پژوهش به دست هایچرا که یافته
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های اطالعاتی مطابقت دارد. با توجه شناسی و زبان آن در زیرساخت پایگاههستی به کارگیریلحاظ ضرورت 

معنایی نیز نیاز به توجه اساسی از سوی به اهمیت ابزارهای معنایی در بازیابی اطالعات، این بخش از فناوری 

ها توسط زیرا شناخت ابزارهای معنایی جدید و استفاده از آن ؛دیجیتالی دارد افزارهای کتابخانهطراحان نرم

 ایتواند به شکل قابل مالحظهافزارهای کتابخانه دیجیتالی میافزار در طراحی و زیرساخت نرممهندسین نرم

 .دکنتسریع بازیابی اطالعات را 

دهی منابع، توصیف معنایی های فناوری معنایی برای شناسایی و آدرسافزارها به نوعی از مؤلفهبیشتر نرم

های های دیجیتالی و سایر سامانههای دیجیتالی، امکان تبادل اطالعات میان کتابخانهمنابع موجود در کتابخانه

توان می ،بنابراین ؛اندهای مختلف، را مورد توجه قرار دادهپذیری بین سیستم کنش اطالعاتی و همچنین میان

، آنتولوژی، PDF ایکس ام ال، ،یو آر آیهای فناوری معنایی افزارهای مورد مطالعه از مؤلفهگفت که اکثر نرم

همچنان که . کنندهای اطالعاتی استفاده میبه نوعی برای جستجوی تمام متن و همزمان در پایگاه فراداده

افزارهای (، که وضعیت نرم3131شهبازی، نوروزی و علیپورحافظی )های  نتایج پژوهش حاضر با یافته

تر از متوسط ارزیابی کرده بوند همسو است، های دیجیتالی را از نظر ابزارهای بازیابی اطالعات پایینکتابخانه

وب معنایی را در بازیابی  ( که نقش3132پژوهش شریفی، شعبان زاده و فیاض ) هایهمچنین با یافته

 اطالعات مورد توجه قرار داده بودند نیز مطابقت دارد. 

افزارهای سامان و پیام حنان و سیمرغ در مجموع در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش حاضر اگر چه نرم

افزارهای نرمبا این وجود اکثر  ؛اند های دیجیتالی داشتهافزارهای دیگر کتابخانهعملکرد بهتری نسبت به نرم

ساختار معماری فناوری معنایی، ابزارهای معنایی و  به کارگیریهای دیجیتالی در ایران از بعد کتابخانه

های دیجیتالی با مشکل های فناوری معنایی در تسریع بازیابی اطالعات کتابخانههمچنین استفاده از مؤلفه

های دیجیتالی و نتایج مقایسه بازیابی اطالعات کتابخانههای معنایی در با توجه به نقش فناوری .مواجه هستند

افزار  آن، نیاز به تالش بیشتر طراحان نرم به کارگیریوضع موجود استفاده از این فناوری با وضع مطلوب 

که  جهت پر کردن شکاف بین وضع موجود و کوشش برای رسیدن به وضع مطلوب را دارد و با اذعان به این

معنایی در بازیابی اطالعات از طریق پانل دلفی و بر اساس نظر متخصصان و همچنین  های فناوریمؤلفه

آمده  به دست ای هستندهای آماری استنباطی و معادالت ساختاری که داری اهمیت ویژهاستفاده از روش

زارهای های دیجیتالی در ایران توجه بیشتری به ابافزارهای کتابخانهشود طراحان نرمپیشنهاد می ،است

زیرا استفاده از  ؛ها در بازیابی اطالعات داشته باشند های فناوری معنایی و استفاده از آنفناوری معنایی، مؤلفه

ها منجر به ارتباط دقیق و معنایی بین مفاهیم شده و دسترسی به اطالعات را برای این ابزارها و فناوری

در بازیابی  فناوری معنایی به کارگیریاط قوت و ضعف شود نقبخشد. همچنین پیشنهاد میکاربران تسریع می
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ها و رسیدن به شرایط مطلوب  های دیجیتالی را شناسایی و برای بهبود وضعیت فعلی آناطالعات در کتابخانه

 تالش نمایند.

 

 سپاسگزاری

افزارهای مورد مطالعه  نرمدانند که از اعضای محترم پانل دلفی و مسئولین  نویسندگان مقاله بر خود الزم می

 در اجرای این پژوهش تشکر و قدردانی نمایند. ها در پژوهش حاضر به خاطر همکاری صمیمانه آن

 

 منابع
-SEMیابی معادالت ساختاری به روش حداقل مجذورات (. معرفی مدل4624حجت ) ،محمودی ؛آذر ،هیمن خضری ؛امانی، جواد

PLS ،55-14، (4)4، مجله برخط دانش روانشناختی. 

  ، چاپ اول. انتشارات بازتاب. تهران.نویسی نامه روش تحقیق با رویکردی به پایان .(4689خاکی، غالمرضا )

 ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.SEM-PLSافزار مدل سازی معادالت ساختاری با نرم .(4629آرش ) ،رضازاده ؛داوری، علی
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افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از بررسی میزان استفاده نرم .(4629مهدی ) ،علیپور حافظی ؛یعقوب ،نوروزی ؛شهبازی، فرزاد

 .854- 896 ،(6) 60 ،نامه پردازش و مدیریت اطالعاتپژوهش های خبره در بازیابی اطالعات،نظامهای ویژگی

های بازیابی شناسانه نظامهای معنایی و هستیبررسی ویژگی .(4623السادات ) کریمی، المیرا؛ بابایی، محمود؛ حسینی بهشتی، ملوک

 .نامه پردازش و مدیریت اطالعاتپژوهششناسی، اطالعات مبتنی بر اصطالحنامه و هستی

سازماندهی  شناسی و ابزارهایهای نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستینظام .(4620رحمت اهلل ) ،فتاحی ؛کفاشان، مجتبی

 .70-15 ،51، رسانی و کتابداریاطالعدانش عینی، 

 . چاپ اول.فرهنگ صبا، تهران: انتشارات اقتصادی -مدل سازی معادالت ساختاری در تحقیقات اجتماعی  .(4687) کالنتری، خلیل

افزارهای دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از  (، مطالعه تطبیقی نرم4629مهدی ) ،علیپور حافظی ؛نرگس ،نشاط ؛محمدی ارسی، فرزانه

 . 4403-4024 ،(1)92نظر بازیابی اطالعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات، 

 .492-404 ،(1)45، رسانیفصلنامه کتابداری و اطالع ،نظریه معناشناختی اطالعات .(4620) منصوری، علی

های دیجیتالی در ایران، کتابخانه دیجیتال معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانه .(4629سمانه ) ،خویدکی ؛نوروزی، یعقوب

 .71-36 ،57، رهیافت
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