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چکیده
هدف :مطالعة حاضر در راستای ارائهی چارچوبی مفهومی بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در خدمات کتابخانههای
دیجیتال انجام پذیرفته است.
روش :یک بررسی نظاممند و سیستماتیک بر روی ادبیات موجود انجام شد .در این پژوهش با مرور نظاممند و جستجوی
پایگاههای اطالعاتی از سال  2010تا  1149 ،2018رکورد در زمینة بکارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال
شناسایی و پس از حذف رکوردهای تکراری و تحلیل ژرفتر 128 ،رکورد اطالعاتی از مقاالت بانکهای اطالعاتی و
کنگرهها انتخاب و پس از ارزیابی کیفی با استفاده از سیاهة وارسی 48 ،رکورد اطالعاتی ( 24مقاله ژورنالی 11 ،مقالة
همایش و  9فصل از کتابها) برای مطالعه متن کامل و رمزگذاری کامل متن مقاالت در نشریات منتخب انتخاب و
در ابعاد مختلف طبقهبندی گردید.
یافتهها :مهمترین دستاوردهای پژوهش ،شناسایی شش مولفه اصلی و یکصد و چهارده گویه با الویتبندی به عمل آمده
بر اساس فراوانی استفاده از کدها (عاملها) در منابع مختلف ،شامل تجهیزات سختافزاری مورد نیاز با یازده گویه از
دوازده منبع  ،حوزة امکانات نرمافزاری بیست و یک گویه از شانزده منبع ،حوزة زیرساختهای شبکهای و مخابراتی
پانزده گویه از سه منبع ،در زمینة استانداردهای مورد نیاز سی و سه گویه از شش منبع ،در زمینة مسائل امنیتی و حریم
خصوصی پانزده گویه از سه منبع و از لحاظ ویژگیها و خصوصیات نیروی انسانی مورد نیاز نوزده گویه از چهار منبع
احصاء شدند.
اصالت اثر :این چارچوب میتواند به جامعة اطالعاتی در امر تحقیق ،توسعه ،اجراء و بهبود برنامههای ارائهی خدمات
کتابخانههای دیجیتال در بستر اینترنت اشیاء کمک نماید.
کلمات کلیدی :اینترنت اشیاء ،کتابخانههای دیجیتال ،چارچوب مفهومی ،مرور نظاممند؛ خدمات کتابخانهای.
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مقدمه

افزایش روز افزون حجم اطالعات ،گسترش سریع اینترنت ،تولید قالبهای گوناگون اطالعاتی ،پیدایش
و تحول چندرسانهایها1و تمایل فزایندة پژوهشگران به دسترسی به قالب الکترونیکی اطالعات ،نقش و عملکرد
کتابخانهها را در جهان امروز دستخوش تحول ساخته است .بهگونهای که در حال حاضر اینترنت گستردهترین
و روزآمدترین منبع اطالعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزایش است .بر این اساس و با توجه به رسالت
اصلی کتابخانهها در برآوردن نیازهای اطالعاتی کاربران ،امروزه مدلهای جدیدی برای طراحی کتابخانهها در
نظر گرفته میشود که در این میان کتابخانههای دیجیتالی جایگاه ویژهای را در محیط مجازی اینترنت به خود
اختصاص دادهاند (وانگ2003 2،؛ نقل در جنوی.)1392 ،
با ظهور فناوریهای نوین ،اینترنت اشیاء 3،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت .این واژه ،اولین بار در سال
 1999توسط کوین اشتون4بکار برده شد .او جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی ،از جمله اشیای
بیجان ،برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند
(میرکآباد ،حاج زینالعابدینی .)1396 ،همچنین در آن برای هر موجودی (انسان ،حیوان و یا شیء) قابلیت
ارسال داده از طریق شبکههای ارتباطی ،اعم از اینترنت یا اینترانت فراهم گردد (پفیستر2011 5،؛ نقل در
علوینیا .)1396 ،بنابراین همانطور که مالحظه می شود ،بسترهای بکاگیری اینترنت اشیاء بسیار گسترده است
و در این میان کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی نیز از این مساله بی بهره نماندند.
در حال حاضر ،کتابخانههای دیجیتال مدرن ،شامل طیف گستردهای از اشیاء دیجیتال همانند سند متنی،
تصویر ،فایل صوتی ،فایل ویدئویی ،نرمافزار و غیره هستند .در حیطة نوظهور اینترنت اشیاء ،اشیاء هوشمند
نقش محوری در فراهم کردن خدمات جدید هوشمند برای انسان و ماشین ایفاء میکنند .گسترش روزافزون
استفاده از فناوریهایی همچون شبکههای بیسیم و دستگاههای هوشمندی که مجهز به حسگرهای مختلف،
برچسبهای آر.اف.آی.دی6.و یا ارتباطات میدان نزدیک7میباشند ،منجر به توسعة تفکر مفهوم فناوری نوین
اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال شده است .این فناوری جهانی را توصیف میکند که در آن هر چیزی،
از جمله اشیاء بیجان ،برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به سیستمهای هوشمند اجازه دهند تا آنها را
سازماندهی و مدیریت کنند (وحدت .)1396 ،از سوی دیگر در عصر انفجار اطالعات ،نیازهای اطالعاتی
کاربران بسیار متنوع و وسیع شده است .در زمینة ارائهی خدمات متنوع اطالعاتی منجمله سازماندهی اطالعات
و ارتباطات و ارائهی خدمات کتابخانههای دیجیتال تغییرات گسترده در راه و بسیار نزدیک هستند .بنابراین،
افزودن اشیاء هوشمند ،در کتابخانههای دیجیتال به عنوان منابع اطالعاتی و ارائهِ خدمات نوین آنها شامل ذخیره،
_______________________________________________________________
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بازیابی و اشاعه چالش برانگیز (چالشهای فراهمآوری و تبادل دادهها و فرادادهها ،فضاهای ذخیرهسازی،

مباحث امنیتی و حریم خصوصی ،استانداردها و پروتکلهای تبادل داده ،شبکهها و ملزومات ،فضاهای ابری و
تحلیل کالندادهها و سختافزارها و نرمافزارهای مورد نیاز و ارتباطی در راستای تسهیل و گسترش اشاعه
اطالعات) میباشد (فورتینو 1و همکاران .)2016 ،هدف این مقاله ،بررسی مسیر حرکت به سمت
کتابخانههای دیجیتال در بستر اینترنت اشیاء میباشد که در نتیجه بازیابی اطالعات و مدیریت و پرس و جوی
موثر اشیاء هوشمند و دسترسیها را در کتابخانههای دیجیتال ممکن میسازد.
با مطالعات مروری نظاممند و تحلیل کامل پژوهشهای گذشته با استفاده از ابزارهای مختلف ،شناسایی
مولفههای اصلی و گویههای فرعی مربوط به هرکدام در راستای گسترش ارائهی خدمات کتابخانههای دیجیتال
در محیط اینترنت اشیاء امکانپذیر خواهد شد و برای پژوهشگران و فعاالن این حوزه میتواند به عنوان یک
شاخص تصمیمگیری مبتنی بر شواهد معتبر در نظر گرفته شود .لذا تالش میگردد در راستای دستیابی به اهداف
پژوهش مطالعات تکمیل و ارائه گردد.
روش پژوهش
برای دستیابی به هدف این مطالعه ،یک بررسی نظاممند و سیستماتیک بر روی ادبیات موجود انجام شد.
دلیل گزینش این روش برای دستیابی به هدفهای پژوهش آن بود که اطالعات بسیاری دربارة اینترنت اشیاء
و الزامات پیادهسازی آن در محیطهای گوناگون ـ از جمله کتابخانههای دیجیتال ـ بود ،ولی نگاهی فراگیر
دربارة چگونگی بکارگیری در دست نبود« .تارگرسان2و همکارانش» ( )2006نیز بر این باورند که در شرایطی
که مقادیر فراوانی داده موجود است ،نظرات شخصی چندان اهمیت نداشته و با کمک مرور نظاممند میتوان
به دقت شواهد را بررسی و ارزیابی نمود.
مرور نظاممند عبارت است از بررسی شواهد پیرامون پرسشی که بـه گونـهای واضـح تـدوین شده است.
در این بررسی ،از روشهای منظم و مشخصـی جهـت شناسـایی ،گـزینش و ارزیـابی نقادانة پژوهشهای اولیه
در باب موضوع استفاده میشود و دادههای ایـن مطالعـات اسـتخراج و تجزیه و تحلیل میشوند .در این روش،
تمام مطالعات منفرد مرتبط شناسایی ،ارزیابی و خالصـه میشوند تا امکان دسترسی به شواهد موجود برای
تصمیمسازان بیش از پیش فراهم آید .بدیهی است ترکیب نتایج چندین پژوهش ،برآورد قابـل اطمینـان و
دقیـقتـری جهـت مداخلـة اثربخش فراهم میآورد تا مطالعهای منفرد (مرکز مرورها و انتشار .)2009 3،این
مـرور مـی تواند کمبودهای دانشی ما را دربارة مسائل و مـداخالت حـوزه و موضـوعی خـاص نشـان دهـد
(پتیکریو2003 4،؛ نقل در عباسی و سراجزاده.)1394 ،
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به بیان دیگر ،مرور نظاممند به شکلی مؤثر ،در یکپارچهسازی اطالعات معتبر و ارائهی مبنایی
برای تصمیمگیری منطقی نقش ایفاء میکند (مولرو .)1994 1،استفاده از روشهـای نظاممند و شفاف در مرورها
و بررسیها ،اریبیهای (خطای نظاممند) مطالعه را محدود میکنـد و پیامدهای اتفاقی2را کاهش میدهد؛ از
این رو ،نتایج مطمئنتری فراهم میکند که براسـاس آن تصمیمگیری میشود (انـتمن3و همکـاران1992 ،؛
اکسـمان4و همکـاران1993 ،؛ نقل در عباسی و سراجزاده .)1394 ،لذا برای دستیابی به اهداف پژوهش گامهای
زیر برنامهریزی و انجام پذیرفت:
گام اول :تعیین هدف و سوال تحقیق :هدف تحقیق شناسایی و دستهبندی مهمترین زمینهها و چالشهای
تحقیقاتی مورد خطاب در منابع استخراجی بود .در این راستا تالش شد به مسئلهی اصلی پژوهش " ملزومات
مورد نیاز در توسعه و اجراء خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده از اینترنت اشیاء چیست؟" پاسخ داده شود.
گام دوم :جستجوی بانکهای اطالعاتی :جهت دستیابی به مطالعات انجام پذیرفته در بانکهای اطالعاتی
التین کلیدواژههای )* (IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librarو در بانکهای اطالعاتی
فارسی جستجو ("اینترنت چیزها" یا "اینترنت اشیاء *") و (کتابخانه دیجیتال *) در عنوان /چکیده /کلمات
کلیدی تا تاریخ  1ژوئن  ،2018از طریق بانکهای اطالعاتی کتابشناختی التین همچون

Library Science

)…  )Database, Web of Science, Scopus, LISTA, and LISA,و بانکهای اطالعاتی داخلی (نورمگز،
مگایران ،سیویلیکا ،کتابخانه ملی ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،پایگاه اطالعات علمی مرکز جهاد
دانشگاهی) انجام پذیرفت.
گام سوم :انتخاب مطالعات :مقاالت نشریات ،همایشها و بخشهای کتاب که شامل فاکتورهای زیرساختی
بالقوه جهت ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال در اینترنت اشیاء بودند ،انتخاب شدند.
گام چهارم :تجزیه و تحلیل دادهها :ترکیب دادهها با استفاده از طرحهای طبقهبندی.
گام پنجم :ارائهی نتایج :مولفههای تأثیرگذار در یک نمودار به همراه تعداد گویههای مؤثر ارائه گردید.
گام ششم :تفسیر نتایج و نتیجهگیری.
به عنوان بخشی از گام دوم ،کلیدواژههای مد نظر جهت جستجو در پایگاه دادههای اصلی کتابشناختی در
دسترس تعیین و در بازة زمانی بین سالهای ( 2010سال آغازین مطالعات اینترنت اشیاء در کتابخانهها و
علیالخصوص کتابخانههای دیجتال با توجه به مطالعات و پژوهشهای پیشین (شواهد) میباشد) تا پایان می
( 2018همزمان با شروع پژوهش و گام دوم بود) مورد بررسی و کاوش قرار گرفت که نتایج آن در جدول ،1
ردیف  10آمده است.
جدول  1تعداد سوابق استخراج شده از پایگاه دادههای کتابشناختی و سمپوزیومهای اینترنت اشیاء و
کتابخانههای دیجیتال را نشان میدهد و جستجو در می  2018انجام شد .همانطور که در جدول  1ارائه شده
_______________________________________________________________
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 در تهیه دادهها برای تجزیه. رکورد شد1149  جستجوی سیستماتیک برای مقاالت منجر به جمع آوری،است
) بارگیریX9  در یک پایگاه داده با اندنوت (نسخة، همه رکوردها جهت مدیریت منابع به دست آمده،و تحلیل
. رکورد برای تجزیه و تحلیل بیشتر انتخاب شدند568  در مجموع، با حذف نسخههای تکراری.و وارد شدند
2018  نتایج جستجو در بانکهای اطالعاتی مختلف تا پایان می.1جدول
Database
Search Query
Web of Science
Library Science Database (ProQuest)
LISA: Library & Information Science
Abstracts (ProQuest)
Scopus
LISTA: Library, Information Science &
Technology Abstracts (EBSCO)
The ACM Digital Library (ACM FullText
Collection)
Emerald
OCLC
Library of Congress
Retrieved studies presented in symposiums
Noormags
Magiran
Civilica
nlai
Sid
ISC
Sub-total

Records #

(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)
(IOT OR "internet of thing*") AND (Digital librar*)

24
83
92
98
6
490
0
119
30
41
1
1
4
160
0
0
1149

 رکورد اطالعاتی از مقاالت بانکهای128 ،در مرحله بعد پس از بازبینی اولیه و مطالعة مقدماتی چکیدهها
اطالعاتی و مقاالت کنگرهها انتخاب گردید که در زمینه توسعه کتابخانه دیجیتال در محیط اینترنت اشیاء بودند
. رکورد اطالعاتی برای مطالعه متن کامل انتخاب گردید44 و در نهایت
 معیارهای پذیرش و عدم پذیرش مقاالت.2جدول
معیار عدم پذیرش

معیار پذیرش

غیر فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

زبان مقاله

2010 قبل از سال

2018  الی می2010 از سال

زمان ارائهی مقاله

مواردی غیر از کتابخانههای دیجیتال

کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال

موضوع مطالعه

 مقاالت چاپ نشده،نظرات شخصی

مقاالت چاپ شده در نشریات و کنفرانسهای معتبر

نوع مطالعه

مقاالت با اطالعات ناقص

 نشریه و روش پژوهش مشخص،اطالعات نویسنده

وضعیت اطالعات

.باشد

 نتایج جستجوی نظاممند و انتخاب مقاالت برگزیده.1شکل
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تجزیه و تحلیل ،در مرحله چهارم ،مبتنی بر خواندن و رمزگذاری کامل متن مقاالت در نشریات منتخب
است .همچنین در این مرحله ،چند نشریه عمدتاً مستثنی بودند زیرا به نظر میرسد این مدارک تأکید متفاوتی
نسبت به آنچه که در ابتداء و در چکیدة مقاله آمده است ،دارند .نمونة نهایی مدارک مورد بررسی شامل 44
رکورد اطالعاتی ( 24مقاله ژورنالی 11 ،مقالة همایش و  9فصل از کتابها) است .در مرحله بعد ،همه
مقاالت شناسایی شده در ابعاد مختلف طبقهبندی شدند .با این حال ،در فرایند طبقهبندی ،نویسندگان تغییرات
را حذف کردند و مضامین ایجاد کردند تا تمامی کدهای شناسایی شده در این مطالعه را پوشش دهند .برای
دستیابی به اجماع در مورد چگونگی تفسیر ،برچسبگذاری و ساختاری مقاالت استخراج شده ،نویسندگان
چندین جلسه ترتیب دادهاند .در این جلسات ،درک مشترک و تفاوت عقاید نویسندگان به طور گسترده مورد
بحث قرار گرفت .در یک روش مشترک ،نویسندگان تالش کردند تا عوامل مختلفی را در ابعاد سطح باالتر
سازمان دهند .به طور تلویحی ،ابعاد و عوامل زمینهسازی آن تنظیم و تجدید شکل میشوند تا اینکه تمام
عوامل تحت پوشش قرار گیرند و نیازی به تعدیل بیشتر الزم نباشد .با الویتبندی به عمل آمده بر اساس
فراوانی استفاده از کدها در منابع مختلف شش مولفة اصلی شناسایی شدند و بر اساس طبقهبندیها و کد
گذاریهای فرعی یکصد و چهارده گویه به شرح شکل  1استخراج شدند.
تجهيزات
سختافزاری
امکانات
نرمافزاری

( 11گويه)

( 21گویه)

مؤلفههای

زیرساختهای
شبکهای و
مخابراتی
( 15گویه)

اینترنت اشیاء در
استانداردهای
مورد نیاز

کتابخانههای دیجیتال

( 33گویه)

ویژگیها و
خصوصیات
منابع انسانی

مسائل امنیتی و
حریم
خصوصی (15
گویه)

(  19گویه)

شکل  .2مولفهها و گویههای اصلی مورد نیاز

يافتهها
اولین یافته توصیفی قابل توجه این است که توجه جامعه اطالعاتی و کتابخانههای دیجیتال به اینترنت
اشیاء از سال  2013شروع و هرچه به سمت سال  2018حرکت میکنیم در حال افزایش است .در کتابخانههای
دیجیتال و در راستای ارائهی خدمات میبایست شش مولفة اصلی که نقش پر رنگی در معماری اطالعات
اینترنت اشیاء دارند و در راستای ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال نیز نقش بارزی ایفاء مینمایند مورد
بررسی قرار گیرند .این شش مؤلفه عبارتند از :تجهیزات سختافزاری ،امکانات نرمافزاری ،زیرساختهای
شبکهای و مخابراتی ،استانداردهای مورد نیاز ،مسائل امنیتی و حریم خصوصی و ویژگیها و خصوصیات
منابع انسانی که در زیر به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
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▪ تجهيزات سختافزاري:
بسیاری از خدمات کتابخانة دیجیتال با استفاده از سختافزارهای موجود در کتابخانه انجام میپذیرد و

این سختافزارها هستند که بار زیادی از تحلیل و پردازش دادهها را به دوش میکشند .طبیعی است که
سختافزارها جزئی جدایناپذیر از اینترنت اشیاء هستند و بدون آنها نمیتوان کاری انجام داد .اما اینکه
چه ویژگیهای سختافزاری برای کاربست اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال الزم است در جدول
سه ،آمده است.
جدول  .3ویژگیهای سختافزاری الزم برای کاربست اینترنت اشیاء برای خدمترسانی در کتابخانههای دیجیتال

گویهها
قابلیت ذخیرهسازی حجم انبوهی از دادهها در سرور کتابخانة دیجیتال
پردازش دادهها در کتابخانه دیجیتالی مبتنی بر امکانات موجود در ابرها
ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده از سختافزارهای موجود
میزان بهرهمندی کاربران از امکانات سختافزاری موجود در کتابخانه

امکان بهرهجوئی از تگهای آر.اف.آی.دی3.در ارائهی خدمات کتابخانة دیجیتال
امکان بهرهجوئی از چیپها جهت شناسایی افراد ،اشیاء ،ارتباط و تبادل اطالعات
امکان بهرهجوئی از پد(سنسور) فشار در راستای شناسایی افراد ،اشیاء و تبادل اطالعات

امکان بهرهجوئی از سنسورهای مختلف از قبیل سنسور مجاورت ،آکوستیک،
تصویر و  ،...در راستای تبادل بهتر اطالعات
امکان استفاده از سوئیچهای مورد استفاده در الیة شبکه در راستای تبادل بهتر اطالعات

امکان استفاده از روترهای مورد استفاده در الیة شبکه در راستای تبادل بهتر اطالعات

امکان استفاده کاربران کتابخانه دیجیتال از تبلتها و گوشیهای هوشمند

منبع
آرمز2000 1،
سپهر ،فرشته و همکاران1395 ،؛ نوروزی و حداد
اسکویی1397 ،
احمد2016 2،
احمد2016 ،
رحیمپور1390 ،؛ مدیری1389 ،؛ احمد2016 ،

حان2017 4،؛ یگانه و همکاران1394 ،
حان2017 ،؛ یگانه و همکاران1394 ،
حان2017 ،؛ یگانه و همکاران1394 ،
علوینیا1396 ،؛ یگانه و همکاران1394 ،
علوینیا1396 ،؛ یگانه و همکاران1394 ،
منصوریان1389 ،؛ کیانی و محدرضا1390 ،
محنان و همکاران2018 5،

▪ امکانات نرمافزاری:
ناگفته پیداست که برای راهاندازی و بهرهبرداری از سختافزارهای موجود نیاز به نرمافزارهایی قدرتمند
است .از این رو ،از دیگر ملزومات بکارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال نرمافزارها هستند .اما
اینکه چه امکانات نرمافزاری برای کاربست اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال الزم است در جدول چهار،
به تفصیل آمده است.

_______________________________________________________________
1

Arms
2 Ahmad
3 RFID
4 Hahn
5 Mohanan et al.
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جدول  .4امکانات نرمافزاری الزم برای کاربست اینترنت اشیاء برای خدمترسانی در کتابخانههای دیجیتال
منبع

گویهها
میزان تطبیق سنسورهای مختلف از قبیل سنسور مجاورت ،آکوستیک ،تصویر و  ...با نرمافزار کتابخانه
دیجیتال

نوروزی و حداد اسکویی1397 ،

قابلیت عرضه خدمات مبتنی بر فناوریهای وب  2از طریق اینترنت اشیاء

برادلی2007 1،

ایفاء نقش نرمافزار رابط اینترنت اشیاء توسط نرمافزار کتابخانه دیجیتال

لیانگ2018 2،؛ ماسیس2015 3،

ایفاء وظیفه یکپارچهسازی دستگاههای سیستم و اتصال آنها توسط نرمافزار کتابخانه دیجیتال در راستای
ایجاد بدنه سیستم اینترنت اشیاء
برقراری ارتباط پروتکلهای ایجاد شده در اینترنت اشیاء و نرمافزار کتابخانه دیجیتال
استفاده از الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی اف.آر.بی.آر4در راستای ارائهی
خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده از اینترنت اشیاء

لیانگ2018 ،؛ ماسیس2015 ،
نوروزی ،علیپور حافظی ،و جعفریفر1394 ،
نوروزی ،علیپور حافظی ،و جعفریفر1394 ،

استفاده از قواعد توصیف و دسترسی به منبع آر.دی.اِی5در محیط اینترنت اشیاء

نوروزی ،علیپور حافظی ،و جعفریفر1394 ،

ارائهی وب معنایی مانند چارچوب توصیف منبع آر.دی.اِف6در محیط اینترنت اشیاء

نوروزی ،علیپور حافظی ،و جعفریفر1394 ،

بهرهجوئی از زبان هستیشناسی وب اُ.دابلیو.اِل7.در محیط اینترنت اشیاء

نوروزی ،علیپور حافظی ،و جعفریفر1394 ،

استفاده از مکانیاب جهانی منبع یو.آر.اِل(8مکانیاب منبع و اشیاء در وب)

نوروزی ،علیپور حافظی ،و جعفریفر1394 ،

بهرهجوئی از فلکسونومیها و تاکسونومیها در راستای ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده از

نوروزی ،علیپور حافظی ،و جعفریفر1394 ،
حاجی احمدی و نوروزی1396 ،

اینترنت اشیاء
استفاده از نقشههای موضوعی در راستای ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده از اینترنت اشیاء
بهرهجوئی از نظامهای ذخیره و بازیابی اطالعات برای دسترسپذیر کردن مجموعة منابع اطالعاتی
طراحی شده در کتابخانة دیجیتال از طریق اینترنت اشیاء

نوروزی ،علیپور حافظی و جعفریفر1394 ،
نوروزی ،علیپور حافظی و جعفریفر1394 ،
9

تحلیل اطالعات با استفاده از اینترنت اشیاء در کتابخانهدیجیتال

پاریزینژاد1393 ،؛ حایر و همکاران2013 ،

تحلیل بالدرنگ دادههای کالن در نرمافزار کتابخانه دیجیتال

پاریزینژاد1393 ،؛ بات201710،

استفاده از فناوری محاسبات ابری در تحلیلهای بالدرنگ و نرمافزار کتابخانه دیجیتال

نوروزی و حداد اسکویی1397 ،

استفاده از پایگاهداده و منابع کتابخانه دیجیتال در خدماترسانی از طریق اینترنت اشیاء

نوروزی و حداد اسکویی1397 ،

ایجاد اپلیکشن مناسب جهت استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال از طریق تلفنهمراه هوشمند و تبلت در

منصوریان1389 ،؛ کیانی1390 ،
محنان و همکاران2018 ،

دسترس کاربران کتابخانه
بهرهجوئی از اینترنت اشیاء در خدمات امانت و تحویل مدارک منابع دیجیتال از طریق نرمافزار کتابخانه
دیجیتال
توانایی نمایش لینکهای تشکیل دهنـدةاطالعات در زنجیـرة تولید ،انتقال ،ذخیره ،پردازش و
اشاعةاطالعات توسط تکنولوژی پردازش اطالعات بر پایة آر.اف.آی.دی.
توانایی نمایش لینکهای تشکیل دهنـدةاطالعات در زنجیـرة تولید ،انتقال ،ذخیره ،پردازش و
اشاعةاطالعات توسط تکنولوژی پردازش اطالعات بر پایه ان.اف.سی.

11

نوروزی و حداد اسکویی1397 ،
مدیری1389 ،؛ رحیمپور1390 ،؛ احمد2016 ،
قاضی میرسعید1396 ،

_______________________________________________________________
1

Bradley
2 Liang
3 Massis
4F.R.B.R
5RDA
6RDF
7OWL
8URL
9Hair et al.
10
Bhatt
11
NFC
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▪ زیرساختهای شبکهای و مخابراتی:
اینترنت اشیاء بر ارتباط میان سختافزارها ،نرمافزارها ،تجهیزات ،و ابزارهای گوناگون استوار است .طبیعی
است که چنین ارتباطی مستلزم زیرساخت شبکهای و مخابراتی مجهزی باشد .اما اینکه چه زیرساخت شبکهای با
چه ویژگیهایی برای کاربست اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال الزم است در جدول پنج آمده است.
جدول  .5زیرساختهای شبکهای و مخابراتی الزم برای کاربست اینترنت اشیاء برای خدمترسانی در کتابخانههای دیجیتال

منبع

گویهها
قابلیت استفاده از سیستم خدمات مکانمحور1در کتابخانه دیجیتال

محنان و همکاران2018 ،

قابلیت استفاده از شبکههای سلوالر 2جهت تبادل اطالعات در کتابخانه دیجیتال

محنان و همکاران2018 ،

قابلیت استفاده از شبکههای بیسیم ماهوارهای (سیگنالهای تلویزیونی ،رادیویی،
ویدئویی ،صوتی و شبکههای تلفنیماهوارهای) در کتابخانه دیجیتال

یگانه و همکاران1394 ،

قابلیت استفاده از فناوریهای بیسیم برد کوتاه وای .فای ،بلوتوث3در کتابخانه دیجیتال

محنان و همکاران2018 ،

بهرهجویی از قابلیت اف.اچ.اس.اس(4.انتقال اطالعات در شبکههای بیسیم) در کتابخانه دیجیتال

یگانه و همکاران1394 ،

بهرهجویی از قابلیت دی.اس.اس.اس(5.انتقال اطالعات در شبکههای بیسیم) در کتابخانه دیجیتال

یگانه و همکاران1394 ،

قابلیت استفاده و امکان ایجاد شبکههای حسگری در کتابخانه دیجیتال

یگانه و همکاران1394 ،

قابلیت استفاده از پروتکل آر.پی.ال6.در تبادل اطالعات کتابخانه دیجیتال

یگانه و همکاران1394 ،

استفاده از پروتکل تی.سی.پی/.آی.پی7.در تبادل اطالعات کتابخانه دیجیتال

یگانه و همکاران1394 ،

بهرهجوئی از پروتکلیو.دی.پی8.در تبادل اطالعات کتابخانه دیجیتال

یگانه و همکاران1394 ،

بهرهجوئی از پروتکل آی.پی.وی.چهار9در تبادل اطالعات در کتابخانه دیجیتال

یگانه و همکاران1394 ،

استفاده از فناوری غیر سلوالر  6لو پان10مانند لورا /سیگفاکس

11

یگانه و همکاران1394 ،

امکان استفاده از نرمافزار و پروتکلهای اینترنت اشیاء در کتابخانه دیجیتال با پهنای
باند اینترنت کتابخانه
بهرهگیری از شناسة دیجیتال12در تبادل اطالعات در راستای ارائهی خدمات کتابخانه
دیجیتال
13

توانمندی استفاده از فناوری زد .ویو در راستای ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال

محنان و همکاران2018 ،
خدمتگزار1396 ،
یگانه و همکاران1394 ،

_______________________________________________________________
(مثل1LBS )GPS
21G, 2G, 3G, 4G, 5G
3Bluetooth,Wi-Fi
4FHSS
5DSSS
6 RPL

7 TCP/IP
8 UDP
9 IPv4
0

1 6LoWPAN

1

1 LoRA/Sigfox

2

1 DOI

3

1 Z-Wave
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استانداردهای مورد نیاز:
افزون بر زیرساختهای شبکهای و مخابراتی برای پیوند میان سختافزارها ،نرمافزارها ،تجهیزات ،و
ابزارهای گوناگون ،استانداردهای متفاوتی هم نیاز است تا این ابزارها بتوانند با یکدیگر تعامل داشته
باشند .اما اینکه چه استانداردهایی برای کاربست اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال الزم است در
جدول شش ،ذکر گردیده است.
جدول  .6استانداردهای الزم برای کاربست اینترنت اشیاء برای خدمترسانی در کتابخانههای دیجیتال
گویهها
استفاده از استاندارد زد 1، 39/50 .در امر تبادل ،جستجو و بازیابی اطالعات در
راستای ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال با فناوری اینترنت اشیاء
استفاده از مارک ایکس.ام.ال2.جهت بازنمودن و تبادل دادهها روی وب توسعه
یافته در فناوری اینترنت اشیاء
استفاده از دابلین کور با هدف کمک به بهبود کشف منبع در شبکه وب
استفاده از استاندارد مودز3جهت توصیف عناصر کتابشناختی اشیاء دیجیتالی
4
رعایت استاندارد فرادادهای توصیفی مدز
5
استفاده از قالبهای استاندارد محتوا
استفاده از زبان نشانهگذاری تعمیم یافتة استاندارد اس.جی.ام.ال(6.استاندارد ایزو )8870
7

استفاده از زبان نشانهگذاری ایکس.ام.ال.
استفاده از استاندارد توصیف آرشیوهای کدگذاری شده ایی.ای.دی
رعایت استاندارد توصیف آرشیوی کدگذاری10در راستای تعریف و شرح حوزه
و محتوای آرشیوی به منظور ارتقاء دسترسپذیری در ارائهی خدمات کتابخانه
دیجیتال با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
رعایت استاندارد بینالمللی مدیریت رکوردها (ایزو  )15489در ارائهی خدمات
کتابخانه دیجیتال با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
رعایت استاندارد انیکس(11تبادل اطالعات پیوسته) در ارائهی خدمات کتابخانه
دیجیتال با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
رعایت استاندارد و چارچوب توصیف منبع12در ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال
با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
رعایت استاندارد تکس.ام.دی13.در ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده از
فناوری اینترنت اشیاء
9

منبع
صمیعی1395 ،
احمدی1388 ،
صمیعی1395 ،
احمدی1388 ،
صمیعی1395 ،؛ احمدی1388 ،
صمیعی1395 ،؛ احمدی1388 ،
صمیعی1395 ،؛ احمدی1388 ،
صمیعی1395 ،
صمیعی1395 ،؛ احمدی1388 ،
تنانت1384 8،؛ صمیعی1395 ،
صمیعی1395 ،؛ احمدی1388 ،
صمیعی1395 ،
احمدی1388 ،
صمیعی1395 ،
احمدی1388 ،
صمیعی1395 ،
احمدی1388 ،
صمیعی1395 ،
صمیعی1395 ،
احمدی1388 ،

_______________________________________________________________
1 Z39.50
2

MARK
MODS
4 MADS
… 5PDF, GIF, JPEG,
6 SGML
7 XML
8Tennant, roy
9 Encoded Archival Description
10
EAD
11
ONIX
12
RDF
13
textMD
3
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______________________________________________________________
صمیعی1395 ،
رعایت استاندارد فرادادهای تصاویر ثابت در ایکس.ام.ال( .میکس)1در ارائهی
احمدی1388 ،
خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
صمیعی1395 ،
رعایت استاندارد قالب فراداده طرح رمزنگاری متن (تی.ای.آی)2در ارائهی
احمدی1388 ،
خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
صمیعی1395 ،
رعایت استاندارد زبان حقوقی دیجیتالی باز (او.دی.آر.ال)3در ارائهی خدمات
احمدی1388 ،
کتابخانه دیجیتال با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
4
صمیعی1395 ،
رعایت استاندارد رمزگذاری و انتقال فرادادهها (متس) در ارائهی خدمات
احمدی1388 ،
کتابخانه دیجیتال با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
صمیعی1395 ،
رعایت استاندارد فرادادهای حفاظت (پرمیس)5در ارائهی خدمات کتابخانه
احمدی1388 ،
دیجیتال با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
رعایت الگوی مرجع او.ای.آی.اس .در ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده صمیعی 1395 ،رضائیشریفآبادی،
1390
از فناوری اینترنت اشیاء
رعایت الگوی مرجع او.ای.آی .در ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال با استفاده از صمیعی 1395 ،رضائیشریفآبادی،
1390
فناوری اینترنت اشیاء
رعایت استانداردهای کتابخانة دیجیتال و تطبیق آنها با استانداردهای اینترنت اشیاء
در ارائهی خدمات کتابخانة دیجیتال با فناوری اینترنت اشیاء
رعایت استانداردهای کتابخانة دیجیتال و تطبیق آنها با استانداردهای اینترنت اشیاء
و استانداردهای آی.اس.آی.آر.آی8.در ارائهی خدمات کتابخانة دیجیتال با
فناوری اینترنت اشیاء
رعایت استانداردهای کتابخانة دیجیتال و تطبیق آنها با استانداردهای اینترنت اشیاء
و استانداردهای ایزو در ارائهی خدمات کتابخانة دیجیتال با فناوری اینترنت اشیاء
رعایت استانداردهای کتابخانة دیجیتال و تطبیق آنها با استانداردهای
آی.ای.ای.ای ،9.در ارائهی خدمات کتابخانة دیجیتال با فناوری اینترنت اشیاء
قابلیت پیادهسازی استانداردهای الیة چارچوب در معماری اینترنت اشیاء در
معماری کتابخانة دیجیتال
قابلیت پیادهسازی استانداردهای الیة زیرساخت ،اتصال و شبکة اینترنت اشیاء در
معماری کتابخانة دیجیتال
قابلیت پیادهسازی استانداردهای معماری پروتکلهای اینترنت اشیاء در معماری
کتابخانة دیجیتال
قابلیت پیادهسازی استانداردهای مدیریت ،کنترل و کارآیی اینترنت اشیاء در
معماری کتابخانة دیجیتال
قابلیت پیادهسازی استانداردهای شناسه و امنیت در اینترنت اشیاء و در معماری
کتابخانة دیجیتال
قابلیت پیادهسازی استانداردهای سنجش و ارزیابی اینترنت اشیاء در معماری
کتابخانة دیجیتال
قابلیت پیادهسازی استانداردهای سرویسها و برنامههای کاربردی در اینترنت اشیاء
در معماری کتابخانة دیجیتال

گوئریری و همکاران2016 6،
7

اودروما و گانچف2010 ،
گوئریری و همکاران2016 ،
اودروما و گانچف2010 ،
گوئریری و همکاران2016 ،
اودروما و گانچف2010 ،
گوئریری و همکاران2016 ،
محمدیان و زارعی1394 ،
گوئریری و همکاران 2016
محمدیان و زارعی 1394
گوئریری و همکاران 2016
محمدیان و زارعی 1394
گوئریری و همکاران 2016
محمدیان و زارعی 1394
گوئریری و همکاران2016 ،
محمدیان و زارعی1394 ،
گوئریری و همکاران2016 ،
محمدیان و زارعی1394 ،
گوئریری و همکاران2016 ،
محمدیان و زارعی1394 ،

_______________________________________________________________
1

MIX
2 TEI
3 ODRL
4 METS
5 PREMIS
6 Guerrieri et al
7 O’droma, and Ganchev
8 ISIRI
9 IEEE
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گوئریری و همکاران2016 ،
قابلیت پیادهسازی استانداردهای محاسبات و پردازش داده ابری در اینترنت اشیاء
محمدیان و زارعی1394 ،
در معماری کتابخانة دیجیتال

▪ مسائل امنيتي و حريم خصوصي:
امنیت همیشه یکی از چالشهای کلیدی فناوری اطالعات بوده است و گهگاهی موجب شده تا
بهرهبرداری از خدمات فناوری اطالعات متوقف شود .بیتردید یکی از جنبههای کلیدی اینترنت اشیاء
نیز امنیت است .از آنجا که بسیاری از ابزارها به شکلی یکپارچه در اینترنت اشیاء بر بستر شبکه به
یکدیگر متصل میشوند ،شاید نفوذپذیری و هک کردن یک مجموعه نیز آسانتر باشد .به هر شکل
مسائل ایمنی نیز از زمرة ابعاد کلیدی کاربست این پدیده در کتابخانههای دیجیتال هستند .اما اینکه
چه مسائل امنیتی در این زمینه مطرح هستند در جدول هفت ،اشاره شده است.
جدول  .7مسائل امنیتی الزم برای کاربست اینترنت اشیاء برای خدمترسانی در کتابخانههای دیجیتال
گویهها
ایجاد چالشهای امنیتی با بکارگیری اینترنت اشیاء در ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال

حفظ سطح مطلوب امنیت اطالعات در ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال با
فناوری اینترنت اشیاء
بهبود رعایت قوانین مربوط به حق مالکیت معنوی و فکری منابع اطالعاتی با
بهرهبرداری از اینترنت اشیاء در ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال
حفظ حریم خصوصی کاربران با بکارگیری اینترنت اشیاء در خدمات کتابخانه
دیجیتال
رعایت شفافیت در دسترسی و استفاده از اطالعات و اسناد طبقهبندی شده با بکار
گیری اینترنت اشیاء در ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال
ارتقاء محرمانگی اطالعات با بهرهجوئی از اینترنت اشیاء در ارائهی خدمات
کتابخانه دیجیتال
رعایت یکپارچگی دادهها با بکار گیری اینترنت اشیاء در ارائهی خدمات کتابخانه
دیجیتال
اطمینان به اعتبار دادهها با بهرهمندی از اینترنت اشیاء در ارائهی خدمات کتابخانه
دیجیتال
خود سازماندهی اطالعات با حفظ موارد امنیتی با بهرهمندی از اینترنت اشیاء در
ارائهی خدمات کتابخانه دیجیتال
دسترسپذیر نمودن اطالعات با بکار گیری اینترنت اشیاء در ارائهی خدمات
کتابخانه دیجیتال
انعطافپذیری با حفظ موارد امنیت اطالعات بهرهمندی از اینترنت اشیاء در ارائهی
خدمات کتابخانه دیجیتال
ارتقاء امنیت شبکه و اطالعات که با مؤلفههای شناسایی ،محرمانگی ،یکپارچگی و
انکارناپذیری ارتباط مستقیم دارد در ارائه خدمات کتابخانة دیجیتال با اینترنت اشیاء
میزان آمادگی در مقابل حمالت داس/د.داس(1قابل درک و تکنیکهای خاص
و سازوکارهایی برای مقابله در محیط اینترنت اشیاء پیشبینی شده است)
تشخیص کلی حمالت ،بازیابی و مقاومت برای مقابله با تهدیدات خاص

منبع
قیصری و همکاران1392 ،
قیصری و همکاران1392 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،
قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،

_______________________________________________________________
DOS/DDos
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میزان اهمیت رعایت مباحث امنیتی ،کنترل دسترسیها

قیصری و همکاران1392 ،؛ عطاریان،
1395؛ سلمانینژاد1394 ،

▪ ویژگیها و خصوصیات منابع انسانی:
از آنجا که یکی از مسائل مهمی که در تعریف کتابخانههای دیجیتال وجود دارد نیروی انسانی است،
بیتردید بدون حضور نیروی انسانی نمیتوان انتظار ارائة خدمات کارآمدی داشت .از این رو ،از دیگر
ابعاد کلیدی اینترنت اشیاء و بکارگیری آن نیروی انسانی توانمندی است که قادرند از این پدیدهها
بهرهبرداری کنند .اما اینکه چه نیروی انسانی با چه قابلیتهایی برای کاربست اینترنت اشیاء در
کتابخانههای دیجیتال الزم است ،استخراج و در جدول هشت ذکر گردیده است.
جدول  .8ویژگیهای منابع انسانی الزم برای کاربست اینترنت اشیاء برای خدمترسانی در کتابخانههای دیجیتال

ویژگیها و خصوصیات منابع انسانی
میزان پذیرش فناوریهای جدید در کتابداران
آشنایی کتابداران با فناوری اینترنت اشیاء
مهارت کتابداران در بکارگیری اینترنت اشیاء
آشنایی کتابداران با فناوریهای آر.اف.آی.دی.
آشنایی کتابداران با فناوریهای ان.اف.سی

آشنایی کتابداران با فناوریهای ارتباطی بیسیم (وایفای .بلوتوث3G,4G ،و )...

آشنایی کتابداران با سیستمعاملهای تلفنهمراه
آشنایی کتابداران با استانداردهای کتابخانة دیجیتال و اینترنت اشیاء
آشنایی و مهارت کتابداران با دادههای هوشمند و اشیاء دیجیتال
مهارت کتابداران در دسترسی به اطالعات دیجیتال و ارزیابی آن در محیط
آنالین
میزان آمادگی همکاری و تعامل کتابخانه با متخصصان بیرونی
حمایت مدیران ارشد سازمان شما از بهکارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانة
دیجیتال
لزوم برگزاری دورههای آموزشی در ارتباط با هوشمندسازی و بکارگیری
اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال برای کتابداران
میزان آشنایی کتابداران با پروتکلهای مبادله و یکپارچهسازی خدمات محتوایی

میزان آشنایی با فنون تولید مدارک ،فایلها و شکلهای دیجیتال مثل
 pdf،docو ...
توانایی کتابداران در تبدیل قالبهای اطالعاتی به یکدیگر
میزان آشنایی کتابدارن با فضای پردازش ابری
1
مهارتهای کتابداران در کار با فضاهای ذخیرهسازی ابری
مهارتهای کتابداران در کار با نرمافزارهای ابری(2مانند و )...

منبع
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی 1392؛ نوروزی  1393و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
محنان و همکاران2018 ،
محنان و همکاران2018 ،
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،؛ نوروزی 1393 ،و 1392
جنوی و بابالحوائجی1392 ،
جنوی و بابالحوائجی1392 ،

جمعبندی و نتیجهگیری
در این مطالعه ،یک بررسی منظم بر ادبیات موضوعی موجود در زمینة بکارگیری اینترنت اشیاء در
کتابخانههای دیجیتال انجام شد که مهمترین دستاورد آن عبارت بود از شناسایی مولفههای اصلی پژوهش با
_______________________________________________________________
1

… One Drive ،Google Drive ،Drop Box,
… 2 iCloud ،iTunes ،iOS,
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الویت بندی به عمل آمده بر اساس فراوانی استفاده از کدها (عاملها) در منابع مختلف ،شامل تجهیزات
سختافزاری مورد نیاز ،امکانات نرمافزاری ،زیرساختهای شبکهای و مخابراتی ،استانداردهای مورد نیاز ،مسائل
امنیتی و حریم خصوصی ،ویژگیها و خصوصیات نیروی انسانی مورد نیاز و گویههای مورد نیاز برای هر کدام،
که جمعاً یکصد و چهارده گویه شناسایی شدند .در حوزة تجهیزات سختافزاری یازده گویه از دوازده منبع ،در
حوزة امکانات نرمافزاری بیست و یک گویه از شانزده منبع ،در حوزة زیرساختهای شبکهای و مخابراتی پانزده
گویه از سه منبع ،در زمینة استانداردهای مورد نیاز سی و سه گویه از شش منبع ،در زمینة مسائل امنیتی و حریم
خصوصی پانزده گویه از سه منبع و از لحاظ ویژگیها و خصوصیات نیروی انسانی مورد نیاز نوزده گویه از چهار
منبع شناسایی شدند.
مقاالت مورد بررسی ،نشان از افزایش تعداد مقاالت مروری حوزة تخصصی در سنوات اخیر دارد و غالب
آنها مسائل فنی مورد نیاز را بیش از مسائل مدیریتی و نیروی انسانی مورد بررسی قرار دادهاند .در یک سطح
عملیاتیتر ،قابل مالحظه است بعد فناوری بیش از همه مورد نگرانی است و مشخصات فنی و مسائل زیرساختی
در طول طراحی سیستم و ساختار به چشم میخورد و به دستاندرکاران امر پیشنهاد مینماید که در این حوزه به
راهبردها و سیاستهای خود بر روی موضوعات مهمی از قبیل چالشها امنیتی و حریم خصوصی ،استانداردها و
پروتکلهای تبادل داده ،شبکهها و ملزومات ،فضاهای ابری و تحلیل کالندادهها و سختافزارها و نرمافزارهای
مورد نیاز بپردازند.
در پژوهش جاری تالش شد کلیة مولفههای مورد نیاز در این زمینه با تدوین یک چارچوب روششناسی با
ترکیب روشهای تحقیقات نظاممند و استفاده از یافتههای پژوهش حاضر جهت دستیابی به مولفهها و گویههای
اولیه یک الگوی بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در خدمات کتابخانههای دیجیتال با استفاده از روشهای
مختلف احصاء و ارائه گردد .همچنین سعی بر آن است زیرساختهای مورد نیاز بکارگیری اینترنت اشیاء در
مولفهها و گویه های گوناگون مربوط به هرکدام از متون مختلف استخراج و معرفی گردند ،اما از جنبههای
گوناگون قابل توسعه و بررسی است لذا پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی ارائهی الگوی مفهومی بکارگیری
اینترنت اشیاء در خدمات نوین کتابخانههای دیجیتال و اعتبارسنجی آن مد نظر قرار گیرد و در پژوهشهای
جداگانهای معماری ،پروتکلهای مورد نیاز اینترنت اشیاء در کتابخانههای دیجیتال و قابلیتهای نرمافزارهای
موجود در ایران مورد بررسی واقع شوند .همچنین ضروری مینماید پژوهشهای دقیق و جداگانه جهت کاربست
هر کدام از مولفهها و گویهها انجام پذیرد.
در ارتباط با محدودیتهای پژوهش بایستی به چند مورد اشاره نمود .مورد اول ،تعصب در انتخاب مقاالت
مناسب است .این مطلب به این موضوع اشاره دارد که ممکن است پژوهشگران نتوانسته باشند تمامی مقاالت
مرتبط را شناسایی نمایند .جهت غلبه به این موضوع ،در جستوجوی اولیة مقاالت در پایگاههای اطالعاتی
مختلف ،وجود یکی از کلمات کلیدی در تمامی بخشهای مقاله تعریف شد تا حجم گستردهای تحت پوشش
قرار گیرد .همچنین به منابع مقاالت منتخب نیز جهت تکمیل لیست اولیه رجوع شد .به هر حال ممکن است
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هنوز تعدادی مقالة مناسب یافت نشده باشد .مورد دوم از محدودیتهای این پژوهش پیشرفتهای فناوری،

سرعت آن و لزوم بروزرسانی پژوهش است که برای رفع آن تالش شد تا زمان ارائهی نتایج دائم موضوع را
در پایگاههای اطالعاتی موجود رصد نمائیم.
از محدودیتهای دیگر کلیدی این مقاله آن است که اگرچه سه پدیدآور مقاله ،در فرایند استخراج کدها
درگیر بودهاند و کدها و گویههای استخراج شده ،توسط یک نفر دیگر ـ دکتری علم اطالعات و دانششناسی
ـ نیز کنترل و تأیید گردیدند ،ولی یافتههای به دست آمده هنوز به سطح باالیی از روایی نرسیدهاند و یک
مطالعة دیگر الزم است ـ از طریق پنل دلفی یا روشهای دیگر ـ که اعتبار گویههای به دست آمده در آن
سنجیده و تأیید شوند.
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نوروزی ،یعقوب؛ علیپور حافظی ،مهدی؛ جعفریفر ،نیره ( .)1394پروتکلهای مبادله اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی .قم :دانشگاه
قم.
وحدت ،داود  .) 1396 ( .اینترنت اشیاء  .تهران :آتی نگر .
یگانه ،حسن؛ صبائی ،حمیده؛ دیندوست ،محمد ( .)1394تحلیل فناوریهای ارتباطی با هدف شناسائی جهت گیریهای مرتبط با
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