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رویکردهای باال-به پایین و پایین-به باال برای شناسایی کاربران، خدمات و رابط کاربر یک 
کتابخانه دیجیتال 2.0 *1

مترجمان: حسین ادبی فیروزجاه
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مینا یمینی فیروز
کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیــده: بــه رغــم وجــود مــدل هــای نظری بــرای کتابخانــه هــای دیجیتــال، مطالعــات و رهنمودهــای مربــوط به شناســایی 
کاربــران کتابخانــه دیجیتــال، کاربــران و نیازهــای آنهــا بــه لحــاظ رابط کاربــرو خدمــات، بــه ویــژه در زمینــه یــک کتابخانــه 
دیجیتــال 2.0 هنــوز بــه خوبــی شــناخته نشــده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن نــوع از کتابخانــه دیجیتــال بــرای پــروژه هایــی 
کــه مــی خواهنــد در محیــط وب بیشــتر متصــل باشــند و انتظــارات کاربــران بالقــوه خــود را بهتــر بــرآورده کننــد، مهــم 
هســتند اثــر مــا بــا عنــوان »کتابخانــه هــای دیجیتالــی غنــی: کاربــران و رابط کاربــر آنهــا« بــا هــدف درک بهتــر نیازهــای 
کاربــران از نظــر تعامــل و مشــارکت در یــک کتابخانــه دیجیتــال بنــام فونتــه گایــا بیــب از طریــق توســعه یــک کتابخانــه 
دیجیتــال غنــی و مشــارکتی انجــام شــده اســت. ایــن مقالــه بــرای نخســت، بــه بــار چالــش هــای پیچیدگــی ایــن نــوع 
ــر روی روش  ــه ب ــپس، مقال ــردازد. س ــی پ ــر م ــدگاه کارب ــور از دی ــال و همینط ــه دیجیت ــدگاه کتابخان ــا، از دی رابط کاربره
انتخــاب شــده  جهــت دســت یافتــن بــه آن تمرکــز مــی کنــد، کــه یــک ترکیــب از رویکــرد بــاال- بــه پاییــن )وضعیــت فــن 
خدمــات کتابخانــه هــای دیجیتــال( و پاییــن- بــه بــاال )شناســایی مشــخصات و الزامــات کاربــران از طریــق مطالعــات کاربر( 
اســت. ایــن روش بیشــتر نتایــج خوبــی بــه دنبــال داشــته و شــیوه هــا، خدمــات و فعالیــت هــای معمــول را مشــخص کــرده 

کــه مــی تواننــد بــه عنــوان مبنایــی بــرای ایجــاد یــک کتابخانــه دیجیتــال تعاملــی و مشــارکتی در نظــر گرفتــه شــوند. 
کلمــات کلیــدی: کتابخانــه هــای دیجیتــال؛ مطالعــات کاربــر؛ رابط کاربرها؛رویکردهــای پاییــن- بــاال و بــاال- پاییــن؛ خدمــات 

ــه دیجیتال. کتابخان

1. کاربر، ناشناخته بزرگ کتابخانه های دیجیتال؟
مــدل هــای نظــری کتابخانــه هــای دیجیتــال2 ماننــد مــدل مرجــع کتابخانــه دیجیتــال3 یــا چارچــوب تعاملــی تریپتیــچ4  
کاربــر را در جایــگاه یکــی از ارکان کتابخانــه هــای دیجیتالــی قــرار داده انــد. مــدل هــا بــر نیــاز کاربــر در طــی تولیــد یــک 
ــا ایــن حــال،  ــودورو6 ، 2008(. ب ــوز و همــکاران5 ، 2004؛ تســاکوناس و پاپات ــد )گونکال ــی تاکیــد دارن ــه دیجیتال کتابخان
ــط طراحــی  ــا و باورهــای غل ــر مجموعــه ای از پیــش فــرض ه ــی ب ــب مبتن ــی اغل ــه دیجیتال ــری کتابخان ــط هــای  کارب راب

 .Leblanc E. (2017) Top-Down and Bottom-up Approaches to Identify the Users, the Services and the Interface of a 2.0 Digital Library :این ترجمه ا ی است از مقاله * .1

In: Kamps J., Tsakonas G., Manolopoulos Y., Iliadis L., Karydis I. (eds) Research and Advanced Technology for Digital Libraries. TPDL 2017. Lecture Notes in 

Computer Science, vol 10450. Springer, Cham

2. Digital Libraries Theoretical Models

3. Digital Library Reference Model (DLRM)

4. Interaction Triptych Framework (ITF)

5. Goncalves et al

6. Tsakonas & Papatheodorou
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می شــود و در نهایــت بازتابــی از نیازهــای خــود ســازندگان کتابخانــه هــای دیجیتالــی هســتند )دینــت7 ، 2009؛ دوبــروا و 
همــکاران8 ، 2012(. رابــط هــای کاربــری بــه جــای اینکــه بیــن کاربــران و محتواییــات دیجیتالــی باشــند، بــه عنــوان یــک 

محــل درگیــری میــان کاربــران واقعــی بــا کاربرانــی کــه ســازندگان در تصــور خــود پرورانــده انــد، تبدیــل شــده انــد. 
ــرای شــناخت بهتــر  ــراری تعــادل در ایــن وضعیــت و همیــن طــور ب ــرای برق از اواخــر دهــه 90 میــالدی، مطالعــه ای ب
ایــن کاربــران خــاص و فعالیــت هایشــان صــورت گرفتــه اســت )بیشــاب9 ، 1999؛ بلندفــورد و همــکاران10 ، 2001، برایــان11  
ــس14 ،  ــفاکاکیس و کاپیداکی ــکاران13 ، 2009؛ اس ــی و هم ــکاران12 ، 1998؛ کیمان ــس و هم ــورد، 2000، جون و بلندف
2002؛ تنــگ و همــکاران15 ، 1999؛ واوریــک و همــکاران16 ، 2008(. برخــی از کتابخانــه هــای دیجیتالــی، ماننــد گالیــکا17  
ــران شــان شــروع  ــا ســیر تکامــل کارب ــران را جهــت انطبــاق رابط کاربرهــا ب ــا ایروپینــا18   نیــز مطالعــات گســترده کارب ی
کردنــد. موفقیــت ایــن مطالعــات منجــر بــه انتشــار قوانینــی شــده اســت کــه بــه پــروژه هــای مشــابه کمــک مــی کننــد 
تــا آنهــا همــان کار را انجــام دهنــد. )اســدی و همــکاران19 ، 2003؛ بیدویــن و دنیــس20 ، 2014؛ بونیــو21 ، 2017؛ کافــو 
و همــکاران22 ، 2008؛ دیریکــس و ناتــال23 ، 2013؛ جــی آم وی24 ، 2012؛ راسموســن و همــکاران25 ، 2011(. بنابرایــن، 
بــا وجــود ایــن  پیشــنهادها و مطالعــات، کاربــران کتابخانــه هــای  دیجیتالــی هنــوز هــم بــه خوبــی شــناخته نشــده انــد. از 
یــک طــرف، مطالعــات بــر یــک جنبــه از تجربیــات کاربــر تمرکــز مــی کننــد )معمــوالً تجربیــات جســتجو و خوانــدن(؛ و 
از طــرف دیگــر، آنهــا بــا یــک پــروژه خــاص در ارتبــاط هســتند کــه پــس از چنــد ســال از انتشــار اولیــن رابــط کاربــری 
راه انــدازی شــد. از ایــن رو، آنهــا فقــط یــک دیــدگاه جانبدارانــه نســبت بــه تمــام کتابخانــه هــای دیجیتالــی دارنــد، یعنــی 
رفتارهــای کلــی بــرای یــک کتابخانــه دیجیتالــی خــاص کــه تاکنــون مطالعــات کلــی بســیار کمــی انجــام شــده اســت. 
بنابرایــن، در حــال حاضــر کتابخانــه هــای دیجیتالــی در نقطــه عطفــی قــرار دارنــد. آنهــا بــه تدریــج در حــال حرکــت بــه 
ــه  ــه  بازیگــران مــی شــوند ب ــل ب ــران  تبدی ــی کــه کارب ــه اصطــالح نســل262.0  هســتند، جای ســمت رابط کاربرهــای ب
جــای اینکــه خواننــدگان منفعــل باشــند. کتابخانــه هــای نســل جدیــد دیگــر تنهــا محــل ذخیــره داده نیســتند، جایــی کــه 
ــکاری  ــذاری و هم ــتراک گ ــه اش ــرای ب ــی ب ــا فضاهای ــند، ام ــل دســترس باش ــرای مشــاهده قاب ــا ب ــت و تنه ــا ثاب داده ه
هســتند، کــه داده هــا عمدتــاً از طریــق فعالیــت هــای کاربــران ماننــد  اضافــه کــردن حاشــیه هــا یــا پیوندهــا تجدیــد، غنــی و 
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پویــا  مــی شــوند. اگــر مطالعــات فراوانــی دربــاره مشــارکت کاربــران بــرای ســایر پــروژه هــای انســانی انجــام شــده باشــد 
ــی30 ، 2010؛  ــات پژوهش ــبکه اطالع ــی29 ، 2011؛ 2009؛ ش ــر و واالس28 ، 2013؛ هول ــل27 ، 2012؛ کاس )آالم و کمپب
رومئــو و بالســر31 ، 2011(، امــا هنــوز هــم بــرای کتابخانــه هــای دیجیتالــی کــم هســتند. نیازهــای کاربــران از لحــاظ تعامل 

بــا محتــوا و همــکاری کتابخانــه هــای دیجیتالــی، بــه وضــوح شــناخته شــده نیســتند.

2. کاربران واقعی کتابخانه های دیجیتال چه کسانی هستند؟ اهداف و روش ها
بــر اســاس ایــن مطالعــات و از طریــق ارائــه یــک کتابخانــه دیجیتالــی خــاص نســل 2.0 بــرای مطالعــات ایتالیایــی بــه 
نــام فونتــه گایــا بیــب32  ، هــدف از پــروژه کتابخانــه هــای دیجیتالــی غنــی: کاربــران و رابط کاربرهــای آنهــا، در نظــر گرفتــن 
نیازهــای اساســی کاربــران در محتــوای کتابخانــه دیجیتالــی غنــی و مشــارکتی اســت. چندیــن ســوال پژوهشــی  بــر مبنای 
ایــن کار وجــود دارد: چــه کســانی هــدف و کاربــران نهایــی و واقعــی کتابخانــه دیجیتالــی علمــی نســل 2.0 هســتند؟ آیــا 
آن بــرای مــا )یعنــی عامــه دانشــگاهی هــا بــا ســواد دیجیتالــی بــاال(، کســانی ماننــد مــا و یــا افــراد دیگــری طراحــی شــده 
اســت؟ آن از لحــاظ خــود ادراکــی و انتظــارات کاربــر نســبت بــه یــک کتابخانــه دیجیتالــی نســل 2.0 بــه چــه معناســت؟ 
ــا ایــن انتظــارات باشــد و نیازهــای ضمنــی شــکل بگیــرد؟ آیــا  چــه نــوع رابط کاربــری بایــد ســاخته شــود تــا مطابــق ب
مــی توانیــم رابــط کاربــری شــخصی و قابــل تنظیــم را تصــور کنیــم کــه بصــری و موثــر باشــد؟ بــه طــور گســترده، ایــن 
کار مبتنــی بــر تشــکیل یــک جامعــه مختلــط متشــکل از دانشــگاهیان و بیشــتر افــراد عمــوم اســت کــه هــر دو گــروه 
بــه عنــوان کاربــران کتابخانــه در حــال ســاخت در نظــر گرفتــه شــده انــد. آن همچنیــن عوامــل مشــوق کاربــران بــرای 
مشــارکت بــا یــک کتابخانــه دیجیتالــی را بررســی مــی کنــد: آیــا محتــوا، رابط کاربــر، زیرســاخت و یــا جامعــه  تشــکیل 
شــده یــک کتابخانــه دیجیتالــی اســت کــه کاربــران را ترغیــب بــه اســتفاده از یــک منبــع بــه جــای دیگــری مــی کنــد؟

 هــدف از ایــن کار ارائــه روشــی اســت کــه فراتــر از اصــل »اگــر مــا ســاختیم، آنهــا مــی آینــد« اســت کــه بــه ویــژه در 
پــروژه هــای علــوم انســانی دیجیتــال ماندگار اســت )دینــت، 2009؛ دوبــروا و همــکاران، 2012؛ ماکــوس و کیــل33 ، 1994؛ 
ویلســون34 ، 2003(. بــه نظــر می-رســد اصــل دوم بــر اســاس یــک رویکــرد بــاال- بــه پاییــن اســتوار اســت کــه بــه شــدت 
تحــت فشــار قــرار دارد، یعنــی  طراحــان، رابط کاربــر را فقــط از دیــدگاه خودشــان توســعه مــی دهنــد. همانطــور کــه قبــاًل 
ذکــر شــد ایــن برتــری از بــاال ممکــن اســت بــه رابط کاربرهــای نامناســب منتهــی شــود،. بــه ایــن خاطــر اســت کــه مــا 
تصمیــم گرفتیــم کــه یــک رویکــرد دوگانــه اتخــاذ کنیــم: یــک رویکــرد پاییــن- بــه بــاال، بــر اســاس نیازهــای کاربــران 
بالقــوه و یــک رویکــرد بــاال- بــه پاییــن، نــه تنهــا بــر اســاس اهــداف  طراحــان، بلکــه در پــروژه هایــی کــه در حــال حاضــر 
وجــود دارد: در ادغــام ایــن دو رویکــرد، هــدف ایــن اســت کــه یــک رابط کاربــر، مبتنــی بــر نیــاز کاربــر ایجــاد کنیــم کــه 
از ویژگیهــای نوآورانــه شناســایی شــده بــا رویکــرد بــاال بــه پاییــن اســت، در حالــی کــه بــا آنچــه کاربــران انجــام مــی دهند 
و از طریــق رویکــرد پاییــن بــه بــاال مــی خواهنــد، ســازگار بــا یکدیگــر هســتند. ایــن رویکــرد دوگانــه مربــوط بــه نخســتین 
گام از ایــن کار اســت. نتایــج بدســت آمــده مبنایــی بــرای توســعه نمونــه هــای اولیــه خواهــد بــود، کــه پــس از آن بــا یــک 

گــروه از کاربــران بــرای تجزیــه و تحلیــل فعالیــت هــا و شناســایی نیــاز هــای جدیــد مــورد آزمایــش قــرار مــی گیرنــد.
27. Alam & Campbell

28. Causer & Westeel

29. Holley

30. Research Information Network

31. Romeo & Blaser

32. Fonte Gaia Bib

33. Markus & Keil

34. Wilson



31

مــورد فونتــه گایــا بیــب بــه مــا کمــک خواهــد کــرد تــا مجموعــه ای از پیشــنهادات را بــرای توســعه و مشــارکت جهــت 
ــران و  ــه کارب ــوط ب ــرات مرب ــن  تفک ــن ای ــم. همچنی ــه کنی ــی نســل 2.0 ارائ ــای دیجیتال ــه ه ــران  کتابخان ــف کارب تعری
رابط کاربــری آنهــا،  منجــر بــه آگاهــی دربــاره مشــارکت  عمــوم بــا میــراث نوشــتاری دیجیتــال و عوامــل تشــکیل جوامــع 

مختلــط از کاربــران خواهــد شــد.

3. نتایج اولیه: کاربران و خدمات

1.3. از دیدگاه یک کتابخانه دیجیتالی: رویکرد باال- به پایین
رویکــرد بــاال- بــه پاییــن  مبتنــی بــر  وضعیــت فــن کتابخانه هــای دیجیتالــی و پروژه هــای علــوم انســانی دیجیتالی بــود که  
مشــابه بــا فونتــه گایــا بیــب اســت. پــس از تجزیــه و تحلیــل اینپــروژه هــا، بــه نظــر مــی رســد کــه رابط کاربــری کتابخانــه 
هــای دیجیتالــی بــه شــکل یــک موزاییــک از خدمــات اســت. ایــن خدمــات ماننــد اجــزای کلیــدی ارتبــاط بیــن کاربــران 
و محتــوای دیجیتالــی عمــل مــی کننــد. ایــن رابطــه را مــی تــوان بــه عنــوان وابســتگی تعریــف کــرد. در واقــع، زمانــی کــه 
کاربــران بــه یــک محتــوای دیجیتالــی دسترســی دارنــد، رابط کاربــر یــک یــا چنــد خدمــات فراهــم مــی کنــد کــه کاربــران 
از آن اســتفاده مــی کننــد. ماهیــت خدمــات هــم بــه نــوع محتــوای انتخــاب شــده و هــم مشــخصات کاربــران بســتگی 
دارد. بــا ایــن حــال، ویژگــی هــای یــک محتــوای خــاص را مــی تــوان توســط خدمــات مــورد اســتفاده جهــت ارتبــاط بــا 
آن مــورد توجــه قــرار داد. در نهایــت، اگــر مشــخصات کاربــران تغییــر نکنــد، روش کار آنهــا مــی توانــد بــا خدمــات ارائــه 

شــده تغییــر کنــد )شــکل 1(. 
اجــازه دهیــد نمونــه ای از خدمــات دانلــود را بیاوریــم. ایــن خدمــات مبتنــی بــر پیشــنهاد قالــب هــای مختلــف خروجــی35  
 pdf.، epub.، اســت. بنابرایــن، ایــن قالــب هــا بــه ماهیــت منبــع بســتگی دارد: اگــر یــک متــن قالــب هــای مختلفــی ماننــد
jpeg.، tiff. یــا xml. ارائــه مــی دهــد یــک تصویــر قابلیت های محــدودی دارد عمدتــا tiff. و jpeg.. شــکل خدمات خــود را تحت 
تأثیــر یــک منبــع خــاص قــرار مــی دهــد. امــا جنبــه ای از یــک منبــع نیــز مــی توانــد بــا قالــب خروجــی توســط کاربــران 
انتخــاب شــده باشــد. یــک منبــع موجــود در pdf یــا در xml همــان شــکل و ویژگــی هــای مشــایه را نخواهــد داشــت. در 
عــوض، کاربــران امکانــات جدیــدی بــرای دیــدن و تجزیــه و تحلیــل منبــع دارنــد. بــه عنــوان مثــال، آنهــا مــی تواننــد یــک 
منبــع را بــا قالــب pdf جایگزیــن کننــد امــا یــک قالــب xml ترجیحــاً بــرای پــردازش خــودکار متــون، اســتخراج داده هــا و 
غیــره اســت. بنابرایــن، خدمــات دانلــود مــی توانــد تجربــه هــای کاربــران را بــا ارائــه راه هــای مختلفــی بــرای دریافــت یــک 

منبــع تقویــت کنــد.
 شکل 1. نمایش یو ام ال رابطه خدمات – منبع - کاربر

35. Export
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در حــال حاضــر، ایــن مــدل منجــر بــه طبقــه بنــدی خدمــات موجــود در کتابخانــه هــای دیجیتالــی و مــدل ســازی آنهــا در 
هســتی شناســی یــو ام ال36  مــی شــود. ایــن طبقــه بنــدی بر ایــن تاکیــد دارد که کتابخانــه هــای دیجیتالــی بین وفــاداری به 
نقــش هــای ســنتی کتابخانــه هــا کــه بــا ارائــه خدماتــی یکــی پــس از دیگــری نســخه بــرداری مــی کننــد )مشــاوره اســناد، 
ــد  ــات تولی ــوای خدم ــاوری هــای وب نســل 2.0 )محت ــر فن ــوآوری تحــت تاثی ــات ارتباطــی(، و ن ــات مشــاوره، خدم خدم
شــده توســط کاربــر( در نوســان اســت. انــواع خدمــات مختلــف تمایــل دارنــد ارتبــاط بیــن کتابخانــه هــای دیجیتالــی و 
کاربــران آنهــا را تغییــر دهنــد. کتابخانــه هــای دیجیتالــی از یــک رابطــه یــک جانبــه، جایــی کــه ابــزار و تخصــص خــود را 
بــرای کاربــران شــان ارائــه مــی دهند،کــم کــم بــه ســمت رابطــه چنــد جانبــه حرکــت مــی کننــد تــا کاربــران با کتابخانــه های 
دیجیتالــی و ســایر کاربــران همــکاری کننــد. پــس ایــن هســتی شناســی بــه مــا بینشــی راجــع بــه عملکردهــای داخلــی 
یــک کتابخانــه دیجیتالــی مــی دهــد و کمــک مــی کنــد تــا خدمــات بالقــوه را بــرای فونتــه گایــا بیــب در ذهــن مجســم 

کنیــم.

2.3. از دیدگاه یک کاربر: رویکرد پایین- به باال
نیازهــای کاربــران بــا اســتفاده از رویکــرد پاییــن- بــه بــاال، از طریــق انتشــار یــک پرسشــنامه )67 پاســخگو، مــی 2016( 
ــدف از  ــد. ه ــده ا ن ــایی ش ــل2017( شناس ــه- آوری ــده، فوری ــرکت کنن ــا )8 ش ــام مصاحبه¬ه ــس37 ، 2016( و انج )لبالن
ــی؛ )2(  ــه هــای دیجیتال ــران کتابخان ــر )1( شــناخت بهتــر مشــخصات، شــیوه هــا و نیازهــای کارب نخســتین مطالعــه کارب
شناســایی خدمــات ضــروری آنهــا؛ )3( انــدازه گیــری میــزان مشــارکت آنهــا بوســیله رابط کاربــری بــا ارائــه خدمــات فعــال 
و مشــارکتی بــود. در مقایســه بــا ســایر تــالش هــای مشــابه ماننــد گالیــکا و ایروپینــا، ایــن مطالعــه ویژگــی متمایــز قبــل 
از انتشــار عمومــی فونتــه گایــا بیــب بــود و ســپس تــالش بــرای تعریــف مشــخصات کلــی بــرای کاربــران کتابخانه¬هــای 

دیجیتالــی تخصصــی اســت. بنابرایــن، آن بینــش مهمــی در مــورد مفاهیــم تعامــل و همــکاری ایجــاد می کنــد.
پرسشــنامه بــه مــا ایــن امــکان را داد تــا ذینفعــان اصلــی کتابخانــه هــای دیجیتالــی، یعنــی جامعــه متشــکل از محققــان، 
دانشــجویان دکتــرا و متخصصــان جــی ال ای ام38  را شناســایی کنیــم. بــه نظــر مــی رســد کــه گــروه هــای مختلــف  نیــاز 
هــا و شــیوه هــای مشــابهی دارنــد، یعنــی اینکــه روشــی کــه آنهــا یــک ســند دیجیتالــی را  می خواننــد )اســکن، اســتفاده 
از جــدول مطالــب و جســتجوی کامــل متــن بــرای انتخــاب بخــش هــای جالــب(، روشــی کــه آنهــا جســتجو مــی کننــد 
)تســلط بــر جســتجوی ســاده( یــا روشــی کــه آنهــا بــرای کمــک مــی خواهنــد )افزایــش برچســب هــا، نظــرات و مراجــع 
کتابشــناختی( یکســان اســت )لبالنــس، 2017(. ایــن نتایــج بــا مصاحبــه هــا توســط هشــت نماینــده از ذینفعــان اصلــی 
کتابخانــه هــای دیجیتالــی 2.0 )2 دانشــگاهی، 2 دانشــجوی دکتــری، دو دانشــجو و 2 کتابــدار( تاییــد شــده اســت. بنابراین، 
ایــن مطالعــه نیــز نشــان داده اســت الگوهــای چنــد کاربــر کــه مســتقل از زمینــه های حرفــه ای هســتند و نقش هــای متمایز 

را در میــان یــک کتابخانــه دیجیتالــی ارائــه می¬دهنــد:
خواننــده رهگــذر39 :  ایــن کاربــران گــذرا، بــه مطالعــه بصــورت محلــی بــر روی دســتگاه خــود تــا بــه مطالعــه در   •
وب عالقــه دارنــد. آنهــا مطالــب را از کتابخانــه بــه کتابخانــه دیگــر منتقــل می کننــد و دانش ســطحی ای از ویژگی هــای ارائه 
شــده توســط کتابخانــه دیجیتالــی دارنــد. آنهــا یــک کتابخانــه دیجیتالــی دلخــواه ندارنــد بلکــه یــک پورتــال یــا موتــور 
ــا  ــر ی ــه جــای رابط کارب ــه آنهــا کمــک مــی کنــد مطالــب مــورد عالقــه را پیــدا کننــد. آنهــا ب جســتجوی دلخــواه کــه ب

خدمــات کتابخانــه هــای دیجیتالــی، بــر محتویــات تاکیــد مــی کننــد.
36. Unified Modelling Language (UML) Ontology

37. Lblanc

38. GLAM

39. The passer-by reader
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خواننــده فعــال40 : ایــن کاربــران در کتابخانــه هــای دیجیتالــی مشــغول هســتند و بــه مطالعــه آنالیــن عالقــه دارند.   •
آنهــا از خدمــات خوبــی برخوردارنــد، امــا توجــه خــود را بــر روی انتخــاب ویژگــی هایــی ماننــد درشــت نمایی، جســتجو 
متــن کامــل و جــدول تعاملــی از محتــوا متمرکــز مــی کننــد. بــرای آنهــا یــک کتابخانــه دیجیتالــی یــک فضــای مطالعــه 

اســت جایــی کــه آنهــا مــی تواننــد انتخاب هــا، جســتجوها و مــواد دانلــود شــده خــود را مدیریــت کننــد.
ــد. آنهــا همــه  ــی دارن ــه هــای دیجیتال ــا کتابخان ــران مشــارکت بســیار باالیــی ب خواننــده متخصــص41 : ایــن کارب  •
خدمــات را بــه خاطــر تجزیــه و تحلیــل و اســتفاده مجــدد از محتــوا، بررســی مــی کننــد. آنهــا کتابخانــه هــای دیجیتالــی را 
بــه عنــوان فضاهــای کاری در نظــر دارنــد جایــی کــه آنهــا مــی تواننــد چنــد اســناد را مقایســه کننــد کــه ممکــن تفاســیر 

ــا کار گروهــی باشــد. ــادی ی انتق
ــی دارای یــک عملکــرد ســودمند هســتند: آنهــا اهــداف  ــن نقــش هــا تاکیــد مــی کننــد کــه کتابخانه¬هــای دیجیتال ای
پژوهــش را بــرآورد مــی کننــد کــه از طــرف کاربــران بــه دقــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد. ایــن کاربــران نــه بــرای 
لــذت خودشــان بلکــه بــا یــک هــدف خــاص در ذهــن بــه کتابخانــه دیجیتالــی مــی آینــد )جــی ام وی، 2012؛ ماتــاران و 
همــکاران ، 2008(. خدمــات مــورد انتظــار شــرکت کننــدگان در ایــن مطالعــه بــه طــور عمــده بــا فعالیــت هــای جســتجو، 

ــد.  ــاره از محتــوا تمرکــز دارن خروجــی و تجزیــه و تحلیــل در ارتبــاط هســتند کــه در جهــت اســتفاده و اســتفاده دوب
ارزیابــی یکســان را مــی تــوان بــرای همــکاری انجــام داد. وقتــی کــه تمــام شــرکت کنندگان اعــالم آمادگــی بــرای همکاری 
بــا ســایر کاربــران را دارنــد، نحــوه دیــد ایــن همــکاری بســتگی بــه حرفــه آنهــا دارد: محققــان و دانشــجویان دکتــری در 
جهــت همــکاری علمــی؛ دانشــجویان نیــز بــه ســمت یــک همــکاری آموزشــی؛ کتابــداران نســبت بــه همــکاری حرفــه ای 
تمایــل دارنــد، جایــی کــه مشــارکت کننــدگان تبدیــل بــه کتابــداران شــهروندی می شــوند. داوطلبــان بــه ایــن ترتیــب 
بــا ابزارهــای کاری مشــارکتی عالقمنــد هســتند، کــه بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد دانــش و مهــارت هــای خــود را بــه اشــتراک 

بگذارنــد کــه مــی توانــد بــه پیشــرفت تحقیقــات، مطالعــات و یــا وظایــف حرفــه ای آنهــا کمــک کنــد.
4. وقتی دو رویکرد با هم مواجه می شوند: نتیجه گیری و چشم انداز

پــس از مقایســه نتایــج مراحــل بــاال- بــه پاییــن و پاییــن- بــه بــاال، مــی تــوان مجموعــه ای از خدمــات هایــی را تعریــف کــرد 
کــه دارای مشــخصه ای بــرای تعامــل بــا کاربــران در هــر مرحلــه از چرخــه زندگــی دیجیتالــی هســتند. از پیشــنهاداتی 
ماننــد دیجیتالــی کــردن، انتشــار محتویــات )شــبکه هــای اجتماعــی، ابزارهــای وب 2.0( مشــارکت در پــردازش اســناد 
)رونویســی، اصــالح او ســی آر42 ( و تجزیــه و تحلیــل آنهــا )تفســیرها، ابزارهــای آســان خــوان، فضــای کاری شــخصی(، 

کاربــران مــی تواننــد بــه بهبــود و تجدیــد اســناد دیجیتالــی کتابخانــه هــای دیجیتالــی کمــک کننــد.
ــی کــه در  ــه هــای دیجیتال ــران در کتابخان ــرار داد: نقــش هــای کارب ــوان در اولیــن اولویــت ق دســته بنــدی دوم را مــی ت
طــی مطالعــات کاربــر مــدل ســازی شــده اســت. اولیــن دســته بنــدی مربــوط بــه دیــدگاه کتابخانــه دیجیتالــی اســت 
ــه نقــش در  ــوط ب ــاًل شناســایی شــده اســت مرب ــران. در دســته دوم، هــر خدمتــی کــه قب ــه نظــر کارب و دومــی هــم ب
کتابخانــه دیجیتالــی مــی شــود و بــه نیــاز هــا و انتظــارات کاربــران کــه ایــن نقــش را دنبــال مــی کننــد. خدمــات مرتبــط 
بــا خوانــدن، جســتجو و خروجــی مربــوط بــه نقــش خواننــده رهگــذر هســتند. خدمــات بــرای توصیــف و بهبــود محتــوا 
ــرای نقــش خواننــده فعــال عــادی هســتند.  ــدن )تاریخچــه، تفســیر شــخصی( ب ــا مدیریــت خوان و همچنیــن مرتبــط ب
خدمــات مربــوط بــه خوانــدن پیشــرفته )مقایســه، کاربــرد متــن و تصویــر( و بــرای تفســیرهای انتقــادی در قلمــرو نقــش 

خواننــده متخصــص هســتند.
تعریــف ایــن نقــش هــا باعــث مــی شــود تــا مــدل ســازی رابــط کاربــر کتابخانــه دیجیتالــی از طریــق مــدل هــای فکــری و 
40.The active reader

41. Matharan et al

42. OCR
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نمونــه هــای اولیــه پیــش بــرود. چالــش ایــن خواهــد بــود کــه بــه اســتاندارد ســازی ایــن نقش هــا و خدمــات مربــوط در یک 
رابــط کاربــر کمــک کنــد و بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد بــه راحتــی از یــک نقــش بــه نقــش بعــدی در یــک روش انعطــاف 
پذیــر حرکــت کننــد. هــدف ایــن اســت کــه از اشــکال جداســازی نقــش بیــن کاربــران جلوگیــری شــود و تجــارب بالقــوه 

عملکردهــای آن را در نظــر بگیریــم.
در عیــن حــال، مرحلــه پاییــن- بــه بــاال بــه یــک مرحلــه جدیــد وارد مــی شــود: شناســایی کاربــران بالقــوه کــه از یــک 
جامعــه بــزرگ تــر مــی آینــد، کســانی کــه در فرآینــد اولیــن مطالعــه باقــی مانــده باشــند. پــس از ایــن مطالعــه جدیــد )می- 
ژوئــن 2017(، هــدف مقایســه شــیوه هــای دانشــگاهیان و عالقمنــدان بــه منظــور شناســایی الگوهــای مشــترک یــا تفــاوت 
هــا خواهــد بــود کــه کمــک خواهــد کــرد تــا درک کنیــم چگونــه مــی توانیــم جامعــه ای از کاربــران متنــوع و خوشــایند 
ایجــاد کنیــم. ایــن نتایــج نیــز در طــول تولیــد یــک کتابخانــه دیجیتالــی غنــی و مشــارکتی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد.
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