بررسی جامع وب  3.0در کتابخانه های دانشگاهی
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مترجم :حسین ادبی فیروز جاه
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مقدمه
از دهــه  ،1990فنــاوری هــای وب بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد و خدمــات کتابخانــه آنالیــن تحــت
تأثیــر قــرار گرفــت (مــک کینــا .)1994 ، 2یــک فرآینــد یادگیــری در حــال تکامــل ،آمــوزش هــای نوآورانــه و برنامــه هــای
کاربــردی آموزشــی در عصــر دیجیتــال وجــود دارد کــه یادگیــری و دســتورالعمل مؤکــد بــر روی رویکردهــای یادگیــری،
ســاختارگرایی ،یادگیــری دانشــجو محــور و مشــارکتی وجــود دارد (ایســایاس ،ایفنتالــر ،سمپســون و اســپکتور.)2011 ، 3
کتابخانــه هــای دانشــگاهی در خــط مقــدم توســعه و گســترش فنــاوری هــای وب و بســترهای خدمــات کتابخانــه جامــع
جهــت توانمنــدی تجربــه تعاملــی ،معنایــی و پاســخگوی کاربــر از طریــق فنــاوری هــای جســتجو ،منابــع الکترونیــک،
ابزارهــای دیــداری -شــنیداری ،بــاگ هــا و ســایت هــای شــبکه اجتماعــی هســتند .برنامــه هــای کاربــردی وب و رســانه
هــای اجتماعــی بــرای خدمــات کاربــر در بســیاری از مــوارد جهــت توانمنــد ســاختن کاربــران گســترش یافتــه انــد و بــرای
اطالعــات آنالیــن موجــب ارائــه بــه یــک ســطح جدیــد شــدند (شــونیوا و هــال .)2007 ، 4بازاریابــی اطالعــات ،تعامــل
کاربــر و اســتراتژی هــای تبلیغاتــی ضــروری هســتند بــه طــوری کــه محتــوای وب کتابخانــه هــا و ابزارهــای رســانه هــای
اجتماعــی نســبت بــه رونــد یکپارچــه گــردش کار بــرای مدیریــت وب ســایت هــای کتابخانــه بــه عنــوان محــور اطالعــات
ســازماندهی مــی شــوند .زمانیکــه برنامــه هــای کاربــردی جدیــد ظهــور کردنــد ،مفاهیــم ارتباطــات علمــی در حــال تغییــر
هســتند و کتابخانــه هــای دانشــگاهی بایــد خــود را بــه طــور اســتراتژیک تغییــر دهنــد و بــه لحــاظ رقابتــی مــکان هایــی
بــرای شــروع بــه پژوهــش و بهبــود تجربــه کاربــر بــرای دسترســی بــه منابــع یکپارچــه باشــد.
فناوری های وب  3.0برای کتابخانه ها
پــس از اتصــال اطالعــات (وب  )1.0و مــردم ( ،)2.0وب  3.0دربــاره ارائــه معنــا ،اتصــال دانــش اســت و موجــب نزدیــک تــر
شــدن ایــن هــا بــا کار در روش هایــی بــا بــکار بــردن عوامــل هوشــمند ،برنامــه هــای کاربــردی الیــه ای و نظــام هــای تعاملــی
جهــت ارائــه یــک تجربــه کارآمــد و ذاتــی مــی شــود (بولینــدر .)2008 ، 5وب  3.0بــه عنــوان ارتقــای فنــاوری نســل ســوم
در ســال هــای  2010تــا  ،2020بــه طــور عمــده بــا معناشناســی معنایــی و هــوش شــناخته شــده اســت .بــه عنــوان یــک
بســتر تعاملــی در حــال رشــد بــرای هــوش جمعــی ، 6وب  3.0شــامل مجموعــه ای از ابزارهایــی اســت کــه حــاوی داده
هــای نشــانه گــذاری ،محتوایــی ،داده کاوی و یادگیــری ماشــین بــرای ارتقــای هــوش ،چارچــوب هــای پایــه و معمــاری وب
1.B. Preedip Balaji, Vinay M.S., Shalini B.G., Mohan Raju J.S., (2018). An integrative review of Web 3.0 in academic libraries. Library Hi Tech News, https://doi.
org/10.1108/LHTN009-2017-122. McKenna
3.Isaias, Ifenthaler, Sampson, Spector
4.Shoniwa & Hall
5.Bolinder
6.Intelligent Agent
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بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط معنایــی اســت ،زیــرا ماشــین هــا آنچــه انســان هــا دقیقـاً مــی خواهنــد نتایــج متنــی ،مرتبــط را
درک و تفســیر مــی کننــد .بــرای ارائــه یــک چارچــوب مشــترک پیــش بینــی شــده ،وب معنایــی یــک گســترش وب 3.0
مربــوط بــه داده هــای توزیــع شــده اســت کــه مــی توانــد در بیــن برنامــه هــا ،شــرکت هــا و مرزهــای اجتماعــی بــه منظــور
ایجــاد یــک وب از داده هــا مــورد تســهیم و اســتفاده مجــدد قــرار گیــرد (دبلیــو تــری ســی .او آر جــی .)2015 ، 7در ادامــه
وب داده هــا یــک قــدم جلوتــر ،مفاهیــم وب معنایــی ،برنامــه هــای کاربــردی و قوانیــن ،زبــان هــای رســمی (چارچــوب و
توصیــف منابــع [آر دی اف] 8و زبــان هســتی شناســی ) 9را در اختیــار دارنــد و تعریــف معنایــی ســاختارهای داده ،مفاهیــم
10
نگاشــت ،مدخــل هــا و روابــط شــان ،انتشــار رکوردهــای داده هــا و جســتجوی آنهــا را بــا اســتفاده از اس پــی ای آر کیــو ال
رســمی کــرده انــد (اســپیواک .)2007 ، 11وب  3.0نســل بعــدی اســتانداردهای وب بــرای ارتقــای قالــب هــای رایــج داده و
پروتــکل هــای مبادلــه روی وب را تعریــف مــی کنــد و اساسـاً از طریــق ایکــس ام ال ، 12آر دی اف و او دبیلــو ال نــه تنهــا
خوانــده و نوشــته مــی شــوند بلکــه همچنیــن داده هــا بــا پیونــد بعنــوان وب داده هــا اجــرا و متصــل مــی شــوند (برنــرز -لــی
و اوهــارا.)2013 ، 13
در نتیجــه ،نســل ســوم خدمــات مبتنــی بــر وب در حــال ظهــور ماننــد هــوش جمعــی ،خدمــات وب معنایی و سیســتم های
پیشــنهادی ،سیســتم هــا و خدمــات قابــل تشــخیص ماشــین هــا را تســریع و تشــدید مــی کننــد .برنامــه هــای کاربــردی وب
 3.0بــه صــورت ضمنــی بــرای ارائــه نتایــج مطلــوب ارتباطــات معنایــی بــر اســاس مــدل ســازی افــراد ،اشــیاء دیجیتالــی،
مدخــل هــا از طریــق هســتی شناســی ، 14لغــات کنتــرل شــده و دیگــر نظــام هــای ســازماندهی دانــش هســتند .ایــن امــر
بــرای ســازماندهی وب ،بــه ویــژه کتابخانــه هــا بــه عنــوان یــک وب از داده هــا ضروری اســت کــه داده هــای عظیــم را در قالب
ســوابق کتابشناســی ،مخــازن داده ،مجموعــه هــای دیجیتــال و داده هــای پژوهشــی تولیــد و نگهــداری مــی کنــد .انتظــار می
رود کــه از کتابخانــه هــای وب  3.0بــرای بررســی محتــوای حجیــم وب ،شــبکه هــای رســانه هــای اجتماعــی و منابــع کتابخانه
ای متفــاوت و اتصــال آنهــا در یــک بســتر قابــل جســتجو ،دسترســی و اســتفاده بــرای جســتجو هــای متحــد ،منابــع قابــل
مشــاهده و نتایــج متنــی اســتفاده شــود .داده هــای بــاز و پیونــدی ،ابــرداده هــای معنایــی و چارچــوب هــای هســتی شناســی
هــا کــه توســط آر دی اف و توصیــف دسترســی منابــع (آر دی ای ) 15و طــرح هــای ابــرداده (مــدل دوبلیــن کــور ) 16شــامل
شــده انــد ،خدمــات کتابخانــه بــا نظــام هــای کشــف مقیــاس وب و بســترهای خدمــات کتابخانــه یکپارچــه ارتقــا مــی یابنــد
کــه انتشــار ،دقــت و ربــط در هســته آن قــرار دارنــد.
رسانه های اجتماعی
رســانه هــای اجتماعــی تبدیــل بــه یک ضــرورت مهــم جهــت اســتفاده بــرای حداکثــر کاربــرد از منابــع کتابخانــه و بازاریابی
اطالعــات ،تســهیل مشــارکت کاربــران و محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــر و مهمتریــن عامــل بــرای مشــارکت ،ترویــج و
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)7.W3C.org (2015), “Semantic web”, available at: www.w3.org/standards/semanticWeb/ (accessed 18 November 2017
)8. Resource Description and Framework (RDF
9. OWL
10. SPARQL
11. Spivack
12. XML
13. Berners-Lee & Ohara
14. Ontologies
15. RDE
16. Dublin Core

انتشــار پژوهــش در یــک گــروه کاربــری بزرگتــر در محیــط دانشــگاهی شــده اســت (فالیــن .)2012 ، 17بــدون محدودیــت
هــای جغرافیایــی ،ســایت هــای شــبکه هــای اجتماعــی اجــازه مــی دهنــد تــا کتابخانــه هــا بازاریابــی کننــد و کاربــران بــا
خدمــات و منابــع کتابخانــه تعامــل داشــته باشــند؛ پدیدار-ســازی ، 18ایجــاد تأثیــرات علمــی و پژوهشــی بــا توانمنــدی
تعامــل میــان کاربــران بــرای بــه اشــتراک گــذاری ،انتشــار و جمــع آوری اطالعــات (هانــگ ،چــو و چــن .)2015 ، 19بــه
عنــوان مثــال ،توییتــر 20بــه عنــوان یــک ســایت میکروبالگینــگ 21بــا محققــان و مؤسســات بــرای انتشــار و پیگیــری
تحقیقــات ارتبــاط برقــرار مــی کنــد .درگیــری یادگیــری بیشــتر بــرای درک مکانیکــی تعامــل رســانه هــای اجتماعــی وجود
دارد و گــروه هــای مختلــف کاربــر را بــا محتــوای متنــی و جالــب بــرای ترویــج تعامــل و پاســخگویی و ایجــاد محتــوای
قابــل کشــف توســط هشــتگ هــای 22نــام تجــاری مــورد هــدف قــرار مــی دهــد .اگرچــه رســانه هــای اجتماعــی بــه طــور
مؤثــر بــرای بازاریابــی اطالعــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ،ارزش (ارزش روانــی بــرای نتایــج یادگیــری و اســتفاده
از خدمــات) در مطالعــات چندگانــه بــرای بازاریابــی کتابخانــه اشــاره مــی کنــد .حمایــت از انتشــار پژوهــش ،پخــش اخبــار
کتابخانــه و بــه روز رســانی راه هــای دیگــر بــرای اســتفاده از رســانه-های اجتماعــی ،تبلیــغ کــردن رویدادهــا و منابــع از
طریــق تغذیــه زنــده ،دوبــاره بســته بنــدی و ارائــه اطالعــات بــه کاربــران اســت .تجزیــه و تحلیــل وب  3.0بعنــوان یــک
عنصــر آلتمتریکــس ، 23اســتفاده از منابــع دانشــگاهی را در رســانه هــای اجتماعــی انــدازه گیــری مــی کنــد .تعداد زیــادی از
مطالعــات رســانه هــای اجتماعــی کــه بــرای کتابخانــه هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد  -معاصــر و تطبیقــی  -اغلــب بــه
عنــوان یــک فرمــت نظریــه هــای وب  2.0در نظــر گرفتــه مــی شــوند (ژو ،اویانــگ و چــو.)2009 ، 24
مرور جامع
مــا یــک مــرور ادبــی یکپارچــه بــرای بررســی موضوعــات مختلــف مرتبــط بــا فنــاوری هــای وب  3.0بــرای کتابخانــه هــای
دانشــگاهی ،ترکیــب یــک اســتراتژی جســتجوی خــودکار و کلمــات کلیــدی انجــام دادیــم .منابــع اصلــی بــرای شناســایی
26
ایــن مطالعــات عبارتنــد از :مجــات الکترونیکــی مدیریــت دانــش ،اطالعــات و مطالعــات کتابخانــه امرالــد ، 25وب دانــش
و کتابخانــه ،پایــگاه هــای چکیــده فنــاوری و علــم اطالعــات (ابســکو .) 27بــرای ایــن منظــور ،نمونــه از تعــداد  140مطالعــه
بــرای مشــخص کــردن رونــد ،برنامــه هــای کاربــردی و بــر اســاس تــم هــا ،ســال هــا و انــواع ســند وب مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفــت:
از میــان  140مطالعــه 50 ،مقالــه روی وب  35/71( 3.0درصــد) ،بــه ترتیــب  33مــورد روی وب ســایت هــای
•
کتابخانــه ( 23/57درصــد) 19 ،مــورد روی کتابخانــه  13/57( 2.0درصــد) 12 ،مــورد روی رســانه هــای اجتماعــی (8/57
درصــد) 12 ،مــورد روی آمــوزش کتابــداری و علــوم اطــاع رســانی ( 8/57درصــد) 11 ،مــورد روی ســازگاری فنــاوری
( 7/86درصــد) و  3مطالعــه روی برنامــه هــای کاربــردی موبایــل ( 2/14درصــد) منتشــر شــدند.
17. Flynn
18. Build Visibility
19. Huang, Chu and Chen
20. Twitter
21. Microblogging
22. Hashtags
23. Altmetrics
24. Xu, Ouyang and Chu
25. Emerald
26. Web of Knowledge
27. EBSCO
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اکثریــت مطالعــات کــه  61بودنــد ،در ســالهای  43/57( 2012-2008درصــد) ،بــه ترتیــب در ســال ،2017-2013
•
 55مقالــه ( 39/29درصــد) 15 ،مقالــه در طــول ســال هــای  10/71( 2007-2003درصــد) و  9مقالــه در طــول ســال هــای
 6/43( 2002-1998درصــد) منتشــر شــدند.
تجزیــه و تحلیــل انــواع ســند نشــان مــی دهــد کــه از  140انتشــارات مــورد تجزیــه و تحلیــل 63 ،مطالعــه مقــاالت
•
پژوهشــی ( 45درصــد) ،بــه ترتیــب  24مقالــه مفهومــی ( 17/14درصــد) 16 ،بررســی کلــی ( 11/43درصــد) 9 ،مقالــه
فنــی ( 6/43درصــد) 5 ،ادبیــات خاکســتری ( 3/57درصــد) 5 ،رســاله  /پایــان نامــه هــا ( 3/57درصــد) 5 ،کتــاب (3/57
درصــد) 4 ،مطالعــه مــوردی ( 2/86درصــد) 4 ،مقالــه کنفرانــس ( 2/86درصــد) 3 ،بررســی ادبیــات ( 2/14درصــد) و 2
مقالــه از دیــدگاه هــا  /نظــرات ( 1/43درصــد) هســتند( .قابــل توجــه داور عزیــز ،فاصلــه ای بیــن ســال هــا نیســت)
تئوری وب 3.0
همانطــور كــه كتابخانــه هــا و كاربــران وب  2.0درك كردنــد ،مــدل وب  ،3.0تلفيقــي از چگونگــي همپوشــاني برنامــه هــاي
علمــي ،اجتماعــي و معنايــي وب اســت كــه اجــزاء هــر یــک بــه طــور یکپارچــه در تعامــل انــد و یکدیگــر را توســعه مــی
دهنــد (شــكل ( )1اقتبــاس شــده از اســپیواک.)2007 ، 28
شکل  .1کتابخانه ها در تقاطع فناوری های وب  3.0و رسانه های اجتماعی

منطقــه خاکســتری نشــان داده شــده در میــان خــط میانــی ،وب نامرئــی 29را کــه هنــوز کشــف نشــده ،نشــان مــی دهــد.
فــاز وب  3.0بــرای کتابخانــه هــا ،ســاخت و گســترش بــر روی معمــاری وب علمــی ،اجتماعــی و معنایــی وب و مــدل هــای
داده هــا خواهــد بــود (شــکل .)2
شکل  .2یک وب علمی ،اجتماعی و معنایی در فاز 3.0
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28. Spivack
29. Invisible Web

وب سایت های کتابخانه
مطالعــات در مــورد طراحــی وب ســایت کتابخانــه بــه طــور گســترده روی ســاختار صفحــات وب ،کاربردپذیــری ،ناوبــری،
طراحــی تجربــه کاربــر ،قابلیــت هــا و عــدم تمرکــز توســعه محتــوا بحــث شــد .عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از ترکیــب بهتریــن
رابــط کاربــری (یــو آی ) 30و روش-هــای طراحــی تجربــه کاربــر (یــو ایکــس ) 31بحــث کردنــد ،کــه یــک نمونــه بــرای
وب ســایت هــای کتابخانــه دانشــگاهی بــا عناصــر طراحــی پاســخگو بــود کــه در ســاختار و عملکردهــای ســایت گنجانــده
شــد (کالســن .)1999 ، 32تمرکــز زدایــی خدمــات وب ســایت توســط کارکنــان و واحدهــای مختلــف بــه عنــوان بهتریــن
راه پیــش رو بــرای ایجــاد ظرفیــت تجربــه کاربــر در کتابخانــه هــا ســنجیده شــده اســت (مــک دونالــد .)2017 ، 33اعتبــار
محتــوای وب ســایت بــا تحلیــل و بررســی محتــوای وب ســایت هــا تجزیــه و تحلیــل شــد .همچنیــن کیفیــت وب ســایت،
ارزیابــی خدمــات آنالیــن ،ارزیابــی خدمــات و امنیــت اطالعــات و حفــظ حریــم خصوصــی نیــز مــورد بحــث قــرار گرفــت.
کتابخانه 2.0
بســیاری از نوشــته هــا در مــورد کتابخانــه  2.0دربــاره مفاهیــم و کاربــرد هــای وب  2.0بــرای کتابخانــه هــای دانشــگاهی ،بــا
مــدل هــای پیشــنهادی ،نظریــه هــا و مـوازی هــای کشــیده شــده بیــن وب  3.0و کتابخانــه  3.0بحــث مــی کننــد (ژو ،اویانگ
و چــو  .)2009یــک برنامــه 34در حــال ظهــور کتابخانــه  ،3.0تحــول کتابــداری دانشــگاهی را در حــوزه هــای کلیــدی
جــدول زیــر نشــان مــی دهــد.
جدول  .1تفاوت های کلیدی بین کتابخانه  2.0با کتابخانه 3.0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیامدها
وب 3.0
وب 2.0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشــان مــی دهــد کــه کتابــداران تســهیل کننــده اطالعــات
واسطه های اطالعاتی
دروازه بانان اطالعات
مختلــف در اینترنــت مــی باشــند و بــه کاربــران کمــک مــی کنند تا
اطالعــات را درک کننــد نــه فقــط نگهبــان باشــند .ایــن تحــول
«جایــی بــرای پیــدا کــردن» بــه «چگونــه اســتفاده کــردن» اســت
(کیوانیــا)2013 ، 35
وب موبایل /معنایی

وب اجتماعی

موبایــل ،برنامــه هــا ،کانــال هــا /فضاهــای دسترســی بــاز ارتباطــات
علمــی ،بــا زیــر ســاخت هــای معنایــی افزایــش یافتــه اســت
(تــورس -پــرز ،منــدز-رودری و اوردونا-مالئــا.)2016 ، 36

سیلوهای اطالعاتی

37

جستجوهای یکپارچه

یــک جعبــه جســتجو بــرای جســتجو همــه چیــز مجهــز بــه
جســتجوی متنــی ،شــاخص هــای متمرکــز جســتجوی فیزیکــی،
محتــوای مشــترک و خارجــی (کومیــو.)2017 ، 38
30. UI
31. UX
32. Clausen
33. MacDonald
34. Scenario
35. Kwanya
36. Torres- Perez et, Me´ndez-Rodrı´guez, and Orduna-Malea
37.Information Siloes
38. Comeaux
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کتابداری موضوعی

پشتیبانی عملیاتی

تغییر مکان کتابخانه ها با نقش های جدید کاربردی مورد بحث قرار گرفته است .به
عنوان مثال ،مدیریت داده های تحقیقاتی (هودلس و پینفیلد.)2016 ، 39

دسترسی به وب

سازگاری وب

استانداردهای وب به طور کامل با معماری های قوی وب برای قابلیت اطمینان
تکامل می یابند (کلی ،نویل ،اسلوان ،فانو ،الیسون و ایرود.)2009 ، 40

آموزش کتابداری و علوم اطالع رسانی
پویایــی خدمــات کتابخانــه هــا بــا رونــد جدیــد ،معیارهــای انـدازه گیــری و ارزیابــی تأثیــر تحقیقات و اکوسیســتم هــای مبتنی
بــر تحلیلــی تکامــل مــی یابنــد .خدمــات مبتنــی بــر وب بــه طــور گســترده در حــال تغییــر کتابــداری دانشــگاهی هســتند
42
کــه نیــاز بــه درک ایــن تغییــرات مفهومــی و ترکیــب آنهــا در آمــوزش اســت (گاروفالــو و کاریتوپولــو2012 ، 41؛ هریــس
 .)2016 ،نیــاز بــه اصــاح آمــوزش کتابــداری و علــوم اطــاع رســانی بــا ترکیــب بیشــتر آمــوزش مبتنــی بــر عمــل بــرای
ظرفیــت ســازی نیــروی کار اختصــاص یافتــه بــرای دوره هــای در حــال تغییــر بــا برنامــه درســی نویــن وجــود دارد (فــو و
ان جــی.)2008 ، 43
پذیرش فناوری
بســیاری از مطالعــات بــه طــور گســترده در مــورد نظریــه پذیــرش و مــدل هــای پذیــرش فنــاوری بحــث کردنــد ،بــه چیزی
و چــرای درک نســل جدیــد از فنــاوری هــا بــرای درک ســهولت اســتفاده و ســودمندی درک شــده اهمیــت دارد .بــه دلیــل
نــوآوری هــای فناورانــه ،نظریــه انتشــار و پذیــرش بــرای مطالعــه رابطــه بیــن کلیــه و  /یــا بخــش هایــی از کتابخانــه هــای
متمرکــز بــر فــن آوری هــای وب  3.0مــورد نیــاز اســت تــا مــورد تصویــب و نحــوه آمــاده ســازی کتابخانــه هــای مختلــف بــا
درجــه هــای مختلــف آمادگــی بــرای پذیــرش فنــاوری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد (بلکبــرن .) 2011 ، 44درجــه گســترش
میــزان پذیــرش در کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه در ســطوح مختلــف در میــان فراگیــران ،کارکنــان،
دانشــکده و انجمــن هــای حرفــه ای کتابــداری و علــوم اطــاع رســانی از جملــه در خــط مشــی هــا ،بودجــه ،حمایــت دولــت و
ســطوح ســاختاری ســازمانی کــه ذینفعــان در ایــن فرآینــد هســتند (ویرکــوس2008 ، 45؛ حســین .)2015 ، 46نظریــه هــای
نســلی ،شــباهت هــا و تفــاوت هــای ادراک و اســتفاده از ابزارهــای وب  3.0بیــن نســل هــا  -بومرهــای کــودک ،نســل  ،Xهزاره
هــا و درک تفــاوت هــا در ادراک و بهــره بــرداری از فنــاوری در میــان ایــن نســل هــا ،اهــداف در بســیاری از مطالعــات بودنــد
(روســاریو .)2012 ، 47بســیاری از مطالعــات روی فنــاوري هــای وب  3.0بــه عنــوان توانمندســازها متمرکــز شــده انــد امــا
همچنیــن موانــع ،خطــرات و عوامــل کاهــش دهنــده را مــورد بحــث قــرار دادنــد (جــدول  .)2برخــی از مطالعــات از جانــب
کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه و کشــورهای در حــال توســعه مســائل زیربنایــی را گــزارش کردنــد (بــارو ،ابیاگبــی و
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39. Hoodless & Pinfield
40. Kelly, Nevile, Sloan, Fanou, Elison and Herrod
41. Garoufallou & Charitopoulou
42. Harris
43. Foo & Ng
44. Blackburn
45. Virkus
46. Hussain
47. Rosario
48. Baro, Ebiagbe and Godfrey

گودفــری .)2013 ، 48بــا ایــن حــال ،تعــداد محــدودی از کتابخانــه هــای دانشــگاهی ،امانــت دادن فنــاوری را ارائــه مــی دهند
تــا لــپ تــاپ هــا ،تبلــت هــا و ســایر دســتگاه هــای موبایــل را بــرای کاربــران قــرض بگیرنــد. 49
جدول  .2عوامل کلیدی در پذیرش وب  3.0در کتابخانه های دانشگاهی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موانع
توانمند سازها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرمایه گذاری های نامناسب برای تحقیق در معنایی
بازاریابی اطالعات
طراحی تعاملی

برنامه های کاربردی برای کتابخانه

طراحی تجربه و رابط کاربر (یو آی و یو ایکس)

بدون کارمند اختصاصی (کار اضافی ،عالوه بر کار اولیه)

دسترسی در هر زمان و هر مکانی

محدودیت های مالی
کمبود زیرساخت ها
شبکه های ضعیف (پهنای باند کم ،قطع برق)
اطالعات غلط (به عنوان مثال اخبار جعلی)
فقدان خط مشی های رسانه های اجتماعی نهادی

خطرات

تسکین دهنده

خطرات وب 3.0

خط مشی رسانه های اجتماعی سازمانی قوی

قانونی

طرح ها و برنامه های مدیریت انطباق استراتژیک

مقررات

برنامه ها و ممیزی های امنیتی اطالعاتی

سازمانی

ممیزی های جامع خط مشی رسانه های اجتماعی

بالیای الکترونیکی

برنامه های آموزشی

نقض های امنیتی

فناوری اثبات شده

حریم خصوصی داده ها

خط مشی موثر دستگاه موبایل

کاربردهای موبایل
پذیــرش وب موبایــل در حــال افزایــش اســت کــه چگونــه دسترســی تلفــن همــراه بــه کتابخانــه هــای دانشــگاهی فراهــم
مــی شــود و کیفیــت برنامــه هــا و وب ســایت هــای موبایــل دانشــگاهی چیســت .تعــداد کمــی از مطالعــات نشــان داده اســت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
49. www.lib.cuhk.edu hk/en/use/borrowing/kindle
50. Android
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کــه بســیاری از کتابخانــه هــای دانشــگاهی دارای برنامــه هــای نهــادی یــا کتابخانــه ای خــود بــرای دســتگاه هــای اندرویــد 50و
آی او اس 51بــرای مــرور و جســتجوی وب ســایت هــای کتابخانــه ،فهرســت هــای عمومــی دسترســی پیوســته موبایــل 52و
منابــع قابــل دســترس از طریــق گوشــی-های هوشــمند و بــرای دسترســی محیــط بســته هســتند .بــا ایــن وجــود ،متوجــه
شــده اســت کــه وب موبایــل در سراســر سیســتم عامــل هــای مختلــف بــرای اســتفاده در دســتگاه هــای اپــل ، 53بلوبــری، 54
مایکروســافت 55و اندرویــد طراحــی شــده اســت 56و برخــی از مــوارد بســیار مــورد اســتفاده برنامــه هــای کاربــردی موبایــل
61
کــه در خدمــات کتابخانــه ای اســتفاده مــی شــوند کدهــای کیــو آر ، 57اس ام اس ، 58وی چــت ، 59واتــس آپ ، 60آی توننزیــو
و اســنپ چــت 62هســتند (تــورس -پــرز ،منــدز-رودری و اوردونا-مالئــا .)2016 ،
نتیجه گیری
همانطــور کــه ایــن بررســی ادبیــات نشــان مــی دهــد ،رشــد قابــل توجــه و اســتفاده متنــوع از فنــاوری وب  3.0بــرای
کتابخانــه هــای دانشــگاهی وجــود دارد .پذیــرش فنــاوری هــای وب و برنامــه هــای کاربــردی بــرای کتابخانــه هــای دانشــگاهی
یکــی از حــوزه هــای مهــم در تئــوری وب  3.0اســت .بــا توجــه بــه بحــث هــای فــوق ،وب  3.0بیشــتر عمــل گـرا اســت ،زیــرا
کتابخانــه هــای دانشــگاهی در حــال تجربــه اســتفاده از فنــاوری هــای جدیــد وب بــرای ارزیابــی فعالیــت هــای خود بــه منظور
بهینــه ســازی بالقــوه منابــع کتابخانــه ،تعامــل بــا کاربــران از طریــق رســانه¬های اجتماعــی ،ارزیابــی الگوهــای کارکنــان و
گســترش خدمــات کتابخانــه بــه یــک محیــط تحقیــق بســیار بهتــر هســتند .ایــن محیطــی اســت کــه در آن فنــاوری هــای
جســتجو ،ورودی دیجیتــال ،سیســتم عامــل هــای کشــف منابــع ،خدمــات مرجــع دیجیتــال و برنامــه هــای کاربــردی موبایل
نقــش مهمــی را ایفــا خواهنــد کــرد تــا رویکردهــای جدیــد ادغــام برنامــه هــای کاربــردی وب  3.0و فنــاوری هــای معنایی در
خدمــات کتابخانــه ای را بررســی کننــد .اگرچــه درک فنــاوری هــای وب  3.0و رســانه هــاي اجتماعــي در بســياري از مطالعات
بــه طــور گســترده مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت ،داده هــاي بــاز پیونــدی و كاربردهــاي معنايــي در مراحــل ظهورشــان
هســتند امــا بــه طــور فزاینــده ای در مســیر اصلــی خدمــات کتابخانــه خواهنــد بــود.
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