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داده کاوی در کتابخانه دیجیتال

امیر قاسمیان1     

محسن حاجی زین العابدینی2   

چکیده
داده کاوی فرایند روابط پنهان درون داده ها از طریق برقراری روابط و الگوهای مفید است. داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل 
مقادیر عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین معنی دار اطالق می شود که عمدتا از طریق ساختن مدل ها و الگوریتم ها، 
ورودی ها را با هدف یا مقصدی خاص مرتبط می نماید برای استخراج اطالعات خاص از اینترنت، کتابخانه ها و سایر مجموعه های 
داده ای از مفاهیمی نظیر داده کاوی و ابزارها و الگوریتم های مختلف مربوط به آن استفاده می شود. داده کاوی یکی از روش های 
تحلیل داده ها است. هدف داده کاوی یافتن الگوهایی در داده های پیشین است که نیازها، ترجیحات و تمایالت را روشن تر می نماید. 
کتابخانه دیجیتال، مجموعه ای یکپارچه از منابع و خدمات الکترونیکی برای گردآوری، سازماندهی، حفاظت و بازیابی اطالعات 
به شکل دیجیتال است. مقاله حاضر ضمن معرفی تکنولوژی داده کاوی و کتابخانه دیجیتال، به بررسی کاربردهای داده کاوی در 
کتابخانه دیجیتال و مباحث مربوط به آن می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که داده کاوی در  کتابخانه دیجیتال 
در بخش های خدمات شخصی سازی، سرعت دستیابی به اطالعات، توسعه ی شکل خدمات، مجموعه سازی، مدیریت و خدمات 

کتابخانه، و سازماندهی و رده بندی نقش بسزایی را ایفا می کند.
خدمات،  شکل  توسعه  اطالعات،  به  دستابی  سرعت  شخصی سازی،  خدمات  دیجیتال،  کتابخانه  داده کاوی،  واژگان:  کلید 

مجموعه سازی، مدیریت و خدمات کتابخانه، سازماندهی، رده بندی

مقدمه
با توجه به این که در دهه اخیر موسسات و سازمان های مختلفی توانسته اند مقادیر وسیعی از داده ها را جمع آوری کنند، داده کاوی 
استراتژی های  بتوانند  به وسیله آن  و  باشند  پنهان در داده هایشان  الگوهای  استخراج  به  قادر  تا  نماید  به آن ها کمک  می تواند 
تجاری شان را گسترش دهند. در این راستا رمز موفقیت در این است که برای نگه داشتن مشتریان خود و همچنین جذب مشتریان 
جدید از ابزار قوی داده کاوی استفاده نمایند. فناوری های داده کاوی که پیش از این تنها در فضای دانشگاهی رایج بودند، امروزه 
استفاده آن ها دامنه بسیار وسیعی پیدا کرده و می تواند در بسیاری از شرکت ها، صنایع، سازمان ها و کتابخانه ها بکار روند )مرادی 

و قاسمی، 1391(.
باعث پیشرفت قابل توجه تکنولوژی در جهت اکتشاف دانش در  پایگاه های اطالعاتی،  رشد عظیم اطالعات قابل دسترسی در 
پایگاه ها شده است. در الیه های زیرین فرایند کشف دانش، الگوریتم داده کاوی جای دارند. این تکنیک ها در خط مقدم استخراج 
روابط پنهانی میان اجزای اطالعات ذخیره شده در پایگاه های داده  قرار می گیرند )آنگیولی و پالوپولی، 1998(3. با پیشرفت سریع و 
گسترده شبکه ها و فناوری پایگاه های اطالعاتی، کتابخانه ها نیز در حال تغییر جهت به سمت دیجیتالی کردن اطالعات هستند. در 
سال های اخیر، سرمایه گذاری در کتابخانه ها افزایش یافته است، پایگاه های اطالعاتی کتابخانه و وسایل ذخیره سازی از گستردگی 
زیادی برخوردار شده اند، شبکه ها و سرورها ارتقاء و محبوبیت یافته اند. با توجه به این نوع محیط های شبکه ای خودکار، استفاده 
از فناوری داده کاوی می تواند برای استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال مفید واقع شود. استفاده از داده کاوی در کتابخانه دیجیتال 
به منظور سازماندهی، مجموعه سازی، و مدیریت و خدمات بکار می رود و همچنین می توان سریع تر و راحت تر از طریق اینترنت 
اطالعات را انتقال داد. بنابراین فناوری داده کاوی سبب تسهیل تصمیم گیری و ارائه خدمات بهتر به خوانندگان می شود )پناهی، 
1396(. امروزه بسیاری از شرکت های موفق در کاربردمداری و همچنین در سود آوری با قلمرو داده کاوی سروکار داشته اند و از آن 
برای درك الگوهای ناشناخته و افزایش کارایی شرکت خود استفاده کرده اند. با وجود این که سازمان ها با حجم انبوهی از داده ها 
مواجه هستند اما با فقر دانش در تصمیم گیری روبه رو هستند. در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی که کتابخانه ها بارزترین محل 
کاری آن است روزانه حجم عظیمی از اطالعات و داده ها تولید می شود و این امر شامل کتابخانه های دیجیتال نیز می شود. بنابراین 
کتابداران می توانند از داده های مربوط به بخش های مجموعه سازی، سازمان دهی و... برای افزایش کارآمدی کتابخانه استفاده 

کنند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربردهای داده کاوی در کتابخانه دیجیتال است.

1. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه شهید بهشتی/

2. عضو هیئت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی/

3. Angoli & Palopoli

amiramir13731373@gmail.com

  mhzstudents@gmail.com
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پیشینه در ایران
رضا  زاده )1385( در پژوهشی تحت عنوان»داده کاوی« ضمن معرفی تکنولوژی داده کاوی به بررسی مزایا، اساس، مراحل، وظایف 

و عملکرد های آن پرداخته و در نهایت کاربرد داده کاوی در کتابداری و اطالع رسانی را مطرح کرده است.
صالحی و اسکویی )1386( در پژوهش خود تحت عنوان »بررسی استفاده و کاربرد تکنیک داده کاوی در مراکز تحلیل و اشاعه 
اطالعات« به بررسی مراکز تحلیل و اشاعه اطالعات پرداختند و در ادامه سعی کردند کاربردهای داده کاوی را به عنوان یکی از 
ابزارهای مورد نیاز جهت بهرگیری مناسب برای تامین چرخه تبدیل داده به اطالعات و دانش، و همچنین نقش آن در مدیریت 

دانش و بهره گیری الزم از دانش برای کاربران خاص ارائه نمایند.
دویودی و باج پای )1390(4 در پژوهشی تحت عنوان »مروری بر کاربردهای داده کاوی در کتابداری و اطالع رسانی« به بررسی 
مفاهیم داده کاوی و کاربرد آن در کتابداری پرداختند و نحوه ی بکارگیری موثر و کارآمد داده کاوی در کتابداری را تشریح کردند 

و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم  آن بر مدیریت و خدمات کتابخانه ها را بررسی کردند.
مفاخری )1390( در پژوهشی تحت عنوان »داده کاوی و کاربردهای آن« بیان کرد که داده کاوی به معنای کشف دانش مدون 
داده ها است. کشف دانش مدون داده ها آن ها هم در عصر اطالعات یکی از هیجان انگیزترین و کلیدی ترین مفاهیمی است که روز 

به روز اهمیت بیشتری می گیرد.
رحمانی و حاجی زین العابدینی )1394( در پژوهشی تحت عنوان »کاربرد داده کاوی در علم اطالعات و دانش شناسی« به بیان 
کاربردهای داده کاوی در علم اطالعات و دانش شناسی پرداختند، هدف از این مقاله شناسایی مهم ترین کاربردهای داده کاوی در 
حوزه علم اطالعات و دانش شناسی بر اساس کاربردهای داده کاوی در سایر حوزه های علمی بود. در پایان به این نتیجه رسیدند 
که کاربردهای داده کاوی  در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی بیشتر مختص به بخش های امانت، مرجع و مجموعه سازی است. 
العابدینی )1394( در پژوهشی تحت عنوان »داده کاوی و کاربرد آن در مدیریت دانش« به بررسی سیر  رستمی و حاجی زین 
تکاملی داده کاوی و کارکرد و ضرورت های آن و سپس به بیان تعریف و ضرورت مدیریت دانش، و کاربردهای داده کاوی در مدیریت 
دانش و ضرورت بکارگیری این دانش از سوی سازمان ها پرداختند. در نهایت به این نتیجه رسیدند که با استفاده از داده کاوی 
می توانند دانش موجود خود را به صورتی نظام مند سازماندهی کرده و این دانش را برای پیشبرد اهداف، ایجاد مزیت رقابتی در 

مقابل دیگر رقبا، برنامه ریزی و آینده نگری در زمینه های مختلف استفاده کنند.

پیشینه در خارج
یان اریک )2001(5 در مطالعه ای به »امکان سنجی استفاده از تکنیک داده کاوی برای جستجو در کتابخانه های دیجیتال عظیم

 بر مبنای وب پرداخت«. او در مطالعه خود به ارائه یک نمونه اطالعاتی از سیستم طراحی شده خود بر روی سرویس دهنده های 
لینوکس پرداخت که قادر بود توصیه هایی را در زمینه جستجو در پایگاه های داده ای در اختیار کاربران بگذارد.

شامل  مجازی  محیط های  در  کاربران  پیمایشی  راهنمایی  در  داده کاوی  کاربرد  »بررسی  به  خود  مطالعه  در   )2006( صادقیان 
)کتابخانه های دیجیتال، وب سایت ها و...( پرداخت«. هدف اصلی این پژوهش توسعه سیستمی جامع بود که با توجه به اولویت های 

خاص هر کاربر، در پیمایش محیط های مجازی به وی کمک کند.
بین )2013(6 در کتاب خود تحت عنوان »مطالعه ای بر داده کاوی در کتابخانه دیجیتال« پرداخته و بیان می کند که داده کاوی پل 

میان آمار و سایر علوم است.
با مروری بر پژوهش های پیشین در مورد کاربرد داده کاوی، اهمیت فرایند داده کاوی در موسسه ها، سازمان ها و کتابخانه ها نمایان 
گشته است. در پژوهش های مورد بررسی، بیشتر تمرکز بر روی مفاهیم کلی داده کاوی، کاربرد داده کاوی در کتابخانه، و کاربرد 
داده کاوی در رشته علم اطالعات و دانش شناسی، و در برخی موارد امکان سنجی داده کاوی در کتابخانه های دیجیتال بوده، و با 
توجه به این که تمامی این موارد به صورت کلی گفته شده اند. اما پژوهشی به صورت خاص در زمینه کاربرد داده کاوی در کتابخانه 
بر آن شده است که کاربردهای داده کاوی در کتابخانه دیجیتال مورد  این پژوهش سعی  بنابراین در  دیجیتال صورت نگرفته، 

بررسی قرار بگیرد.

4. Diodes & Baje Paei

5. Yan Eric

6. Been
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داده کاوی
داده کاوی فرایند کشف پنهان درون داده ها از طریق برقراری روابط و الگوهای مفید است. داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل 
مقادیر عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین معنی دار اطالق می شود که عمدتا از طریق ساختن مدل ها و الگوریتم ها، 

ورودی ها را با هدف یا مقصدی خاص مرتبط می نماید )بهرامی زنوز، 1391(.
داده کاوی را می توان حاصل سیر تکامل طبیعی فناوری اطالعات دانست، که این سیر تکاملی ناشی از سیر تکاملی در صنعت 
پایگاه داده است، نظیر عملیات جمع آوری داده ها، ایجاد پایگاه داده، مدیریت داده، تحلیل و فهم داده ها )هان و کامبر، 2001(7.

نقش و هدف داده کاوی
ایده اصلی داده کاوی بر این امر استوار است که داده های قدیمی حاوی اطالعاتی هستند که در آینده  مورد استفاده قرار گرفته و 
مفید خواهند بود. هدف داده کاوی یافتن الگوهایی در داده های پیشین است که نیازها، ترجیحات و تمایالت را روشن تر می نماید. 
این حقیقت که الگوها همواره واضح نیستند و عالئم دریافت شده از داده ها گاهی مبهم و گیج کننده هستند کار را سخت می نماید. 
لذا جدا کردن عالئم مهم از چیزهای به درد نخور یعنی تشخیص الگوهای اساسی در بطن متغیرهای به ظاهر تصادفی، یکی از 
نقش های مهم داده کاوی است. مهم ترین کار داده کاوی الگویابی از اطالعات است که حتما باید در کتابخانه دیجیتال و بخش های 

مختلف آن مورد استفاده قرار گیرد )بهرامی زنوز ، 1391(.

چرخه تعالی داده کاوی
توان تبدیل داده ها به اطالعات، اطالعات به عمل و عمل به ارزش را چرخه تعالی داده کاوی می نامند. به منظور دستیابی به این 
هدف الزم است داده کاوی به صورت یک فرایند ضروری در کنار سایر فرایندهای سازمان نظیر بازاریابی فروش، پشتیبانی مشتری 
و کنترل موجودی در آید. بدین منظوز هر پروژه 4 مرحله اصلی که با  هم یک دور از چرخه تعالی را تشکیل می دهد طی می نماید، 

این چهار مرحله عبارتند از: 
1_ تشخیص مشکالت کسب و کار تجارت 

2_  بازنگری داده ها برای تبدیل آن ها به اطالعات عملی 
3_ کار روی اطالعات

4_ اندازه گیری و بررسی نتایج )بهرامی زنوز، 1391(.

شکل 1: چرخه تعالی داده کاوی )بهرامی زنوز، 1391(.

7. Han & Kamber

عمل روی اطالعات

 بررسی نتایج صورت گرفته برای
تکمیل چرخه آموزش

چرخه تعالی داده کاوی بیش از بکار گرفتن تکنیک های پیشرفته بر روی نتایج کسب و کار و تجارت متمرکز است. 

تشخیص مشکالت کسب و کار و تجارت 
)تعیین موفقیت های تجاری که در آن 

تجزیه داده ها می تواند ایجاد ارزش نماید(. 

تبدیل داده ها به اطالعات عملی با 
استفاده از تکنیک های داده کاوی
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مراحل داده کاوی
روش داده کاوی دارای 11 مرحله است، که این موارد شامل: 1_ تبدیل مساله کسب و کار و تجارت با یک مساله داده کاوی 2_ 
انتخاب داده های مناسب 3_ شناخت داده ها 4_ ساخت مجموعه مدل 5_ رفع مشکل داده ها 6_ تبدیل داده ها برای استخراج 
اطالعات 7_ ساخت مدل ها 8_ ارزیابی مدل ها 9_ پیاده سازی مدل ها 10_ ارزیابی نتایج 11_ شروع دوباره )بهرامی زنوز، 1391(.

شکل زیر تصویري از مراحل دادهکاوي را نشان ميدهد. همان گونه کـه مالحظـه میشـود، بهتـرین تصویر از فرآیند دادهکاوي به 
صورت یک مجموعه از حلقههاي درهم پیچیده به جـاي یـک خـطمستقیم است.

شکل 2: روش های داده کاوی )بهرامی زنوز، 1391(.

کتابخانه دیجیتال
فکری،  دسترس پذیرسازی  سازماندهی،  انتخاب،  به  متخصص  کارکنان  از  استفاده  با  که  است  کتابخانه ای  دیجیتال،  کتابخانه 
تفسیر، توزیع، حفاظت از یکپارچگی و تضمین نگه داشت بلند مدت آثار دیجیتال، فراهم آوری و ارائه منابع اطالعاتی می پردازد؛ 
به طوری که این منابع برای استفاده یک جامعه معین، یا مجموعه ای از جوامع، سریع، آسان و به صرفه در دسترس واقع شوند 
)اسفندیاری مقدم و بیات، 1387(. کتابخانه دیجیتال امروزه بسیار زیاد و متنوع هستند. کتابخانه دیجیتال را می توان به عنوان 
منابع اطالعاتی و کشف دانش که یک واسطه الکترونیکی برای این امر استفاده می کنند نیز تعریف کرد. یک کتابخانه دیجیتالی را 
می توان به عنوان یک نوع کتابداری حرفه ای نیز در نظر گرفت که منابع مفیدی را برای مراجعانش انتخاب و دسته بندی می کند. 
یک نکته کلیدی این است که یک فضای منابع اطالعاتی برای مثال کتابخانه دیجیتالی، محتویاتی دارد که با نیازهای کاربران 

همخوانی دارد که توسط کتابخانه با اطالعات محلی که نیاز کاربران را در نظر گرفته، تعیین شده است )گیبسون، 2001(8. 

وظایف کتابخانه دیجیتال
از جمله وظایف کتابخانه دیجیتال می توان به اداره مقادیر بزرگ محتوای اطالعات دیجیتالی، حفاظت مجموعه های منحصربه فرد، 
انجام جستجو هایی که به شیوه دستی غیرممکن است، حفاظت اطالعات صاحبان متن، بهبود دسترسی به اطالعات، دسترسی به 

داده ها از چندین مکان، و تسریع در محیط آموزشی توضیح شده، اشاره نمود )گوپال، 1382(9.

8. Gibson

9. Guppal

تهیه مدلها تبدیل داده  ها

 رفع مشکالت با
استفاده از داده ها

شناخت داده ها

 انتخاب داده های
مناسب

 تبدیل مسئله کسب و کار و
تجارت به یک مسئله داده کاوی

ارزیابی نتایج

ارزیابی مدل ها

پیاده سازی مدل ها
 تهیه یک مجموعه

مدل

1

2

3

4

5

67

8

9

10



43

نشریه علمی-تخصصی ادکا، 
سال ششم، شماره ششم، بهار و تابستان1400

خدمات کتابخانه های دیجیتال
کتابخانه دیجیتال با توجه به ماهیت وجودی خود، فرم های جدیدی از منابع اطالعاتی را اشاعه می دهند. منابع اطالعاتی جدید 
کتابخانه ها را وادار به تغییر در نحوه ارائه خدمات به کاربران می کنند، به نحوه ای که خدمات کتابخانه ای نیز باید متناسب با 
تحول کتابخانه ها و منابع، حرکت به سوی محیط دیجیتال را آغاز کنند. هدف از ارائه خدمات کتابخانه ای دیجیتال، گستردگی 
دامنه دسترسی به منابع اطالعاتی و افزایش ارزش وجودی آن ها با دسترس پذیری از طریق شبکه های ارتباطی است. به طور کلی 
خدمات کتابخانه دیجیتال را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1_ ارائه خدمات سنتی به شیوه جدید 2_ ارائه خدمات نوین )ویتور، 

.10)1383

نقش کتابداران در کتابخانه دیجیتالی
باظهور کتابخانه دیجیتالی با کتابخانه هایی مواجه هستیم که از لحاظ ساختاری، منابع و مجموعه های اطالعاتی با آنچه قبال در 
مفهوم کتابخانه با آن آشنا بودیم، متفاوت هستند. شرایط جدید به ابزارها، دانش و استعدادهای متناسب با آن نیاز دارد، سوال 
اینجاست که در این شرایط، آیا کتابداران توانایی انجام وظیفه و امکان رقابت با دیگر رشته ها را در این عرصه دارند؟ اگر کمی به 
عقب برگردیم وضعیت را بهتر درك خواهیم کرد شاید بتوان گفت تاثیرات اولیه فناوری در عرصه کتابداری از دهه 1960 با ایجاد 
رکوردهای مارك آغاز شد و با راه اندازی فهرست های رایانه ای بیشتر نمایان شد. در تمام این مراحل و پیشرفت ها، کتابداران، 
هدایت امور، راهنمایی و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان را بر عهده داشتند. کتابداران در کتابخانه های دیجیتالی، نه تنها وظیفه 
راهنمایی و ارائه خدمات مناسب به کاربران را بر عهده دارند، بلکه با فرصت های جدیدی که پیشرو آن هاست باید تخصص های 
حرفه ای خود را با پیشرفت های مبتنی بر فناوری همراه کرده و برانجام بهینه خدمات کتابخانه ای به واسطه فناوری گام بردارند.

مهارت های  تجربه و  دانش،  از  هرگز  اما  هستند،  توانمندی  و  تازه  ابزار  و  امکانات  به  مجهز  گرچه  دیجیتال  عصر  کتابخانه های 
کتابداران بی نیاز نخواهند شد. به بیان دقیق تر هر چه امکانات و تجهیزات کتابخانه ها پیچیده تر و پیشرفته تر می گردد، بر اهمیت 
به  گذشته  از  بیش  کاربران  دیجیتال،  عصر  کتابخانه های  در  می شود.  افزوده  کتابخانه ها  مدیریت  متولیان  عنوان  به  کتابداران 
راهنمایی و مشاوره کتابداران نیاز دارند. البته این مهم تنها زمانی میسر است که قبل از هر کس خود کتابداران بر اهمیت حرفه 
خود آگاه باشند و بتوانند به درستی نقش خویش را در شرایط جدید تعریف و تبیین کنند در چنین شرایطی است که کتابخانه ها 
همچون گذشته جایگاه گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه دانش بشری خواهند بود و کتابداران به عنوان مدیران این مراکز 

خدمات خود را به جامعه بشری استمرار خواهند بخشید )امیری، 1391(.

کاربردهای داده کاوی در کتابخانه
مرکز اسناد، کتابخانه و اطالع رسانی با چالش کارآمد بار سنگین داده ها که دائما نیز در حال افزایش  هستند روبه رو می باشند. 
ریزی  برنامه  و  مدیریتی  مسائل  از  پشتیبانی  و  معمولی  پرس وجو های  برای  فقط  غالبا  منظور  این  برای  رفته  بکار  نرم افزارهای 
به کشف آن ها  قادر  باقی می ماند، که داده کاوی  نهفته  اداری جوابگو هستند. در حالی که در عمق آن ها اطالعاتی  کوتاه مدت 
می باشد. کاربردهای بالقوه داده کاوی در کتابخانه ها: 1_ پیش بینی روند تخصیص کتاب از طریق قوانین وابستگی11 2_ پشتیبانی 
از خواسته های اعضای کتابخانه 3_ شناسایی نیازهای مجموعه های مختلف کتابخانه از طریق خوشه بندی12 4_ تحلیل گردش 
)امانت( کتاب از طریق سری های زمانی13 5_  پیدا کردن میزان عالقه خوانندگان از طریق قوانین وابستگی )غفاری و قاضی زاده ، 

.)1397

تحلیل امکان سنجی داده کاوی در کتابخانه دیجیتال
الف: پویایی تقاضای اطالعات 

در جامعه اطالعاتی کتابخانه دیجیتال بهتر می تواند مفهوم بقای عمر، توسعه و کاربرد فناوری های پیشرفته را در خود هضم نماید. 
با گذری به آخرین دوره از نظریه عملکرد کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، با استفاده از ابزار یدکی خویش یعنی فناوری کامپیوتر در 
پی رسیدن به اطالعات است. فناوری اطالعات همان طور که به شدت در پی ترویج و نوسازی کتابخانه ها است، همچنین انفجار 

10. vittor

11. Association rules

12. Clustering

13. time-series
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اطالعات را نیز به دنبال دارد. در عصر دانش و اقتصاد، مشکل ذخیره سازی اطالعات انبوه، توسعه یافته و بهره برداری از آن حل 
شده است. بقا و توسعه مسائل عمده دیجیتال، تشخیص اطالعات ذخیره شده و بهره برداری از آن با استفاده از فناوری پایگاه 
داده ای میسر شده است. با توسعه کتابخانه دیجیتال، سطوح متفاوتی از خدمات تصمیم گیری، شناسایی شد. دستاورد همکاری 
در زمینه صنعت اطالعات کارآمد با توجه به تقاضاهای عمومی اطالعات و در پس مکانیزم فشار بیرونی و داخلی توسعه کتابخانه 

دیجیتال اطالعات شکل گرفت. 
ب: شکل گیری پایگاه داده

از یک سو کتابخانه های کشور، طی سال های متوالی از ساخت وساز خودکار عبور کرده اند و هم اکنون از شرایط فیزیکی بسیار 
مطلوبی برخوردار هستند و مردم قادر به جمع آوری انبوه اطالعات هستند و از سوی دیگر، کتابخانه های دیجیتال نیز ساختار 
پایگاه اطالعاتی تخصصی و  برای پیاده سازی  را  اقتصادی خوبی  اطالعاتی توسعه یافته ای دارند و محیط سیاسی و ضمانت های 

توسعه برنلمه های داده کاوی فراهم کرده اند.
ج: تشخیص بلوغ فناوری

بانک های اطالعاتی پس از سال ها توسعه، هم اکنون سیستم فناوری نسبتا جامعی را ساخته اند، به خصوص در طراحی بانک های 
اطالعاتی، استخراج داده، و فناوری پردازش تحلیل برخط، برنامه رضایت بخشی داشته اند. به عالوه فناوری پایگاه اطالعاتی، در 
بخش های از قبیل ارتباط از راه دور، خورده فروشی، مسائل مالی، و زمینه های دیگر تاثیر داشته است. همه این موارد نمونه ای از 

تجربیات موفق در این زمینه بوده است )پناهی، 1396(.

مطالعه ای بر داده کاوی در کتابخانه دیجیتال
الف:خدمات شخصی سازی

ارائه خدمات شخصی سازی مولفه کلیدی در کتابخانه دیجیتال محسوب می شود. از خدمات منفعل گرفته تا ارائه اطالعات ساده 
تولید اطالعات را شامل می شود. خدمات شخصی سازی مانند سیستم های توصیه گر در کتابخانه دیجیتال به طور عمده در دو 
سطح ارائه می شود: اول اینکه کتابخانه دیجیتال باید بر اساس  نیازمندی های کاربران برای سفارشی شدن اطالعات گام بردارد، 
دوم اینکه کتابخانه دیجیتال باید مدل مورد عالقه ی کاربران را اجرا نماید و خدمات پویایی را ارائه کند و به یک تولیدکنندی 

هوشمند اطالعاتی فعال تبدیل شود.  
ب: بهبود سرعت دستیابی به اطالعات

کمیت در یک کتابخانه دیجیتالی زیاد است، اطالعات همانند یک شمع بر فراز یک کوه، محتوای دانش مفیدی هستند که باید 
استخراج شوند. کاربران نگران برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی خویش هستند، به طور کلی کتابخانه می بایست قادر به اکتشاف 
در داده های اطالعاتی باشند. برای تسریع در جهت ارائه خدمات کارآمدتر به کاربران باید مکانیزم جستجو خیلی خوب اجرا شود، 
بازیابی اطالعات به شیوه ی تئوری فراهم می کند و طرح  برای  ابزارهای پیشرفته ای  برای کتابخانه دیجیتال  فناوری داده کاوی 

سیستم هوشمندتر خواهد شد.
ج: توسعه ی شکل خدمات

 داده کاوی می تواند باعث ترفیع کیفیت خدمات اطالعاتی و پیشرفت در کسب و کار شود. استفاده از فناوری اطالعات مدرن در 
کتابخانه دیجیتال نه تنها سبب تغییر در رسانه های خدماتی و زمان و فضا شده، بلکه استفاده از فناوری داده کاوی ساختار و سطح 
خدمات و امکانات را نیز بهبود بخشیده است. همچنین خدمات بازیابی اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات پیشرفت چشمگیری 

داشته است )پناهی، 1396(.

کاربرد داده کاوی در مجموعه سازی
گسترش روز افزون و فراوان منابع الکترونیکی از یک سو و راه های مختلف دسترسی و تهیه این منابع از سوی دیگر، کار فراهم آوری 
در کتابخانه های دیجیتال را با اهمیت و حائز توجه می کند. نیاز به دانش کتابخانه دیجیتالی چه از لحاظ اطالع رسانی علمی و 
چه از لحاظ سازمانی و محیطی، بدون داشتن مجموعه ای از منابع الکترونیکی میسر نیست )حریری و رادفر، 1390(. در بخش 
تشخیص  شده،  دریافت  سفارش های  شده،  داده  پاسخ  سفارش های  تحلیل  به  می توان  داده کاوی  از  استفاده  با  مجموعه سازی 
اساس  بر  استراتژی  تدوین  و  کتابخانه  مراجعان خاص  با  ارتباط  مدیریت  کتابخانه،  به  مراجعان جدید  برای جذب  فاکتورهایی 
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مراجعان هدف اشاره کرد )رحمانی و حاجی زین العابدینی، 1394(. طبق قانون سوم رانگاناتان14 »هر کتاب خواننده ای دارد«، با 
انجام داده کاوی بر روی داده های کتابخانه می توان مطالب مورد نیاز را که به منظور تهیه منابع آتی الزم است به آسانی به دست 
آورد که این مسله باعث کاهش کار کارمندان خواهد شد و همچنین باعث صرفه جویی د ر بودجه کتابخانه می شود )غفاری و 

قاضی زاده، 1397(.

کاربرد داده کاوی در مدیریت و خدمات کتابخانه
مدیریت برنامه حفظ منابع دیجیتالی، مدیریتی مستمر است، بدین معنا که مدیریت را از بدو تولد شامل می شود. اطالع از بسترها 
و مناسبات تولید این منابع، ایجاد ارتباط هدایت گرایانه یا تولیدکنندگان و صاحبان حقوق، مدیریت حق مولف برای مدیریتی 
آگاهانه و مدیرانه از شرایط غیر قابل انکار است. به عبارت بهتر، حفظ و دسترس پذیری مداوم اطالعات دیجیتالی تنها با تعیین و 
تبیین راهبردهای مناسب، اهداف غایی، استفاده از فناوری  داده کاوی و عملکرد منطقی و واقع بینانه میسر خواهد بود )صادقی؛ 
صادقی و آمره ئی، 1394(. عملیات کتابداری به طور کلی شامل مدیریت مدارك، ارائه خدمات و امور اداره و نگهداری است. هر 
کدام از این کارکردها با انواع مختلفی از داده ها سروکار دارد و به طور جداگانه پردازش می شود. اگرچه انجام تحلیلی_ترکیبی در 
این مجموعه های داده نیز می تواند افق تازه ای را بگشاید که به طرح خدمات جدید و تحول رویه ها و عملیات جاری کمک نماید. 
در این بخش داده کاوی می تواند برای پاسخ به یک سوال خاص مربوط به کتابخانه و نیز برای کشف روندهای عمومی که به 
تصمیم گیری کمک می کنند، استفاده شود. برای مثال سوال می تواند چنین باشد: امکان این که امانت گیرندگان منابع را یک هفته 

بعد از تاریخ عودت برگردانند تا نامه های یادآوری کمتری فرستاده شود چقدر است؟ )رحمانی و حاجی زین العابدینی، 1394(.

کاربرد داده کاوی در سازماندهی و رده بندی
حجم زیاد منابع اطالعاتی در عصر حاضر، کتابخانه های دیجیتال را با چالش هایی در زمینه ی سازماندهی و اشاعه این منابع روبرو 
ساخته است. داده کاوی در سازماندهی دانش نیز می تواند مفید باشد، به طور مثال اگر دانش مدیریت شده در قالب متنی باشد، 
فعالیت های سازماندهی دانش باید با سازماندهی اسناد دانش در سلسله مراتبی از گروه ها اهتمام داشته باشد تا کاربران اطالعات 
در جستجو و مرور این اسناد دانش، کار ساده ای باشد. عالوه بر این، فعالیت سازماندهی دانش، باید پشتیبانی هایی برای تخصیص 
خودکار اسناد دانش یک یا چند دسته از پیش تعیین شده، فرآهم آورد. داده کاوی برای فراهم آوردن کارکردهای مطلوب فعالیت 
سازماندهی دانش منطبق و مناسب است )شاو؛ وی و پیراموتو، بی تا(15. با بهره گیری از داده کاوی می توانیم نرم افزای طراحی کنیم 
که بتواند رده بندی خودکار محتویات کتابخانه را جایگزین رده بندی دستی نماید. نرم افزار خواهد توانست تا رده بندی روش های 
فهرست نویسی را تقلید کرده و داده های ساختار یافته و ساختار نیافته را با معیارهای خاص از قبیل تولید کنند مدرك، نوع 

مدرك، زبان و موضوع و یا دیگر معیارهای گروه بندی کند )غفاری و قاضی زاده ، 1397(.

نتیجه گیری
داده کاوي مقوله اي بسیار گسترده است که در حوزه هاي مختلف کاربردهاي مختلف دارد. اما از جمله ارتباطي که داده کاوي با 
کتابداري دارد می توان به کشف ارتباط بین آثار مختلف، سنجش رفتار اطالع یابي کاربران، کمک به مدیران در تصمیم گیري، 
جذب مراجعه کنندگان به کتابخانه، و یافتن طالي اطالعات از سلسله کوه هاي عظیم داده ها اشاره کرد. داده کاوی فرایند استخراج 
اطالعات معتبر، ناشناخته، و قابل درك، از پایگاه های بزرگ به منظور بهبود و ارتقای تصمیمات سازمان می باشد. اصطالح کشف 
دانش در پایگاه های اطالعاتی بیانگر کل فرایند تبدیل داده های سطح پایین به دانش سطح باال است، جایی که داده کاوی به عنوان 
مرحله ای در این فرایند به شمار می رود که انگاره های موجود در داده ها را پیدا می کند. اخیرا تعداد، تنوع، و پیچیدگی طرح های 
مربوط به داده کاوی یا کشف دانش در پایگاه های اطالعاتی با چنان شتابی روبرو شده اند که جنبه های مربوط به فرایند توسعه 
آن ها نیازمند استانداردسازی است تا بتوان نتایج مربوط را بکار بست، و در آینده آن ها را مورد استفاده قرار داد. داده کاوی برای 
بازیابی، استخراج، و ارزیابی خودکار اطالعات از مدارك نقش بسزایی را ایفا می کند. استفاده از داده کاوی در کتابخانه دیجیتال 
می تواند کمک به سازماندهی منابع متنی موجود بر روی وب و در نتیجه بازیابی موثر و کشف دانش از آن ها کمک شایانی نماید. 
کتابخانه های دیجیتال باید از کاربرد های داده کاوی در سایر رشته ها الگو برداری نمایند و آن ها را در محیط های خود شبیه سازی 
است،  کرده  مواجه  عدیده ای  مسال  و  مشکالت  با  را  کتابخانه  این  مدیران  حاضر  عصر  در  دیجیتال  کتابخانه های  ظهور  کنند. 

14. Ranganatan

15. Shaw; He and Piramoto, Bita
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مشکالتی از قبیل شناخت انواع مراجعه کنندگان و نیاز های آن ها، بهبود خدمات رسانی، نحوه دسترسی کاربران به این کتابخانه ها، 
نحوه دسترسی کتابخانه ها به صفحات وب و ... است. یکی از روش های حل این گونه مسائل استفاده از فناوری داده کاوی است. 
به مدد این فناوری مدیران کتابخانه ای دیجیتال می توانند با استفاده از الگوهای کشف شده در داده ها، در امر تصمیم گیری موثر 
عمل کنند همان گونه که گفته شد کاربردهای داده کاوی در حوزه کتابخانه دیجیتال بیشتر مختص به بخش های خدمات شخصی 
سازی، بهبود سرعت دستیابی به اطالعات، توسعه شکل خدمات، مجموعه سازی، مدیریت و خدمات کتابخانه، و سازماندهی و 

رده بندی می باشد.

پیشنهاد پژوهش
حوزه  در  بسزایي  اهمیت  از  و  شده اند  اطالعات  بازیابي  و  ذخیره  براي  ابزار  مهم ترین  به  تبدیل  امروزه  دیجیتال  کتابخانه هاي 
کتابداري برخوردارند، از داده کاوی نیز می توان جهت مدیریت و خدمات کتابخانه، جمع آوری اطالعات مراجعان به کتابخانه، و 
تعیین الگوهای خاص برای جستجوی منابع اطالعاتی، استفاده کرد. لذا تحقیق بیشتر در این زمینه به منظور بهبودسازي خدمات 
در سطح کتابخانه هاي داخلي و پیادهسازي سیستمهاي داده کاوی در کتابخانههاي دیجیتالي داخلي، به دستیابي هرچه بهتر و 

موثرتر کاربران این کتابخانهها به اطالعات و دانش کمک مي کند.
توسعه فناوری اطالعات و تبدیل کتابخانه سنتی به کتابخانه دیجیتال و ایجاد سیستم توصیه گر، می تواند درخواست اطالعات 
شخصی همه خوانندگان را برآورده کند و می تواند با تجزیه و تحلیل شخصیت و عادت های کاربر، به موقع اطالعات توصیه شده 
را به خواننده ارائه دهد. ما می توانیم مدل پیشنهادی را برای ارائه خدمات اطالعات شخصی ایجاد کنیم. در این راستا دقت نتایج 
جستجو افزایش یافته و کشف تقاضای پنهان به کانون اصلی مسئله تبدیل می شود. برای دستیابی به چنین نیازهای بازیابی، 
می توان با داده کاوی سوابق جستجو و امانت، رفتار اطالع یابی و نیازهای پنهان خوانندگان را به سرعت کشف کرد. هدف نهایی 
این سیستم بهبود کیفیت جستجوی کتابشناختی و توصیه برای افزایش سفارشی سازی نتایج جستجو، و تسریع در گردش کتاب 

است.
برای مدیریت کتابخانه با توجه به روش تجزیه و تحلیل داده ها با داده کاوی، می توانیم از منابع منطقی استفاده کنیم،   

مدیریت کتاب ها را بهینه کنیم و کتاب های مجموعه را با توجه به نیاز خوانندگان به روز کنیم.
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data mining in digital library

Abstract

Data mining is the process of Discovering hidden relationships among datathrough useful relationships and patterns. Data 
mining is the study and analysis of vast amount of data to discover meaningful patterns and rules that mainly link models and 
algorithms that link entries to a specific purpose or purpose to extract specific information from the Internet. libraries. and 
other data sets. Concepts such as data mining and various related tools and algorithms are discussed. Data mining is one of the 
methods of data analysis. The purpose of data mining is to find patterns in previous data that shed light on needs. preferences. 
and inclinations. A digital library is an integrated set of electronic resources and services for collecting. organizing. protecting. 
and retrieving information digitally. The present article introduces data mining technology and digital library. and examines 
the applications of data mining in digital library and related topics. The results of this study showed that data mining in digital 
library plays an important role in the areas of customization services. information access speed. development of service form. 
collection. management and library services. and organization and classification.

Keywords: Data Mining. Digital Library. Personalization services. speed of access to information. development of service 
form. collection. management and library services. organization. classification


