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  دهیچک
 شـده  یدهـ  سـازمان از اطالعـات   يا گستردهمجموعۀ به  یدسترس امکان هامروز

حوزه  ینهمدر  یتپراهمنو و  یمبحث یجیتالد خانۀ کتاب. دارد ییسزا به یتاهم
 یدانشــگاهو  یعلمـ  هـاي  ینـه زمهمـۀ  در  ینــوع  بـه توجـه بـه آن    کـه اسـت  

 یتالشـ  یـز ن مبادلـۀ اطالعـات  : یجیتـال د يهـا  خانـه  کتـاب  کتـاب . گشاست راه
 یـن احاضر سعی شده اسـت   ۀرو در مقال  ینااز . راستاست ینهممند در  ارزش
فقـط در  گونـه سـوگیري و    با نگاهی نقادانه بررسی شود تـا بـدون هـیچ    کتاب

 ،منـد  ضمن اشـاره بـه نکـات ارزش    شاعتالي اثر و راهنمایی مخاطبان راستاي
تـر   دست مباحث گسترده یناهاي آن دامنۀ  و کاستی ،نقاط ضعف ،ها برجستگی

و سپس کتاب در دو حـوزة شـکلی و    شده یمعرفاثر و نویسنده  نخست. شود
 مـد در نقد شکلی، مشخصات ظاهري و نگارشی اثـر  . محتوایی نقد شده است

چـون نظـم منطقـی، اعتبـار      قرار گرفته و در بخش محتوایی به مواردي هم نظر
رفع براي  یانپاو در است سازواري توجه شده و منابع، کیفیت علمی، نوآوري، 

  .ارائه شده استنهادهایی  پیشها  کاستی
، یجیتـال د يهـا  خانـه  کتـاب ، یعلمـ ، نقـد  ییمحتـوا ، نقـد  یشکل نقد :ها یدواژهکل
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  مقدمه .1
از نظر . اي است رشته مرتبط به آن چالشی میانهاي دیجیتال و مباحث  خانه کتابتوجه به 

پارچه  دیجیتال سیستمی است که امکان دسترسی یک خانۀ کتابمتخصصان علوم رایانه 
 نامـۀ  اصـطالح . دهـد  مـی  کـاربر شـده را بـه    دهـی  اطالعات سازمان ةگسترد ۀبه مجموع

ف زیر را تعری) ٢٠٠٨ ,Digital Library Initiative Glossary( یشروپ یجیتالد خانۀ کتاب
هـاي دیجیتـال منـابع را بـه شـکل       خانـه  کتـاب : دیجیتال ارائه داده اسـت  خانۀ کتاباز 

. کننـد  مد پردازش مـی اهاي بزرگ این منابع را به طور کار الکترونیکی ذخیره و مجموعه
نیز تعریفـی مشـابه را ارائـه     دیجیتال کاربرديهاي  خانه کتاببا عنوان  شلسک در کتاب

به توان  اند می ارائه کردهمتخصصان کتابداري  که یاز جمله تعاریف .)١٩٩٧ ,Lesk( کند می
  :اشاره کرد) Borgman(تعریفی از بورگمن 

دهـی اطالعـات و مبتنـی بـر      هاي دیجیتـال از طریـق گـردآوري و سـازمان     خانه کتاب
نیازهـاي  منـابع اطالعـاتی نیـز بـر اسـاس      . شـوند  نیازهاي اطالعاتی کاربران ایجاد می
 شوند می پذیر داري، و دسترس دهی، حفاظت و نگه اطالعاتی کاربران انتخاب و سازمان

  ).14: 1390علیپور حافظی، (

توجه به همین تعاریف، اهمیت منابع منتشرشده در این حوزه و ضـرورت انتشـار آثـار    
ـ  مـی آشـکار   ،هاي مختلف متخصصـان باشـد   گوي طیف که پاسخ ،را مند و دقیق ارزش  د؛کن

شـده در   اي شـناخته  نویسندهو از لیفی أتکتابی  کهشدند  آن بنابراین نویسندگان این مقاله بر
تا ضمن معرفی موارد و نقاط قوت و ضـعف   کننداین حوزه را با رویکردي انتقادي بررسی 

اي  توصـیه اصالحی، در صورت امکان راهنمایی براي مخاطبـان و   يپیشنهادها ۀکتاب و ارائ
  .کتاب باشدهاي  برجستگی ۀتوسعو بهبود و ها  کاستیبراي رفع 

 

 معرفی اثر .2

 به و دهد شرح باید را هم کتاب موضوع بلکه نظر،کتاب مد  فقط نهنقدها  همۀمنتقد در 
بـراي   .موضـوع آن اسـت   ینمب البته گاه عنوان کتاب کامالً بپردازد؛ آن خصوصیات ذکر

 تـر  بـیش  و شـود  داده يتـر  باید اطالعـات بـیش   ر مشهورندت افرادي که کم بارةدرمثال 
فکـر  منتقـد نبایـد    به عبارت دیگر ؛دنیازمندن یاطالعات چنین به شک  یب هم خوانندگان

 سـت آشنا خواننـدگان  یشناسـد بـراي تمـام    خوبی مـی  کند اشخاص و اشیایی که او به
  .)51: 1386 سارتون،(
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  توصیف شکلی اثر 1.2
محـل  مهدي علیپور حافظی،  ، تألیفمبادلۀ اطالعات: دیجیتالهاي  خانه کتاب: نام کتاب

 مرکز تحقیق ،)سمت(ها  و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهمطالعه سازمان : تهران، ناشر: نشر
، نسخه 1000 :، شمارگان302 :، تعداد صفحه1390: و توسعۀ علوم انسانی، سال انتشار

  .قطع وزیري
دیجیتـال اختصـاص    خانۀ کتاب بهبخش اول ؛ استبخش تنظیم شده سه این کتاب در 

 عمـل  دراطالعـات  مبادلـۀ  و در بخـش سـوم    است اطالعاتدربارة مبادلۀ بخش دوم . دارد
، یعنـی  »هـاي دیجیتـال   خانـه  کتـاب «در بخش اول کتاب، سه فصل . داده شده است یحتوض

 خانـۀ  کتاباندازي  راه«و  »دیجیتالهاي  خانه کتابمعماري «، »ها خانه کتابنسل جدیدي از «
ـ «در بخش دوم کتاب نیز در پنج فصـل بـه موضـوعات    . بررسی شده است »دیجیتال  ۀمبادل

هـاي   مـدل «، »هـاي دیجیتـال   خانه کتابتعامل معنایی در «، »اطالعات و عناصر دخیل در آن
پرداختـه شـده    »هـاي ابـرداده   فرمـت «و  »مبادلۀ اطالعاتها در  نامه تفاهم«، »اطالعاتمبادلۀ 
هـاي   خانه کتابدر  آیندة مبادلۀ اطالعات«و  »مبادلۀ اطالعاتهاي  ها و پروژه پژوهش«. است

کتـاب و پـس از   پایـان  در . در بخش سـوم کتـاب اسـت    نقدشدهعناوین فصول  »دیجیتال
ـ   فارسی و هـم ـ  انگلیسی و انگلیسیـ  تخصصی فارسی ۀنام فهرست منابع، واژه  ۀچنـین نمای

انتخاب کتـاب  دورة این اثر در دومین  ذکر استشایان . گنجانده شده استاب موضوعی کت
 خانۀ کتابپژوهش سازمان اسناد و جشنوارة چنین  سال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و هم

  .شده استبرگزیده ملی ایران 
  
  خالصۀ محتواي اثر 2.2
 .پرداختـه شـده اسـت   دیجیتـالی   خانـۀ  کتاببه تعریف و ضرورت  بخش اولِفصل اول در 

ـ در عصـر  هـا   خانـه  کتـاب دیجیتـال، نسـل جدیـد    هاي  خانه کتاب ایـن   .ندحاضـر  ۀفناوران
در  با حضور در محیط وب و ارائۀ خـدمات و محتـواي دیجیتـال بـه کـاربران     ها  خانه کتاب
  .ندمندي برخوردار از جایگاه ارزش ،یابی به اطالعات دست

دیجیتـال   خانـۀ  کتاب. بررسی شده استدیجیتال هاي  خانه کتابمعماري  ،در فصل دوم
و نیـز   دهـد  انجـام مـی   دیجیتـال  مـتن منابع  ۀارائراستاي در هایی که  به علت حجم فعالیت

در ایـن   .عمل بپوشـاند جامۀ دارد که توقعات مذکور را  نیاز افزاري نرمبه  ،خدمات دیجیتال
نیاز  افزارهاي مختلف براي ارائۀ خدمات نرممجموعۀ دیجیتال به استفاده از  خانۀ کتاب راستا
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امنیـت در   برقـراري جـو در منـابع گرفتـه تـا     و متن و جسـت  یاز ارائۀ اطالعات تمام دارد؛
دیجیتـال محیطـی    خانـۀ  کتـاب جا که محیط فعالیت  از آن .سیستم و سطح دسترسی کاربران

 افزارهاي نرمجهانی اینترنت است، باید از قواعد و استانداردهاي  ۀشبککامپیوتري در سطح 
  .کند یتتبع یزن شبکه تحت کامپیوتري

از  اش باشـد کـه ابعـاد یـا پیچیـدگی      نیـاز  جا که به طراحی موجودیت یا سیسـتمی  هر
جانبه را  همههاي خاصی را تحمیل کند، نگرشی ویژه و  معین فراتر رفته یا نیازمندي يواحد

تاکنون به منظور طراحـی و  . شود میالزم خواهد داشت که در اصطالح به آن معماري گفته 
هـر معمـاري   . ارائه شده اسـت  هاي متفاوتی معماري دیجیتال خانۀ کتابافزار  نرمسازي  پیاده

که با اتکا به هریـک از  افزارهایی  نرمو  را داردمنحصر به فرد خود هاي  ویژگیها و  شاخص
شـده بـه ارث     گرفتـه کـار    بـه  خصایص خود را از معماريِ شوند میسازي  پیادهها  ماريمع

بهره گرفتـه  هاي متعددي  از معماريدیجیتال هاي  خانه کتابتاکنون در طراحی . خواهند برد
بودند کـه بـا گذشـت زمـان سـیر      اي  سادههاي  معماري نخستها  این معماري. شده است

ایـن   ۀجمل از. اند شدهتبدیل تري  هاي پیچیده و کامل نیز طی شده و به معماري شان تکاملی
/ دهنـده  سـرویس فایل، معماري  ةدهند سرویس، معماري دهنده سرویسمعماري  ،ها معماري
هـاي   پـروژه  تـر  بـیش در  امـروزه . اسـت الیه  سهگیرنده، معماري دوالیه و معماري  سرویس

هـاي   معمـاري  برخـی از . شـود  مـی الیـه اسـتفاده    سـه از معمـاري   هاي دیجیتـال  خانه کتاب
معمـاري  : Harvest architecture(معمـاري هاروسـت    :اند از عبارت دیجیتالهاي  خانه کتاب

ــعجــوي و یــک جســت ــه توزی معمــاري  Synthetic Aperture Radar Atlas:(، ســارا )یافت
ارائـه   )Bogen(بوگن  که، معماري عمومی )مبتنی بر عامل متحركیافته  توزیعجوي و جست

دیجیتـال اسـکندریه،    خانـۀ  کتـاب ، معمـاري  )Dienst(، معماري سیستم داینست کرده است
  ).56: 1390 ی،حافظ یپورعل( ادپت معماري ودیجیتال گرین استون  خانۀ کتابمعماري 

به طور کلـی سـه عنصـر     .کند میدیجیتال بحث  خانۀ کتابانداري  راه ةدربارفصل سوم 
عنصر اولیـه و مهـم   . اند دیجیتال دخیل خانۀ کتابافزار و خدمات در ایجاد  نرماصلی محتوا، 

مجمـوع پـنج روش بـراي     در. است خانه کتابها، محتوا و منابع اطالعاتی آن  خانه کتابدر 
اسکن منـابع   :اند از هاي دیجیتال وجود دارد که عبارت خانه کتابگردآوري و تهیۀ محتوا در 

اي در  که امروزه جایگـاه عمـده   ،خرید منابع دیجیتال؛ هاي آنالوگ به دیجیتال از فرمت
ناشران به انتشار و توزیع فرمت تر  بیشتولید منابع اطالعاتی براي خود باز کرده است و 

 ،وب ایجاد امکان دسترسی به محتواي رایگان در؛ کنند میاقدام دیجیتال منابع اطالعاتی 
که امروزه با گسترش نهضت دسترسی آزاد بر کیفیت و حجم این منابع در وب افـزوده  
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مـتن   تمـامی  يهـا  و مجموعـه  یاطالعـات  هاي یگاهاستفاده از پا یگرد روش .شده است
. اسـت  يا خانـه  کتـاب  يهـا  ائـتالف  یلروش تشک ینآخرو  یتخصص ـ یمجالت علم

 یرتـأث  دیجیتـال  هـاي  خانـه  کتاب محتواي در کهعناصر مهم است  یگرابرداده از جمله د
 بخش سه از ، متشکلشده یجادا یجیتالد یءش یک یفتوص يکه برا ،ابرداده. گذارد می

عامل اصلی و تأثیرگـذار   .مدیریتی و ساختاري، توصیفی،ابردادة  :اند از که عبارت است
افـزاري وظیفـۀ    نرمسیستم . استافزاري  نرمدیجیتال، سیستم  خانۀ کتابدیگر در ایجاد 

  .پردازش، ذخیره و اشاعۀ اطالعات دیجیتال را برعهده دارد
 اند عبارتکه  شود می استفادهاز دو دسته خدمات  دیجیتال هاي خانه کتاب در کلی طور به

با استفاده  دیجیتال محیط در مرجع خدمات ارائۀ مانند نوین، شیوة به سنتی خدمات ارائۀ. 1 :از
 و دیجیتـال  داران کتـاب  منـدي  هـوش که با  ینخدمات نو ۀارائ .2 ؛محیط این هاي یتقابلاز 

  .شود می پذیر امکان غیره و ها وبالگمانند  جدید، محصوالت و ها قابلیت از استفاده
 یسـ  يا يآ/ یـزو ، ابخـش دوم از ، »در آن یلو عناصر دخ اطالعات مبادلۀ« ،فصل چهارم در

 هـا  دادهانتقال  یا ها، برنامه اجراي ارتباط، برقراري قابلیت داراياطالعات را  ۀمبادل 2382- 01
 در نهایـت نحوي که نیازمند دانش تخصصی نیست یا  به داند؛ می مختلف افزارهاي نرم میان

هاي دیجیتال باید امکـان دسترسـی بـه دانـش      خانه کتاب. نیازمند دانش اندك کاربران است
 ۀبـراي همـ  کارآمد، چنـدوجهی و کاربرپسـند    ثر،ؤبشري را در هر زمان و مکان به شکلی م

با تسلط بر موانع مکانی، زبانی و فرهنگی و  گفتنی است این موارد باید. کاربران فراهم کنند
  .شود فراهم با استفاده از ابزارهاي تحت وب

ـ  یجادا براي  NSDL یکـرد رو اسـاس بـر   یجیتـال د خانـۀ  کتـاب اطالعـات در   ۀمبادل
)national science digital library (بـه  کاري در سه سطح فنـی، محتـوا و سـازمانی     براي هم

امنیتـی  هـاي   سیستم، و ها نامه تفاهم، ها فرمتشامل  ،فنی ۀنام توافق. نیاز استهایی  نامه توافق
معنـایی در  هـاي   نامـه  توافقمحتوا شامل داده و ابرداده است که دربرگیرندة  ۀنام توافق. است

سازمانی دربرگیرندة قواعد زیربنایی براي دسترسی، جـایگزینی   ۀنام توافق .هاست پیامتفسیر 
بــر ایــن، بــراي  افــزون .، شناســایی و غیــره اســتهــا پرداخــتو خــدمات، هــا  مجموعــه

 انـد از  که عبـارت  وجود دارددو نوع مختلف مبادله دیجیتال هاي  خانه کتابسازي  پارچه یک
هاي  مؤلفهتعاملی در سطح اجراست که پذیراي  تعامل نحوي،. تعامل نحوي و تعامل معنایی

تعامل معنـایی، تعـاملی دانشـی اسـت کـه امکـان        .کاري است چندگانه براي همافزاري  نرم
دیجیتال را با ایجاد امکـان پیونـد میـان مفـاهیم معنـایی      هاي  خانه کتابدر سازي  پارچه یک

  .کند می یسرممختلف در محتواي منابع دیجیتال 
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تعامـل  . شـود  مـی  بحـث دیجیتال هاي  خانه کتابدر فصل پنجم دربارة تعامل معنایی در 
اطالعـاتی مختلـف بـراي    هـاي   سیسـتم ي قابلیت ادیجیتال به معنهاي  خانه کتابمعنایی در 

مختلف، مبادله به هاي  زبانبا توجه به وجود . استنظر  دمي ااساس معن مبادلۀ اطالعات بر
یافتن . 2مجبور کردن همگان به فراگیري و استفاده از یک زبان؛  .1 :شود میدو روش انجام 

در رویکـرد اول  . یر کننـد تفسـ  یگـري د بـه را  یکیبدانند چگونه اطالعات  که هایی مترجم
  .حالی که در رویکرد دوم تفسیر واکنشی مؤثر است در ؛استانداردسازي مؤثر است

توافـق در اسـتفاده از اسـتانداردهاي    یکی از رویکردهـاي سـنتی در مبادلـۀ اطالعـات،     
هـاي   محـدودیت هاي مبادله است که مزایا و  نامه تفاهمسان مانند استانداردهاي ابرداده و  یک

رویکردهاي . مبادلۀ اطالعات، تفسیر واکنشی است بارةرویکرد دیگر در. خاص خود را دارد
طریـق تفسـیر بـه هـم      مبتنی بر میانجی و رویکرد مبتنـی بـر طـرح در مبادلـۀ اطالعـات از     

واسـطه،   از جملـه  ،کارهاي میانجی و رویکرد بر مبناي میانجی، به استفاده از ساز. اند پیوسته
 رویکرد مقابل، در. وابسته است براي وصول به مبادلۀ اطالعات هایی شناسی یهستپوشش و 

 ییمعنـا  لحـاظ  از اطالعـاتی  منـابع  میانکند که  ایجاد را هایی طرح کوشد میطرح  مبناي بر
  .ارتباط برقرار کند

هاي دیجیتال با توجـه بـه    خانه کتاب. است مبادلۀ اطالعاتهاي  فصل ششم دربارة مدل
هـاي متنـوعی بـراي مبادلـۀ      بـراي مبادلـۀ اطالعـات از مـدل     الزم، هزینه و فناوري عملکرد

وي جـ و به طور کلی، براي مبادلـۀ اطالعـات از سـه مـدل جسـت     . گیرند اطالعات بهره می
مـدل  . شود هاي دیجیتال استفاده می خانه کتابزمان، برداشت اطالعات و مدل پراکنده در  هم

در . زمان به منزلۀ رویکردي قراردادي و متعارف در مبادلۀ اطالعات اسـت  همجوي و جست
و نتـایج   کننـد  یمـ عضـو ارسـال    يهـا  خانـه  کتابرا به  ها درخواست ها خانه کتاباین مدل 

در مـدل برداشـت اطالعـات،    . شـود  یمـ گردآوري و تلفیق شده و بـه کـاربر نمـایش داده    
. رسـند  یمـ دیگر به توافق  دیجیتال عضو ائتالف بر سر مبادلۀ اطالعات با یک يها خانه کتاب

. اسـت خود  خانۀ کتابروزرسانی اطالعات  به ها خانه کتابمسئوالن همۀ  وظیفۀ در این مدل
در اختیـار  . پـی . تـی . تـی . مانند اچ ،ساده يا نامه تفاهمبا استفاده از  خانه کتاب اطالعات هر

 در. شود می سازي یادهپمتعددي  يها روشاین مدل به . گیرد یمخدمات قرار  ةدهند سرویس
به وجود نیاید، سطح اولیـه   ها خانه کتابهماهنگی و توافقی بین  به شکل رسمی که  یصورت

در این سطح اطالعـاتی  . آید یمو ابتدایی مبادلۀ اطالعات با استفاده از مدل پراکنده به وجود 
به علـت  . دنشو یموب گردآوري  يها خزندهبا استفاده از  اند دسترس درکه به صورت آزاد 

خـدماتی بـراي   ، گـردآوري اطالعـات بـه ایـن شـیوه      هـا  خانه کتاببراي  اي ینههزنداشتن 



 53   رادفر و سولماز نوري یدرضاحم

 

اطالعـاتی دیجیتـال را    هاي یگاهپاو  ها خانه کتابکند که تعداد زیادي از  میفراهم  خانه کتاب
در مقایسـه   ،در این روش شده اما باید توجه داشت که خدمات ارائه ،دهد میدر خود جاي 

  .دندارکیفیت پایینی قبلی  يها روش با
انتقــال اطالعــات در . در مبادلــۀ اطالعــات اســت هــا نامــه تفــاهم دربــارة فصــل هفــتم

ایـن  . شـود  یمـ مبادلۀ اطالعـات ممکـن    يها نامه تفاهمدیجیتال با استفاده از  يها خانه کتاب
در فرایند مبادله بـین  نظر  دماطالعات  ،طریق آن که از کنند میبستري را فراهم  ها نامه تفاهم
 هـا  بـدان فصـل   یـن ادر  کـه  ،هـا  نامـه  تفاهمز برخی ا. گیرند یمدیجیتال قرار  يها خانه کتاب

 یـو دبل .آر.سا /یـو .آر.اس ۀنامـ  تفـاهم  ، Z٣٩.٥٠ ۀنام تفاهم :از اند عبارت ،است  شدهپرداخته 
)SRU/SRW( ،آزاد  يجــوو جســت)open search( ،بــاز  لا.آر.یــو)open URL(،  يآ.يا.او 
)OAI( ،ۀنام تفاهم  ،ینستدا ۀنام تفاهم، یجیتالد خانۀ کتاب رد مبادلۀ اطالعات ةساد ۀنام تفاهم 

 يراهنمـا بـه   یدسترسـ  ۀنامـ  تفـاهم ، یـابی  دست یریتمد ۀنام تفاهم، )STARTS(استارتس 
  ).shibboleth( یبولسشو  یمعمول

متخصصان مدیریت اطالعات از ابـرداده بـه   . ابرداده است يها فرمت بارةدرفصل هشتم 
مدیریت اطالعات در دنیاي دیجیتـال نـام    یژهو بهابزار در مدیریت اطالعات،  ینتر مهم منزلۀ

مـدیریت اطالعـات در دنیـاي دیجیتـال بـدون اسـتفاده از        ،این متخصصانبه باور . برند یم
ابـرداده در محـیط   . با ماهیتی کهن است ،ابرداده اصطالحی جدید. نیست یرپذ امکانابرداده 

در دنیـاي آنـالوگ ایفـا     یسـی نو فهرسـت  يهـا  برگـه که  کند یمدیجیتال همان نقشی را ایفا 
دنیاي دیجیتال الزم بود تغییراتی در تعریف برخـی   هاي یازمندينبا توجه به  فقط؛ کردند یم

بر ایـن، مـدیریت اطالعـات در دنیـاي دیجیتـال نیازمنـد        افزون .از فیلدهاي آن ایجاد شود
، با ایجاد تغییـرات در ایـن فیلـدها    رو  ینا از. بودند یجیتالدفیلدهاي جدید مختص محیط 

توصیفی، سـاختاري، و   ةابردادرا به سه بخش  ها ابرداده. عنوان جدیدي نیز به آن اطالق شد
با هـدف مـدیریت    کر یندابل ةابردادبه  توان یمابرداده  يها فرمتاز . ندا هتقسیم کرد مدیریتی

گوي نیازهـاي   ند به طور کامل پاسخهرچ ها فرمتاین . اطالعات موجود در وب اشاره کرد
 يهـا  فرمت یشناخت کتاببراي مبادلۀ اطالعات  اما نیستند،دیجیتال  يها خانه کتاب يا ابرداده
 يهـا  فرمـت  منزلـۀ  بـه استفاده  یتقابل یجادشدها يا ابرداده يها فرمتبسیاري از . اند یمناسب
 و سـاختاري  ابـردادة  يبرا الزماز فیلدهاي  بعضیفقط  نیز برخیرا دارند و  یفیتوص ةابرداد

 يهـا  خانـه  کتـاب  يا ابـرداده نیازهـاي   همـۀ براي پوشش دادن به  بنابراین دارند؛ را مدیریتی
 معرفی شده »متس«در این میان فرمت . متعدد استفاده شود يها فرمتدیجیتال الزم است از 

 یگريد يها ابردادهفصل  ینادر . را دارد يا ابردادهکه قابلیت دربرگرفتن هر سه فرمت  است
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ــد  ــاركمانن ــدز )MARC( م  و )encoded archival description( يد.يا.يا، )MODS(؛ م
  .اند شده یمعرف کامالً یزن یکسن

مبادلــۀ اطالعــات در . فصــل نهــم دربــارة موضــوع اســتانداردها در الیــۀ زمینــه اســت
یـابی و   مـدیریت دسـت   ۀنام تفاهممبادله،  ۀنام تفاهمبر نیاز به  افزوندیجیتال  يها خانه کتاب

با استفاده از این  يا ابردادهفرمت ابرداده، نیازمند استانداردي در الیۀ زمینه است تا اطالعات 
تا بتواننـد   اند یبافتنیازمند زمینه یا  يا ابرداده يها فرمت. استاندارد قابلیت مبادله داشته باشند

 ISOو  HTML ،XML اسـتاندارد  يهـا  قالب. قرار گیرند يا خانه بکتادر چرخۀ مبادلۀ بین 

دیجیتال اسـتفاده   يها خانه کتابکه به این منظور در مبادلۀ اطالعات بین  اند ییها قالب 2709
است که براي نمایش اطالعات در وب ایجـاد شـده    يگذار عالمتزبان  HTML. شوند می

اسـت کـه    ییهـا  برچسـب در این قالب محیطی متنی با استفاده از  شده محیط استفاده. است
 يگـذار  عالمـت زبان HTML . کنند یمفرمت، نحوة نمایش و حتی چاپ محتوا را مشخص 

محیط در این قالب محیطی متنـی  . است که براي نمایش اطالعات در وب ایجاد شده است
ی چـاپ محتـوا را مشـخص    که فرمت، نحوة نمایش و حت ییها برچسببا استفاده از است 

 هـایی  یـت قابلفرمت براي نمایش محتوا در محیط وب طراحی شده و حـاوي   ینا .کنند یم
  .براي این منظور است

XML  آن،  تر یشپو نسلSGML ،يگـذار  نشـانه کـه چگـونگی    انـد  یفیتوص يها زبان 
. دهند یمکار  ةاجازمستقل  هاي یطمحکاربردي و  يها برنامه، اما به دهند ینمرا نشان  هاسند

XML  اسـت   شدهدر اینترنت و اینترانت استفاده  یافته ساختبراي انتشار و مبادلۀ اطالعات
آن  ۀاولیبنابراین هدف  ؛را تعریف کنند شانیها برچسب دهد یمچنین به طراحان امکان  و هم

کـه بـه    داننـد  یمـ  هایی یستمس یژهو بهمختلف،  هاي یستمسرا تسهیل اشتراك اطالعات میان 
کـاربردي در   يهـا  برنامـه براي تسهیل امکان مبادلۀ اطالعات بـین   XML. اند متصلاینترنت 

  .وب به وجود آمده است
ISO 2709  ـ  یشناخت کتاباستاندارد ایزو براي توصیف فرمتـی بـراي    ه منزلـۀ است که ب

کمیتـۀ فنـی    از طریـق و است  شدهدر نوار مغناطیسی شناخته  یشناخت کتابمبادلۀ اطالعات 
این استاندارد رکوردهاي اطالعاتی را بـا هـر قـالبی کـه     . شود یماطالعات و اسناد پشتیبانی 

 ISO 2709. کنـد  یمداري  توصیف شده باشد، ذخیره و نگه یشناخت کتاببراي آن اطالعات 
فرمـت   بـه منزلـۀ  و  کنـد  یمپردازش داده را توصیف  هاي یستمسارتباطات بین  چهارچوب
امکان تبادل  کردنفراهم  ISO 2709هدف اصلی . شود نمیاستفاده  ها یستمسخل پردازش دا
  .، مراکز اسناد و آرشیو استيا خانه کتاب هاي یستمسبین  یشناخت کتاباطالعات 
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 يهـا  پـروژه  هـا و  پـژوهش  ةاطالعات در عمل، فصل دهم دربـار  ۀسوم، مبادل بخش در
سه سطح مختلـف مبادلـۀ اطالعـات     دهندة نشانمنابع  ۀمطالع. کند یممبادلۀ اطالعات بحث 

در . انـد  مطـرح امنیتـی و غیـره    هاي یستمس، ها نامه تفاهم، ها فرمتدر سطح فنی انواع . است
در مبادلـۀ اطالعـات پرداختـه شـده      ها آنو تفسیر معنایی  ها ابردادهو  ها دادهسطح محتوا به 

منابع اطالعاتی و خدمات  ةذخیری، یاب براي دست اي یهپادر سطح سازمانی نیز اصول . است
مبادلـۀ  جـا کـه سـطح فنـی      از آن. انـد  مطـرح ، شناسایی و غیره ها ینههزاطالعاتی، پرداخت 

 هـا  یافتـه  ۀاولیـ سطح در ارائۀ خدمات مبادلۀ اطالعات است، مـرور   ترین یربناییز اطالعات
دیجیتـال از سـال    يها خانه کتابمبادلۀ اطالعات در  يها پروژهآغاز مستندسازي  ةدهند نشان
. انـد  یافتـه گیري  به بعد افزایش چشم 2003مبادلۀ اطالعات از  يها پروژهتعداد . است 1998

وجود مبادلۀ اطالعات مسئلۀ اصلی در ایجاد و ارتقـاي  ، واضح است که ضرورت رو  ینااز 
ـ  در یـد با یجیتالد يها خانه کتاب بنابراین ؛در عصر حاضر است یجیتالد يها خانه کتاب  یپ

 کـردن  یرپـذ  دسـترس  يراستا در رااطالعات  مبادلۀ کاربرانشان براي بتوانند کهراهی باشند 
 یـن شده در ا ارائه ۀنتایج مطالع. کنند پذیر امکان مند ارزش یاطالعات هاي یگاهپا یرسا محتواي

از مدل برداشـت   شده بررسی يها ها و پژوهش پروژه تر بیشاست که  ینا ةدهند بخش نشان
. آل.ام.متس یا دابلین کر و زبان توصیفی ایکس ة، فرمت ابرداد.آي.اي.او ۀنام تفاهماطالعات، 

  .کنند یمبراي مبادلۀ اطالعات استفاده 
در عصر حاضر . است »مبادلۀ اطالعات: دیجیتال يها خانه کتاب« پایانی کتاب فصلعنوان 

بـا توجـه بـه     هـا  خانـه  کتـاب . دارداطالعاتی اهمیت باالیی  هاي یستمسمبادلۀ اطالعات بین 
مندي را به  ارزش هاي یتفعالو  اند شدهبراي مبادلۀ اطالعات اهمیت قائل آغاز از  شان هپیشین

دیجیتال نیز با توجه به اهمیت موضوع مبادلۀ  يها خانه کتابامروزه . اند دادهاین منظور انجام 
 يها پژوهشو  ها پروژهانجام  شاهد به نحوي که امروزه ؛اند دهگماراطالعات به این امر همت 

در  يا گسترده هاي یتفعالدر آینده شاهد  .جهانیمگوناگون مندي در این زمینه در نقاط  ارزش
، هـا  نامـه  تفاهم، ها مدلزمینۀ در  هایی رفت یشپتأثیر   تحت اًاین زمینه خواهیم بود که مستقیم

در . خواهند بود که به این منظور ایجاد شده یا خواهند شد ییها قالبو  ها فرمتاستانداردها، 
ذکر است اقدامات متعددي به این منظور  شایان. به همین منوال خواهد بوداوضاع ایران نیز 

  .استبسترسازي فرهنگی در سطح گسترده  ها آن ینتر مهمجمله  که ازشود باید انجام 
 

 مختصر مؤلف معرفی .3
 یئـت هو عضـو   یشناسـ  دانـش علم اطالعات و  يدکتر ۀآموخت دانش، یحافظ یپورعل يمهد
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او . اسـت  یجیتـال د يها خانه کتاب ةحوزشده در  شناخته نامتخصصوزارت علوم، از  یعلم
 ة، در حـوز )یسـی انگلو  یفارسـ (مقالـه  و  کتـاب اعـم از   ،يمتعـدد  يهـا  ترجمهو  ها نوشته
از  یاريبسـ  ینچنـ  هـم و  وي يدکتـر  رسـالۀ . داردو علـوم وابسـته    یجیتالد يها خانه کتاب
 .اسـت  یجیتالد يها خانه کتابمربوط به  هاي ینهزمدر  یزن يوة شد انجام یپژوهش يها طرح
حـوزه و از   یـن امعتبر  يها کتاباز  ،)1382(آرمز  یلیامو ۀنوشت ،یجیتالد يها خانه کتابوي 

  ،يمجـاز  يهـا  خانه کتاب یجادا يراهنما ینچن همو  یفارسمند به زبان  منابع ارزش نخستین
از . اسـت را ترجمه کرده  حوزه ینادر  یعملمند و  از منابع مهم و ارزش  ،)1383( یلواستاثر 

» هاي دیجیتال خانه کتابدر  مبادلۀ اطالعاتهاي  مدل«ۀ مقال ینهزم ینادر  یشانامقاالت مهم 
 »دیجیتال در ایران يها خانه کتاباطالعاتی  هاي یستمسدر  مبادلۀ اطالعاتبررسی «، )1390(
آن منتشر شده در  يها مدلو  مبادلۀ اطالعات ۀینزمدر  یسیانگل ۀمقالدو  ینچن همو ) 1389(

توجه بـه مطالـب   ). ٢٠١٠ ;٢٠٠٨ ,Alipour Hafezi( است يآ.اس.يآشده در  یهنما یاتنشر
  .است یکتاب ینچننگارش  براي مؤلف یعلم یتصالح دهندة شده نشان ذکر

  
 اثر شکلینقد . 4

جدول، تصویر،  ،مقدمه در آغاز هر فصلگفتار،  پیشفهرست مطالب تفصیلی، شامل این کتاب 
گیري و  یجهنتبه صورت فصل به فصل، ) ها پرسش(آزمون تمرین و ، فصولخالصۀ نمودار، 

 يهـا  انـدازه و نـوع  . است شناسی کتابو  نامه واژه، موضوعی نمایۀنهادها به طور کلی،  پیش
خـوب اسـت و فواصـل     یـی آرا صـفحه . و مناسب مطالعـه اسـت   یمنطق ي مطالبها فونت

و در این زمینه اشکال خاصی در کل کتاب دیده است در آن رعایت شده خطوط استاندارد 
چاپ داخـل، و بـه    يها کتاباز  یگرد یاريبسمانند   صحافی کتاب متوسط است،. شود ینم

کتاب قطع . دچار مشکل شود ،ها خانه کتابمثل امانات متعدد  ،باره نظر براي مطالعات چندین
  .کتاب جلدي ساده و مناسب داردو  کتاب درسی و مطالعاتی مناسب استمنظور به 

  
  تایپیو اغالط  خوانی نمونه 1.4
در واژة  ،2سـطر   73 فحۀصـ در  نمونـه بـراي   ؛شود مشاهده میاغالط بسیار کمی  کتابدر 

در شـکل   103 فحۀدر صـ . شود مشاهده می» کوردها«و » ر«اضافی بین  ۀفاصلیک رکوردها 
 7- 6در عنوان شکل  158 فحۀدر ص. شده است یپتا سازي پارمه یک سازي، پارچه یک، 5- 1

  .است آمدهموسوي چلک، موسی چلک  259 فحۀصپرانتز آخر جا افتاده است یا در 
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  میزان رعایت قواعد عمومی نگارش و ویرایش تخصصی اثر 2.4
ی رخـ ب ، امـا مجموع سعی شده است از لحاظ نگارشی و ویرایشی قواعد رعایـت شـود   در

جمع کـه در بعضـی   » هاي«در رعایت  نبودن دست یک از جمله، شود مشاهده مینکات نیز 
 74 صفحۀ در یا آمده استفاصله  نیمبا موارد با فاصله و بعضی موارد سرهم و بعضی موارد 

 .اسـت  شـده  نوشـته  فاصـله  بـی  دوبارهو در همان صفحه  با فاصلهاز آن  بعد فعل و »بر در«
  :از اند عبارتنیز وجود دارد که دیگري  یاشکاالت نگارشی و ویرایش

بـار پیشـرو و    یک ؛بار و دو گونه ترجمه شده است دو Initiative 13 فحۀصدر پایان . 1
 ؛اولیهبار  یک

کلمات انگلیسی در متن همۀ که  گفتار مبنی بر این با توجه به گفتۀ مؤلف در پیش. 2
 آقاي بوش با عنـوان مقالۀ نیز نام  18 فحۀدر صاست به فارسی ترجمه شده است، بهتر 

»AS we may think « ؛بیایدپانوشت عنوان اصلی به صورت و  شودنیز به فارسی ترجمه 
اسـتفاده  » هـا  یسسـرو «و » خـدمات « ةواژزمان از دو  در پاراگراف دوم هم 48 فحۀص .3

 ؛شد یماستفاده » خدمات«شده است که بهتر بود جاي هر دو از 
دیجیتـال،   خانـۀ  کتـاب برگرفته از معمـاري  «معادل  2- 10در عنوان شکل  49 فحۀص .4
 فحۀصـ این مسئله دربارة . شودپیدا راحتی در قسمت منابع  بهدارد تا  پانوشتنیاز به » 2006

 کند؛ نیز صدق می »ویتن و بین بریج«معادل  62
رابــط «جــاي بــه » رابــط کــاربر گرافیکــی«در ســطر اول پــاراگراف دوم  50 فحۀصــ .5

 ؛فعل مناسب عناصر، هستند باید باشد 13و در سطر » گرافیکی
 »optical character recognition«، »حـروف  ينـور  ییشناسا«، معادل 4در سطر  61 صفحۀ. 6
  است؛
بخشـی از منـابع   « :اول پاراگراف دوم باید به این صورت تغییر کنـد  ۀجمل 61 فحۀص .7

 ؛»شود یممنابع دیجیتال تأمین  ۀتهیدیجیتال نیز از طریق  يها خانه کتابدیجیتال در 
 ؛گیردقرار  61 فحۀصدر  62 فحۀصبه جاي  3- 1شکل  استبهتر  .8
 ؛شودداده توضیح » شناسی وب« دربارةمختصري پانوشت در است بهتر  63 در صفحۀ. 9

آورده شـده   پانوشـت در » سـازي  مجموعهمشی  خط«معادل انگلیسی  65 فحۀصدر  .10
 ؛شد یمانجام  60 فحۀصباید در  کاراست که این 

در ادامه، در قسمت معماري « :آمده است» افزار نرمتولید «بخش  پایاندر  76 فحۀص .11
 ؛که این قسمت مربوط به فصل قبل است نه در ادامه »... دیجیتال خانۀ کتاب
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 ،سطر مانده به پایان 3در » ماي الیبرري ... دیجیتال خانۀ کتاب«در بخش  82 فحۀص .12
 ؛بعد از غیره جاي فعل جمله خالی است

آدرس سـایت مـاي    ،عنـوان  ۀترجمـ به جاي  استبهتر  10 پانوشتدر  82 فحۀص .13
 ؛شودالیبرري آورده 

 2یعنـی سـطر    ،اولـین تکـرار  به باید  NSDLمربوط به  2پانوشت  100 صفحۀ. 14
 ؛شوداشاره 
دارد کـه ایـن اتفـاق در     شـت نوپا، سلمان نیاز بـه  6- 1در عنوان شکل  116 فحۀص .15

 ؛افتاده است 137 فحۀص
از  بهتـر اسـت   »کند یممتصل «جملۀ نهایی پاراگراف دوم به جاي فعل  129 فحۀص .16

 ؛استفاده شود» کند یمبرقرار «یا » کند یمایجاد «
فرمـان  «بـار   و یک» دستور بگیر«بار  یک Get، معادل 14و  13سطرهاي  130 فحۀص .17

 ؛ترجمه شده است» بگیر
 عمدتاًنامه،  تفاهمدر این «: جمله به این صورت باید باشد 10و  9سطر  134 فحۀص .18

 ؛»گیرنده محور است سرویس
 یـد هـم با  4 پانوشتباشد،  »URL« یدبا »URI« جاي به 1 پانوشت 138 صفحۀ. 19

»D- lib Magazine «؛باشد  
از سـاز و کـار رسـت بـه جـاي       ...« :صفحه آماده است پایان ۀجملدر  140 فحۀص .20

 ؛در این جمله اضافه است» .دبلیو.آر.از اس«که » کند یمدبلیو استفاده .آر.سواپ از اس
گرهـا یـا    مشابهی از دستورات یـا عمـل   ۀمجموع ...«در پاراگراف سوم  141 فحۀص .21
 ؛درست است» کنند یمرا تعیین  ها پاسخ

ــ .22 ــادل ، 2 شــتنوپا 141 فحۀص ــویش«» Scan«مع ــه »پ ــده ک ــادل  آم ــه مع ــر ک بهت
 است؛  »مرور«

 ؛خواهد یمسازي ویرگول  پیادهو  Z٣٩.٥٠بین  23در سطر  142 فحۀص .23
 ؛داردپانوشت نیاز به  رچساپن سایت  وب 144 فحۀص .24
 ؛نوشته شود DOI است معادل کامل بهتر 3پانوشت  146 صفحۀ. 25
معـادل فارسـی    اسـت تیتر انتخاب شده، پس بهتـر   منزلۀبه » آي.اي.او« 147 فحۀص .26

 بیاید؛کامل آن 
 ؛، نیاز به ویرگول دارد».. اضافاتی ،ها یهحاشجا که  از آن« ها یهحاش، بخش 152صفحۀ . 27
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» پژوهشـی  ةپروند«از  استبهتر » نیمرخ«جاي به » Profile«معادل براي  152 فحۀص .28
 ؛شوداستفاده 
 ؛استفاده شود» را«بعد از کالیفرنیا از » ،«به جاي  12، سطر 157 فحۀص .29
یک مطلب را دوبـار پیـاپی تکـرار     159 فحۀص آغازینو  158 فحۀص پایانیسطور  .30

 کرده است؛
 ؛بیایدباید » داینست ۀنام تفاهمجزئیات «معادل  شتنوپا، 161 فحۀص. 31
 ؛است آمده» مطالب«، »معایب«، جاي 166 فحۀص .32
که هر  »... با وجود این، جدا از این امر«آمده است  21و  20، سطرهاي 166 فحۀص .33

 اند؛ گر یک معنی دو اصطالح بیان
رقمـی   سـه  يهـا  نشـانه جا که اشاره شده است فیلدهاي مارك بـا   از آن 183 فحۀص .34
 ؛شوداستفاده  020و  010، 20و  10جاي  استبهتر اند،  همراه

 شـت نوپااشاره شده اسـت کـه   » مریکااپیدایش « ةپروژ به 204 فحۀصدر سطر آخر  .35
 ةپـروژ و بـا عنـوان    195 فحۀصـ این اصـطالح در   که  یصورتدر  ؛معادل آن هم آمده است

 ؛هم بیان شده است شتنوپاو بدون » مریکااساخت «
 ؛بیایددر قالب جدول  Html يها برچسبکه  استبهتر  214 فحۀصدر  .36
نیـز   213 فحۀصـ داده شـده اسـت در    شـت نوپا 220 فحۀصجاوا اسکریپت که در  .37

 ندارد؛ شتنوپاکه  استتکرار شده 
 ؛ویرگول باید باشد» مقصد«و » منابع«بین  4در سطر  248 فحۀص .38
توضـیحی   اسـت آوانویسی شده و بهتر  فقط NCSAمقابل  ه،نام واژهدر  271 فحۀص .39

 ؛هم داشته باشد
 ؛درست است» Padcast« يجا  به» Podcast« 272 فحۀص .40
 است؛ آمده »knowledge«، »Lnowledge«جاي  13در سطر  289 فحۀص. 41
  .آمده است »Lsp«، »sp«جاي به در سطر اول  290 فحۀص .42
 
  اثر رواییو  روانی 3.4

سعی شده و  استکه متن حاصل کارهاي تحقیقاتی فراوان  اثر و این بودن  یفیتألبا توجه به 
با توجه بـه سـطح بـاالي     اماتر متن کتاب روان و رساست،  از انواع منابع استفاده شود، بیش

فراوان در ایـن اثـر اسـتفاده شـده      يها واژهکه از اصطالحات و  تخصصی موضوع اثر و این
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که تا حدي درك  شود یمدیده  یهای ینیسنگو  ها يدشوارمتن  يها قسمتاست، در بعضی 
چند مـورد از   است؛مشکل  ،کارشناسی ةدوردانشجویان  یژهو به ،دانشجویان براي شو فهم

  :آوریم یمنمونه  را براياین دست 
و بـا توجـه بـه مفـاهیم      انـد  شدهسنگین و ثقیل نوشته  نسبتاًدوم و چهارم  يها فصل. 1

 فحۀصـ  پایـانی پـاراگراف  مطالب نمونه  براي ؛است دشوار ها بخشدرك این  ها آنآموزشی 
  اند؛ سنگین» مبادلۀ اطالعاترویکردهاي مشترك « بارةدر 99

اســت، کــه یکــی از مفــاهیم اصــلی کتــاب  ،5 در فصــل» تعامــل معنــایی«درك . 2
  ؛است دشوار
 ؛اسـت  تصـاویر  و اشـکال  از بسیاري از مناسب مفاهیمنشدن  درك دیگر نمونۀ. 3

م مناسـبی  یهامفـ  7-7 شـکل و  5-1 شـکل ، 4-1 شـکل ، 2-8 هاي شکلاز  نمونه رايب
  .شود نمی درك
  

  محتوایی نقد .5
  اثر منطقی نظم 1.5

، بـا  آغـاز شـده  دیجیتـال   يهـا  خانـه  کتـاب بـا   .اثر مناسـب اسـت   يبند فصلو  يبند بخش
. رسـد  یمـ به پایان  نگري یندهآموجود و  یتوضعمبادلۀ اطالعات ادامه یافته و با  هاي یژگیو

. هر بخش هم توالی منطقی دارند و این نکته حین خواندن کتاب نیز مشهود است يها فصل
  :شود یم بیانچند نکته حائز اهمیت است که در ادامه  فقطدر این زمینه 

 که  یصورت درندارد؛ مجزا  ۀو مقدم شود یمآغاز  ها فصلگفتار با  کتاب پس از پیش. 1
جـاي  بـه  کـل کتـاب اسـت و    مقدمـۀ  نوشته شده است که گـویی   اي به گونهفصل  ۀمقدم

پرداختـه   هـا  آنمیان عام به موضوع تعامل  صورت  بهدیجیتال  يها خانه کتابدربارة صحبت 
دارد، نیـز   اشـاره  که به فصول بعـدي کتـاب   ،شده است و این مهم با پاراگراف آخر مقدمه

  ؛شود میتکمیل 
دیجیتـال پرداختـه کـه     يهـا  خانـه  کتابتر به اهمیت و تعریف  فصل دوم بیش ۀمقدم. 2

  ؛کند یمفصل اول در این زمینه کفایت  ۀمقدمدیگر نیازي به آن نیست و 
در » مبادلۀ اطالعـات  ۀتاریخچنگاهی گذرا به «وجود بخشی با عنوان رسد  میبه نظر . 3

و اگـر قـرار بـر گفـتن     ضرورتی نـدارد  » مبادلۀ اطالعات ةآیند«آخرین فصل کتاب با عنوان 
  .شد یمارائه  ،یعنی فصل چهارم ،تاریخچه بود بهتر بود در همان فصل مربوط
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  فصول منطقی نظم 2.5
متوجـه و  نظـر   دمـ  ۀنتیجـ و ذهـن را بـه    شـود  مشاهده میخوبی  به ها فصلنظم موجود در 

نگـارش   اي فصل نیز با توجه به مفاهیم آموزشی آن خالصـه پایان هر در . سازد یمرهنمون 
 شایانچند نکته در این میان  فقط. خوب و جامعی است ۀخالص ها فصل تر بیشیافته که در 

  :آید یمطرح و بررسی است که در ادامه 
 گیـري  یجـه نتاز پاراگراف دوم به بعد نوع و مفهوم نوشتار نـوعی   ،فصل دوم 54صفحۀ 

محتـواي  ادامـۀ  در  يا جداکننـده که بدون هیچ تیتر  کند یمحاصل از فصل مذکور را تداعی 
بـه   87 صـفحۀ آمده است و در فصل سـوم نیـز در   ) وب ةدهند سرویسمدل فیزیکی (قبلی 

بـراي کـل    گیري یجهنتنوعی  ،يا کنندهگونه تیتر جدا  یچهبدون از پاراگراف دوم به بعد  ،بعد
 بـا شـده کـه    یـان ب يا مقدمـه  يآ.يا.او ۀنامـ  تفـاهم  دربارة 147 صفحۀ در. یمرا شاهد فصل
ـ  8و  7 يهـا  فصـل  خالصـۀ . نیسـت  دسـت  یـک هـا   نامه تفاهم یگرد یمعرف ـ  تـر  یشب  ۀجنب

  .فصل خالصۀدارد تا  گیري یجهنت
  
  اعتبار منابع علمی 3.5

 از ؛شـوند  یمـ را شامل  گوناگوناز انواع منابع  يا گستردهدر این اثر طیف  شده منابع استفاده
 يهـا  کتـاب از در ایـن کتـاب   .  ...صـفحات وب و   ،هـا  نامـه  یـان پا، مقاالت، ها کتابجمله 

مانند خـود مؤلـف، شـیري، کوشـا،      ،منتشرشده از ناشران معتبر و نویسندگان بنام این حوزه
معتبر این  هاي یتسااز اطالعات . استفاده شده است الگوزو مطلبی، موسوي، نشاط، آرمز، 

گرفتـه    بهـره  دیجیتـال اسـکندریه   خانۀ کتابکنگره، یا سایت  خانۀ کتابمانند سایت  ،حوزه
یـا   Reference Serviceیـا   کتـاب  نامـۀ  فصـل مانند  ،از نشریات معتبر این حوزه .شده است

Electronic library  و یاLibrary Hitech  هـاي  نامه یانپااز  چنین هم ؛شده استاستفاده  ...و 
 دهنـدة  نشـان استفاده شده است و ایـن امـر   در داخل و خارج  هشده در موضوع مربوط دفاع
  .از نقاط قوت اثر حاضر است این مسئلهو  استمؤلف از منابع معتبر علمی  یريگ بهره

در برخی موارد بهتر بـود کـه از    اما ،از منابع جدید بوده است یريگ بهره درسعی مؤلف 
 ها یتسا وبوب و  مثال در بسیاري موارد به صفحات ؛ برايشد یممنابع جدیدتري استفاده 

تـر ایـن    اسـت، بـیش   2011کـه حـدود    ،استناد شده است که با توجه به سال تألیف کتاب
 خانـۀ  کتـاب مشـاهدة سـایت    ؛ از جملـه اسـت  2008استنادها و مشاهدات مربوط به سـال  

منابع جدیـد مربـوط بـه    از در مجموع  .دیجیتالی خانۀ کتابدیجیتال اسکندریه یا فدراسیون 
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استفاده از منابع موجود با توجه  بارةدر اما است،  نشدهاستفاده  چندان 2008از هاي بعد  سال
  .به تعداد و نوع منابع سعی شده است از حداکثر منابع موجود استفاده شود

  
  دقت در استنادات و ارجاعات 4.5

درصد دقت در استنادات و ارجاعات باالست و سعی شده است از اصول دقیـق علمـی در   
و  اسـت ذکر  شایانچند نکته و مسئله در این میان  فقط. ارجاعات و استنادات استفاده شود

  :در نقد اثر مؤثر باشد رسد به نظر می
 ؛میزان استنادها و ارجاعات نشان از کار تحقیقی قوي و پرمحتوا دارد .1
براي یافتن راحت استنادها در بخـش   ها پانوشتو  ها معادلو مناسب از  جا به ةاستفاد .2

  ؛منابع و مآخذ از نقاط قوت کار است
با صـفحات   115و  99متنی به آرمز و دیگران در صفحات  دروننحوة نگارش ارجاع  .3
 ؛متفاوت است 108و  107، 106

جاها با رقم و برخی موارد بـا حـروف    برخیجلدها در فهرست منابع،  ةشمار بارةدر .4
  ؛اند شدهنوشته 
  ؛داخل پرانتز قرار گیردباید بهار ) 1387(در استناد مربوط به علیپور حافظی  .5
  ؛قرار گیرد» «در داخل  باید در استناد مربوط به کوشا، عنوان .6
  ؛آمده است پایاناستناد التین در بخش منابع سال انتشار در  نخستیندر  .7
  یاید؛ب» «داخل باید عناوین مقاالت التین نیز  .8
، Mcnabماننـد   ؛خـط کشـیده شـده اسـت     هـا  یتسادر بعضی موارد در زیر آدرس  .9

Pandey ،Patel،... و در موارد دیگر خیر.  
  
  اثر علمی بررسی 5.5

 محـور  مسـئله منـد و   که کار حاصل تحقیقاتی هدف مرسی میبه این نتیجه  کامالً اثربا مطالعۀ 
که تا حد باالیی به تحلیل و بررسـی   استاین نکته ید ؤمو تیترها  ها فصلو دقت در  است
و نتـایج   هـا  فصـل  .پرداخته شده است ،یعنی مبادلۀ اطالعات ،اصلی و موضوع کتاب ۀمسئل

نیز مؤید کار تحلیلـی خـوب کتـاب    ) مبادلۀ اطالعات در عمل(حاضر در بخش سوم کتاب 
از  اسـت  بـوده و تلفیقـی   منـد  روشکتـاب   یفتـأل کـه   دهـد  یمـ تاب نشان ک ۀمطالع. است
آرا و  ،در سراسر کتـاب  .توصیفی در نگارش فصول مختلفـ  مروري و پیمایشی يها روش
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نـی  تر نقل است تـا نقـد و گفت   که البته بیش شود مشاهده میات اندیشمندان این حوزه ینظر
متن  شایان ذکر است .است خوبی برخوردار ۀپیشینشده در کتاب از  مطرحموضوعات  است
با مستندات غنی و فراوان و حاصل کار تحقیقـاتی منسـجم، سـوگیري     است و علمی کامالً

  .شود ینمدیده  آنعلمی خاصی در 
  
  روزآمديو  نوآوري 6.5

زبان فارسی خود بدیع و جدید است و حـوزة مبادلـۀ اطالعـات بـه      بهاصل موضوع کتاب 
 يبنـد  دسـته ارائـۀ پیشـینۀ پژوهشـی قـوي در     . چنین اثري بوده اسـت  نیازمندزبان فارسی 

از موارد این حوزه  يها کتاببا سایر  یسهمقادر  10موضوعی مناسب با متن کتاب در فصل 
مبادلۀ اطالعات در فضاي مجازي با ارائۀ نقـاط   يها نامه تفاهمآشنایی با انواع . است یابکم

نکتـۀ حـائز    اسـت جـا و در یـک فصـل     این موارد یک ۀهمکه  قوت و ضعف هریک و این
در مـوارد   .انـد  و مطالب بسیار پراکندهاست مشکل  شاناهمیتی است که در دیگر متون یافتن

اسـتفاده و   يهـا  مثالابرداده نیز ضمن ذکر  يها قالبمبادلۀ اطالعات و  يها مدلمانند  ،دیگر
که خود از نکات ارزنده  کند یمل مخاطبان عم برايراهنمایی  در حکمنقاط قوت و ضعف 

  . و بدیع اثر حاضر است
کـه   ،»یـران ادیجیتـال   يها خانه کتابمبادلۀ اطالعات در  ةآیند«آخرین بخش کتاب با عنوان 

  .از نکات تازه و بدیع این کتاب است ،نهادي یشپدارد و هم  نگري یندهآهم دید 
که در قسمت منابع ذکر شد، سعی شده از منابع جدید فارسی و التین استفاده  طور همان

تري  انتظار استفاده از منابع بیش است، 2011که حدود  ،با توجه به سال نشر کتاب ، اماشود
ـ   بارةدرچنین  و هم ه استبود 2010و  2009هاي  در سال اینترنتـی   هـاي  یتسـا  همراجعـه ب
گفتنی است  باره  است؛ در این 2008سال  به مشاهده مربوط هاي یختارتر  بیش شده، استفاده

جدیـدتري   ۀمراجعـ  هـا  آنهـم بـه    2011 و 2010هاي  که در سال وجود داشتاین امکان 
  .نظر داشت در ها کتاب بارةدرنوشتار و چاپ آن را نیز  ۀارائالبته باید زمان طوالنی  ؛شد یم

  
  شده مطرح هاي فرض پیشاثر با مبانی و  یسازواري محتواي علمی و پژوهش 7.5

 توان یمبودن متن کتاب و ارجاعات فراوان آن به انواع منابع اطالعاتی  ا توجه به مستندب
. باال دانسـت  شده مطرح هاي فرض یشپبا مبانی و  سطح سازواري محتواي علمی اثر را

دیجیتال و بحث  يها خانه کتابشده در حوزة  کلیت موضوع و موارد علمی مطرحدربارة 
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گفـت   توان یممبادلۀ اطالعات و اجزاي آن با توجه به دانش اندك منتقد در این حوزه 
 ها آنکه در ادامه به  ذکر چند نکته ضروري استجزئیات دربارة . سازواري وجود دارد

  :شود یماشاره 
نیاز  یابی به اطالعات مورد افراد براي دست« :گفتار مؤلف آمده است اول پیش فحۀدر ص

نوظهـور، جـایگزین    ةایـن پدیـد  «یـا  » رونـد  ینمـ سـنتی   يهـا  رسـانه خود دیگر به سـراغ  
ایـن  . »و مراکز اطالعات سنتی در ایجاد امکان دسترسی به اطالعات شده است ها خانه کتاب

تـر اطالعـات    درست است بسـیاري از افـراد بـیش   . مانند دارند جمالت بیانی قاطع و حکم
براي رفع نیازهاي  هنوز بسیاري دیگر اما ،آورند یممجازي به دست را از فضاي  شاننظر  دم

سـنتی   يهـا  رسـانه و هنـوز هـم    برنـد  یمو منابع سنتی بهره  ها خانه کتاباز  اطالعاتی خود
  ).٢٠١١ ,Ogonsola(اند  ندادهجایگاه خود را از دست 

دیجیتـال،   يهـا  خانـه  کتابهرچند نامحسوس بین  يها تفاوتبه  18تا  15در صفحات 
که این اصـطالحات یکـی   بیان شده است و  اشاره شده است مجازي، الکترونیکی و دوگانه

 ویـژة با نظـر متخصصـان    يو سازوار فکري هم راستاي در موضوع این بهدر واقع  ونیستند 
  ).106- 102: 1382پناهی، ( استاشاره شده  دیجیتال خانۀ کتاب

هسـتند کـه از    ییهـا  سـازمان اولـین   هـا  خانـه  کتاب«اشاره شده است که  15 ۀصفحدر 
ـ شاید از  ؛که خیلی مستند نیست» کامپیوتر در امور خود استفاده کردند  امـا باشـند،   هـا  یناول

  ).1392صدیق بناي، ( یستنخیلی مستند  ها آناولین بودن 
  
  با مبانی و اصول دینی و اسالمی) ویژه به(سازواري محتواي علمی اثر  8.5

دیجیتال است و مباحث دینی و  يها خانه کتاببسیار تخصصی در حوزة کتابی کتاب حاضر 
اسالمی در آن مطرح نشده است و مطالب مندرج نیز هیچ منافاتی با مبانی و اصول دینـی و  

  .اسالمی ندارند
  
  براي تفهیم موضوع علمی ابزارهاي کارگیري به میزان 9.5

شـامل  کتـاب هـم   . جامعیت صوري استفاده شـده اسـت   يها مؤلفهتر  از بیشدر کتاب 
عباس  ،اساتید این حوزه ینتر سرشناسگفتار یکی از  و هم پیشاست  مؤلفگفتار  پیش
، امـا  مجزایی ندارد ۀمقدمکتاب . اثر است ینااز نکات مثبت  است و این مسئله ،حري
کل کتـاب   ۀمقدمفصل اول  ۀگویا مقدم ،که اشاره شد طور همانمقدمه دارند و  ها فصل
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 هر جزئیات. است توجه کتاب و بسیار مفیددرخور فهرست اختصارات از نکات . است
و  کتـاب  پایـان  یموضـوع  یـۀ نما چنـین  هـم  .اسـت  شده بیانفهرست مطالب  در فصل
. اسـت نهـایی   يبنـد  جمعحکم  درفصل آخر . کتاب افزوده است يبر غنا یزن نامه واژه

اشـاره شـد،    قبالًکه  طور همانالبته  .فصل دارندخالصۀ  ، اماندارند گیري یجهنت ها فصل
بیـان  نیـز   ییهـا  پرسشدر هر فصل . آن است گیري یجهنتدر فصل گویا  ها بخشبرخی 

مفهـومی نیسـت و   چنان  آن ها پرسشیکی از اشکاالت آن این است که این  ؛است شده
از چند جدول کـاربردي اسـتفاده شـده     در کتاب .دارد ینمبه فکر واچندان مخاطب را 

اسـتانداردهاي مطـرح   دربارة . که بسیار مهم و خوب است 10-2جدول  ؛ به ویژهاست
بـراي درك بهتـر مطلـب آورده شـده      ییهـا  نمونهدر این حوزه اشارات جامعی شده و 

در  مبادلـۀ اطالعـات  حـوزة  ذکر است که اهمیت و نقش اسـتانداردها در  شایان  .است
). 68-65: 1392دال، (اسـت  دیجیتـال انکارناپـذیر    يهـا  خانـه  کتـاب زي و فضاي مجا

بـراي درك  . نیـز از نقـاط مثبـت اثـر اسـت      افزارهـا  نرممعرفی  برايرنگی  يها عکس
آن بـه شـمار   قـوت   ۀنیز اشکال زیادي در کتاب استفاده شده است که نقطـ ها  موضوع

برخی اشکاالت وارد به . درك و فهم برخی از این اشکال بسیار سخت است رود، اما می
  :از اند عبارتاین اشکال 

بـار تکـرار    دو» گیرنـده  یسسـرو پردازش مبتنی بر « بخش 36 فحۀ، ص2- 3در شکل  .1
که ترتیـب ایـن    استچنین بهتر  هم .باشد دهنده یسسرومبتنی بر باید  ها آنشده که یکی از 

 ؛باشددر متن  شانمانند ترتیب بیان ها ینهگز
 ؛محتواي یکی از اشکال نوشته نشده است 2- 5شکل در  .2
 ؛اند روابط نامعلوم 2- 6شکل در  .3
 ؛مناسب نیست 2- 7شکل  هاي ینهگزرنگ  .4
 ؛شده است جا جابه گیرنده یسسروو  دهنده یسسروجاي  1- 7در شکل  .5
 ؛در قالب جدول باشد Html يها برچسب استبهتر  214 فحۀصدر  .6
 ؛رنگی چاپ شود استبهتر  9- 4شکل  .7
 ؛باشندسطرها با خطوطی از هم جدا  استبهتر  10- 1در جدول  .8
و دژ اطالعات نیز  81 است نه 80 فحۀصنمایه نیز باید گفت که چنج سنتر در  بارةدر .9

ر نیسـت و د  اش سرویس پست صـوتی هـم در جـاي الفبـایی    . 211است نه  21 فحۀصدر 
 .88نه  است 87 فحۀص
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  اصطالحات تخصصی اثر وضعیت 10.5
 ها آنخوبی نیز براي نسبتاً  يها معادلکه  است آمده اصطالحات تخصصی فراوانی در کتاب

برخـی  . باعث نارسـایی در مـتن شـده اسـت     شانگاهی تعدد ، امادر نظر گرفته شده است
 ،»replication manager«معـادل   39 فحۀدر صـ  از جملـه  ؛جالب نیستند چندانهم  ها معادل

بهتر است یا در همـین صـفحه معـادل     »يبردار نسخهمدیر «معادل که آمده » مدیر کپی«
»broker«، »معـادل  111 در صـفحۀ بهتـر اسـت یـا در     »واسـط «آمده که معـادل  » دالل 
»universe of discourse« ،»در  چنـین  هـم . بهتر است »عالم سخن«آمده که معادل » عالم مقال

  .بیاید يا کننده مشخصتعاریف باید  Atomو  OCLCPICAبراي  143 فحۀص
  

  هانهاد پیشو  گیري نتیجه. 6
 یجـامع  گیري یجهنتدر . استدر آن  ضعفنقاط قوت و  گر یانبحاضر  کتاب یبررسنقد و 
آن موضـوع   ینتـر  مهـم : گفتنـی اسـت   آن هـاي یازامتو  ها یژگیوقوت و  یاصلنقاط دربارة 

 یازاتامتاز  خودحوزه  ینادر  ينظرمنابع  کمبود به دلیل کتاب ینااثر است و انتشار  یاصل
و تعـدد و تنـوع آن،    یعلماستفاده از انواع منابع معتبر   ،بودن یقاتیتحق کارحاصل . آن است

و  یتخصصـ ، سـطح  ینگارشـ  کـم ، اغـالط  یتخصصبودن موضوعات  هم کنارو  یتجامع
 یسـطح علمـ   همـراه به و جداول  اشکالفراوان از  ةاستفاد، دیگرانتوجه به آثار   باال، یعلم

  .روند به شمار میاثر  ینا یازاتامتاز جمله نقاط برجسته و   کتاب یموضوع ۀینزمدر  مؤلف
سـطح   بـه دلیـل   هـا  نوشـته برخی مطالـب و   ینیسنگاثر حاضر  هاي یکاست ینتر مهماز 

چنـین درك سـخت بعضـی از     تخصصی باالي آن و اصطالحات تخصصی آن است و هـم 
و  ینگارشـ  اشکاالت یبرخ. اند کردهکمک در درك مطلب آن را دشوار  يجا  بهاشکال که 

 یاساسـ  اشـکال در حکـم  و  یسـت ن یادز شانتعداد که شود یم یدهد کتابدر  یزن یرایشیو
  .اصالح شوند امکاندر صورت  کهبهتر است  اما، یستندنمطرح 

  به یتخصصاصطالحات  دربارةیا توضیحات شود ویرایش ادبی کتاب  شود یمنهاد  پیش
  :از اند عبارت نهادها یشپاز  یبرخ. ارائه شوندشت نوپا صورت

 ؛)ها معادل( ها ترجمهدستی در اصول نگارش و ویرایش و  اعمال یک .1
 ؛ها فصلدر  گیري یجهنتوجود بخش  .2
 ؛هر فصل پایان يها پرسشدربارة  فکرتتحلیل و وادار کردن مخاطب به  .3
 .هاي اینترنتی سایت بارةدر 2010تا  2009هاي  سال ویژه  به ،استفاده از منابع جدیدتر .4
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